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poradnik dla zakładających oraz 
prowadzących akwarium morskie,  
oparte na produktach aquaforest.



AF Plug Rocks XL 
Wysokiej jakości i biologicznie neutralne podstawki stworzone z myślą o 
szczepkach koralowców. AF Plug Rocks XL przypominają naturalną skałę 
żywą i idealnie pasują do standardowych kratek na koralowce. AF Plug 
Rocks XL są odpowiednie dla koralowców SPS, LPS oraz koralowców 
miękkich. Zapewniają szczepkom stabilność i zapobiegają przewracaniu się 
pod wpływem ruchu wody.

AF Air Scrubber
Pomaga zapobiec szkodliwym wahaniom parametrów spowodowanym 
niskim pH wody. AF Air Scrubber wykonano w całości z najwyższej 
jakości białego i transparentnego akrylu. Nowoczesny design gwarantuje 
nie tylko świetny wygląd, ale również łatwość użytkowania na zewnątrz 
lub w środku szafki. Funkcjonalność i ergonomia były kluczowe dla tego 
projektu. Dlatego, AF Air Scrubber jest łatwy w montażu i serwisowaniu, 
jednocześnie zapewniając odpowiedni przepływ powietrza przez medium.

AF Power Elixir
Kompleksowa formuła stworzona z myślą o zaspokojeniu potrzeb 
najbardziej wymagających koralowców. Opracowana na bazie 
wieloletnich akwarystycznych doświadczeń receptura gwarantuje 
idealną równowagę pomiędzy aminokwasami a wartościowymi 
witaminami. Produkt dedykowany jest do pomp dozujących, a dzięki 
zastosowaniu najwyższej jakości składników nie wymaga rozcieńczania, 
wstrząsania ani przechowywania w lodówce. Nie zawiera szkodliwych 
substancji, a ze względu na bogaty skład zauważalnie przyspiesza 
wzrost koralowców.

Sprawdz nowosci!

AF Filter Floss
Gęsta i zwarta włóknina, która z łatwością wyłapuje wszelkie 
nieczystości takie jak detrytus, niezjedzone resztki pokarmu, czy 
odchody. AF Filter Floss to wkład filtracyjny, który efektywnie 
usuwa widoczne zanieczyszczenia wody.  
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wybierz miejsce dla twojego akwarium1
Upewnij się, by znaleźć miejsce nieopodal gniazdek 
(konieczne będzie podłączenie dużej ilości osprzętu), bez 
bezpośredniego dostępu do światła słonecznego. Pamiętaj, 
że akwarium wypełnione wodą może ważyć nawet kilkaset 
kilogramów. Niemożliwe, zatem będzie przesunięcie go w 
późniejszym czasie. Mieszkańcy akwarium potrzebują trochę 
spokoju, dlatego akwarium nie powinno stać w ruchliwym 
miejscu.

wybierz odpowiedni rozmiar!2

4

Pamiętaj, że zachowanie stabilnych parametrów jest 
łatwiejsze w większych zbiornikach, a stabilizacja to klucz do 
sukcesu w akwarystyce morskiej. Z drugiej strony posiadanie 
nano rafy (małego zbiornika morskiego) pozwoli Ci sprawdzić, 
czy akwarystyka morska jest dla Ciebie. 

Jak założyć  
akwarium morskie?
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wybierz odpowiednie wyposażenie!

wybierz typ akwarium

4

3

Aby Twój zestaw akwariowy mógł funkcjonować prawidłowo będziesz 
potrzebował trochę więcej niż sam zbiornik i szafka. Typowe zestawy 
akwariowe składają się z:

1. Akwarium, szafka i sump
2. Elementy hydrauliczne (rurki i zawory łączące akwarium z sumpem)
3. Pompy cyrkulacyjne (zapewniające niezbędny ruch wody)
4. Pompa obiegowa (kierująca wodę z sumpa do akwarium)
5. Grzałka — dla zachowania optymalnej temperatury
6. Oświetlenie — by zapewnić rybom i koralowcom (które fotosyntezują!) odpowiednią ilość światła
7. Skarpeta filtracyjna/filtr fluidyzacyjny — idealny na media filtracyjne! Wydajna filtracja pomoże Ci 

uniknąć problemów w przyszłości.
8. Odpieniacz białek — by pozbyć się resztek pokarmów i innych substancji, które muszą być 

regularnie usuwane z akwarium, aby zachować je w zdrowiu

Ryby i koralowce, które hodujesz determinują to, jakich produktów 
powinieneś użyć. Przeczytaj więcej o naszych formułach dla 
poszczególnych typów akwarium tutaj: aquaforest.eu/guide

stwórz trochę przestrzeni życiowej

Kiedy niezbędny sprzęt jest już skompletowany, 
najwyższa pora na trochę kreatywnej pracy… Upewnij 
się, by użyć wysokiej jakości skały, która stworzy dobre 
środowisko do życia dla koralowców oraz namnażania 
bakterii. Używając AF Rock możesz stworzyć 
wymarzoną rafę. Zastosuj Stone Fix, by połączyć 
elementy w całość. Kiedy wszystko jest już połączone, 
umieść konstrukcję w akwarium. Dodaj AF Bio Sand 
(upewnij się, że postępujesz zgodnie z instrukcją), by 
ukończyć aranżowanie akwarium. 

5
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wypełnij zbiornik słoną wodą

zwróć uwagę na filtrację

testuj wodę

wsparcie biologii

pozwól 
zbiornikowi dojrzeć
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Możesz użyć AF Perfect Water, który jest gotową solanką, lub przygotować ją samodzielnie. Jeśli chcesz zrobić 
to sam, przygotuj wodę RODI o temperaturze 24 stopni Celsjusza i rozpuść w niej wybraną sól. Z szerokiej oferty 
produktów Aquaforest, dla mniej wymagających akwariów (mieszana rafa z niewielką ilością ryb) polecamy użycie 
Reef Salt lub AF Perfect Water, który jest gotową do użycia, przetestowaną laboratoryjnie (ICP) solanką ze stałymi 
parametrami. Dla akwarium typu fish-only polecamy użycie Sea Salt.

Zalecamy użycie Phosphate Minus podczas startowania nowego akwarium — absorbuje on fosforany i krzemiany 
z wody. Po 14 dniach funkcjonowania zbiornika dodaj Carbon do swojego filtra. 

Kiedy testy wody nie wykazują obecności amoniaku i NO2 
możemy dodać pierwsze życie do naszego zbiornika. Najważniejszą 
rzeczą jest dodanie do akwarium ekipy czyszczącej. Na początku 
wprowadź ślimaki, kraby i krewetki. Nie zapomnij o karmieniu 
swojej ekipy czyszczącej od czasu do czasu.

Umieść Life Bio Fil w filtrze fluidyzacyjnym lub skarpecie filtracyjnej. Wkład 
jest od razu zasiedlony bakteriami, jednak zalecamy jeszcze lepsze wsparcie 
dojrzewania zbiornika poprzez użycie Bio S — wyselekcjonowanych 
szczepów bakterii nitryfikacyjnych na start zbiornika.

Każdy zbiornik potrzebuje czasu, aby dojrzeć, czyli osiągnąć 
stabilność biologiczną i chemiczną. Zanim to nastąpi, nie 
powinieneś wpuszczać do niego żadnych ryb ani koralowców. 
Pamiętaj o codziennym stosowaniu Bio S i cierpliwości.



utrzymuj nutrienty na niskim poziomie

testuj wodę

wprowadź kolejne życie

RADY NA POCZĄTEK!

ekipa czyszcząca

11

12
Ważne jest, aby utrzymywać NO3 i PO4 na niskim poziomie. Zalecamy użycie -NP Pro w połączeniu z Pro Bio S. 

Dojrzewające akwaria, bardzo często zmagają się z zakwitem okrzemek. To zupełnie normalne 
zjawisko, które nie powinno nas martwić. Kiedy okrzemki znikną, a pierwsze koralowce, które 
umieściliśmy w akwarium mają się dobrze i polipują — akwarium może zostać zasiedlone przez 
kolejne zwierzęta. Przed wprowadzeniem ryb, zacznij od koralowców. 

Jeśli wszystkie parametry wyglądają dobrze, pomyśl o prostych 
odmianach takich jak: caulastrea, sinularia, pseudogorgonia, 
euphyllia, seriatopora callendrium, seriatopora hystrix, 
stylophora. Po zaaklimatyzowaniu w akwarium zacznij karmić 
je specjalnymi pokarmami i suplementami dla koralowców (AF 
Amino Mix, AF Build, AF Energy, AF Vitality).

Po kilku tygodniach, jeśli wszystko wygląda dobrze i zdrowo 
możesz stopniowo wprowadzać ryby (błazenki, gobiodony, 
pterapogony i pokolce). W zbiorniku ze stałymi parametrami 
możesz hodować również anthiasy. Po jakimś czasie możesz 
zdecydować się na bardziej wymagające i trudniejsze w hodowli 
ryby i koralowce.

Pamiętaj o regularnym testowaniu wody i pilnowaniu 
parametrów. Dobrej zabawy!

• Przed uzupełnieniem akwarium solanką, sprawdź szczelność systemu za pomocą wody słodkiej
• aby przyspieszyć proces dojrzewania, możesz umieścić kostkę mrożonego pokarmu w wodzie
• do czasu, aż w akwarium nie ma zwierząt, możesz regulować parametry wody bez żadnych 

ograniczeń, jeśli jest taka potrzeba
• jeśli planujesz zbiornik z koralowcami SPS nie umieszczaj w akwarium koralowców miękkich — 

są bardzo ekspansywne i mają inne wymagania niż koralowce SPS

• ślimaki - Trochus sp., Babylonia sp.

• kraby - Mithraculus sculptus, Calcinus sp.

• krewetki - Lysmata wurdemanni, Lysmata debelius

• ZANIM WPROWADZISZ DO ZBIORNIKA RYBY,  
ZACZNIJ OD KORALOWCÓW!
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DROGA NA SKRÓTY  
zestaw na start

AF Starter Pack
Zestaw produktów do zakładania nowego akwarium. Preparaty zostały dobrane tak, aby umożliwić 
łatwe i bezproblemowe założenie nowego zbiornika morskiego. Reef Salt pozwoli na zasolenie 250 
l wody akwariowej, a pozostałe produkty zagwarantują szybką stabilizację biologiczną zbiornika. W 
przypadku zakładania zbiornika o większym litrażu, wystarczy dokupić odpowiednią ilość Reef Salt,  
a pozostałe produkty nadal wystarczą do wystartowania akwarium. Dzięki zastosowaniu najnowszych 
technologii zestaw umożliwia znaczne skrócenie czasu dojrzewania akwarium.

zestaw zawiera:

• Reef Salt 8 kg
• Life Bio Fil 1200 ml 
• Bio S 50 ml 
• Phosphate Minus 1000 ml
• Fish V 50 ml
• Carbon 1000 ml
• TestPro Nitrate 1 zestaw wystarcza do wykonania do 40 testów
• TestPro Alkalinity 1 zestaw wystarcza do wykonania do 100 testów
• Component ABC 3×250 ml
• KH Plus 250 ml 
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salt

fish only formula

dozowanie na 100 l wody w akwarium

bio s  1 kropla

life source 1 łyżeczka/tydzień
nie ma potrzeby 

sea salt (zasolenie 30 ppt) 345 g
opcjonalnie:

af perfect water 10%

life bio fil  250 ml
carbon   100 ml
phosphate minus 25-100 ml

suplementacja

przy cotygodniowej podmianie 

wsparcie biologii makroelementy

testy

media filtracyjne

fish v   1 kropla

garlic oil  1 kropla
af test kit: no3, po4

Zasolenie        30–33 ppt
NO3	 							0-15	ppm
PO4	 							0,00-0,10	ppm

zalecane parametry

Ten typ akwarium zawiera wyłącznie ryby morskie i skały bez koralowców. 
Ta unikalna formuła pozwala na osiągnięcie perfekcyjnych parametrów 

podstawowych i stworzenie środowiska idealnego dla ryb.
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soft, lps & fish formula

Zasolenie	 33–35	ppt
Ca	 380–460	ppm
Mg	 1180–1460	ppm
KH	 6.5–8,0	dKH

K	 360–400	ppm
NO3	 2-10	ppm
PO4	 0,01-0,08	ppm

zalecane parametry

component a, b, c 5 ml
fish v   1 kropla
garlic oil  1 kropla
ricco food  1 łyżeczka
af phyto mix  1 łyżeczka
af amino mix  1 kropla
af vitality  1 kropla

af test kit:   mg, kh, ca, no3, po4
opcjonalnie:    aquaforest lab icp-oes

bio s  1 kropla
pro bio f 1 łyżeczka
life source 1 łyżeczka/tydzień

ca plus, mg plus, kh plus   10 ml

reef salt (Zasolenie 33 ppt) 390 g
lub:
af perfect water 10%

life bio fil  250 ml
carbon   100 ml
phosphate minus 25-100 ml

mikroelementy

przy cotygodniowej podmianie 

wsparcie biologii makroelementy

suplementacja*

media filtracyjne

dozowanie na 100 l wody w akwarium

testy

*rekomendujemy rozpoczęcie podawania 
pokarmów i suplementów od połowy zalecanej 
dawki (a nawet ¼) i obserwacji koralowców 
oraz ich reakcji na podawany pokarm.

Podstawowe akwarium z mieszaną obsadą koralowców, w przewadze miękkich. Bez koralowców 
SPS. Formuła została stworzona, by zachować parametry wody na stałych poziomach i zapewnić 

idealny balans między nutrientami dla wzrostu i wybarwiania koralowców miękkich i LPS.
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Zasolenie	 33–35	ppt
Ca	 380–460	ppm
Mg	 1180–1460	ppm
KH	 6.5–8,0	dKH

K	 360–400	ppm
NO3	 2-5	ppm
PO4	 0,01-0,05	ppm

zalecane parametry

mixed-reef formula

mikroelementy są zawarte w 
component 1+ 2+ 3+

fish v   1 kropla
garlic oil  1 kropla
af power food  1 łyżeczka
ricco food  1 łyżeczka
af amino mix  1 kropla
af build   1 kropla
af energy  1 kropla
af vitality  1 kropla

reef salt (zasolenie 33 ppt) 390 g
lub:
af perfect water  10%

life bio fil  250 ml
carbon   100 ml
phosphate minus  25-100 ml

mikroelementy

przy cotygodniowej podmianie

wsparcie biologii makroelementy

media filtracyjne

suplementacja*

af test kit:   mg, kh, ca, no3, po4
opcjonalnie:  af lab icp-oes

*rekomendujemy rozpoczęcie podawania 
pokarmów i suplementów od połowy zalecanej 
dawki (a nawet ¼) i obserwacji koralowców 
oraz ich reakcji na podawany pokarm.

dozowanie na 100 l wody w akwarium

To zestawienie odzwierciedla warunki panujące na rafie koralowej z mniej wymagającymi koralowcami 
twardymi, miękkimi, bezkręgowcami i różnymi odmianami ryb. Formuła została stworzona na podstawie badań 
parametrów naturalnej wody morskiej w celu zapewnienia mieszkańcom raf mieszanych najlepszych warunków.

component 1+2+3+ równe ilości 
lub
components pro  podwójnie   
   skoncentrowany
lub
zmieszaj własny  strona 14

testy

bio s   1 kropla

najlepiej używać razem:
-np pro   1 kropla
pro bio s  1 kropla 
life source 1 łyżeczka/tydzień

w zależności od poziomu no3 i po4 
levels: nitraphos minus
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af probiotic method

Zasolenie	 33–35	ppt
Ca	 380–460	ppm
Mg	 1180–1460	ppm
KH	 6.5–8,0	dKH

K	 360–400	ppm
NO3	 0,1-0,5	ppm	
PO4	 0,01-0,04	ppm

zalecane parametry

mikroelementy są zawarte w component 
1+2+3+ 
opcjonalnie: fluorine, kalium, iron, iodum, 
strontium, micro e 1 kropla*
lub: mikroelementy z serii af lab

fish v   1 kropla
garlic oil  1 kropla
af power food  1 łyżeczka
ricco food  1 łyżeczka
af amino mix  1 kropla
af build   1 kropla
af energy  1 kropla
af vitality  1 kropla

hybrid pro salt (zasolenie 33 ppt)  
390 g
lub:
af perfect water  10%

life bio fil  250 ml
carbon   100 ml
phosphate minus  25-100 ml
zeo mix   100 ml

mikroelementy

przy cotygodniowej podmianie

wsparcie biologii makroelementy

media filtracyjne

component 1+2+3+ równe ilości 
lub
components pro  podwójnie   
   skoncentrowany
lub
zmieszaj własny  strona 14

suplementacja*

testy

af test kit:   mg, kh, ca, no3, po4
opcjonalnie:  af lab icp-oes

*rekomendujemy rozpoczęcie podawania 
pokarmów i suplementów od połowy zalecanej 
dawki (a nawet ¼) i obserwacji koralowców 
oraz ich reakcji na podawany pokarm.

*wysoko skoncentrowane! stosuj ostrożnie

Akwarium z najbardziej wymagającymi koralowcami. Gwarantuje perfekcyjne środowisko dla wzrostu koralowców 
twardych. Pozwala na zachowanie azotanów i fosforanów na najniższym możliwym poziomie. Niskie stężenie 
nutrientów, spowodowane obecnością bakterii probiotycznych, skutkuje idealnym wybarwianiem koralowców.

dozowanie na 100 l wody w akwarium

bio s   1 kropla

najlepiej używać razem:
-np pro   1 kropla
pro bio s  1 kropla 
life source 1 łyżeczka/tydzień

w zależności od poziomu no3 i po4 
levels: nitraphos minus



14     www.aquaforest.eu

*Obydwie metody - Bio pelet i -NP Pro/NitraPhos Minus są oparte na pożywkach dla bakterii 
probiotycznych, zatem nie zaleca się stosowania ich równocześnie. 

Możliwym jest stosowanie Metody Probiotycznej razem z ozonowaniem lub UV, jednak znacznie 
osłabi to działanie bakterii probiotycznych. Ozon i lampa UV zabijają nie tylko szkodliwe 

bakterie, ale również te pożądane, redukujące azotany i fosforany. 

af probiotic method w porównaniu do innych metod

combined with: acceptable not recommended

dsb: deep sand bed 
refugium 

mm: miracle mud 
vsv: wódka, cukier, ocet 

vodka method 
bio pelet* 
ozone, uv* 

wskazówki jak utrzymać równowagę biologiczną: 

• Bio S powinien być używany przy starcie zbiornika oraz każdorazowo po podmianie wody
• Pro Bio S (bakterie) oraz -NP Pro (pożywka) - to zestaw idealny do sporych, wymagających  

i silnie obsadzonych zbiorników
• Pro Bio F (bakterie i pożywka) - jest idealny dla małych i średnich akwariów

Metoda probiotyczna gwarantuje utrzymanie azotanów (NO3) oraz 
fosforanów (PO4) na niskim poziomie. Należy jednak pamiętać, żeby nie 
usuwać całkowite azotanów (NO3) z wody. Jeśli mamy problem z niskim 
poziomem nutrientów wystarczy zwiększyć dawkowanie pokarmów. 

w połączeniu z: akceptowalne nieakceptowalne
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Bakterie odgrywają kluczową rolę w filtracji akwarium. Jako medium możesz użyć ceramiki, suchej 
skały, żywej skały lub skały syntetycznej. Podstawową zasadą jest — materiały najbardziej porowate są 
najlepsze do osiedlania się bakterii.

Pro Bio F
To unikalna kompozycja zamrożonych i wysuszonych bakterii i pożywki 
wspierającej ich namnażanie. Pro Bio F jest szczególnie rekomendowane 
w małych akwariach, gdzie instalacja filtru polimerowego jest 
niemożliwa lub utrudniona. Zastępuje metodę VSV i inne źródła węgla. 
Pro Bio F redukuje poziom azotanów do wartości niewykrywalnych, 
skutkuje perfekcyjnym wybarwieniem i kondycją koralowców. 

Dozowanie: 1 łyżeczka na 100 l codziennie.

-NP Pro 

-NP Pro jest pożywką dla bakterii probiotycznych (Pro Bio S) i został stworzony dla 
akwariów rafowych. Produkt zawiera biodegradowalne płynne polimery, które są 
idealnym źródłem węgla dla bakterii probiotycznych. -NP Pro pozytywnie wpływa 
na rozkład masy organicznej i redukcję NO3 oraz PO4 w akwariach. W odróżnieniu 
od typowych polimerów -NP Pro jest jedyną formułą na rynku, która nie wymaga 
użycia specjalnych filtrów przepływowych.

Dozowanie: 1 kropla na 100 l codziennie.

produkty z bakteriami probiotycznymi 

• Pro Bio S i -NP Pro można dozować jednocześnie tego samego dnia. 
• Bio S jest idealny nie tylko do startu cyklu nitryfikacyjnego w nowych akwariach, ale również jako 

uzupełnienie szczepów bakteryjnych w akwariach dojrzałych. Po dojrzewaniu akwarium używaj tylko 
podczas podmian wody.

Bio S
Specjalna formuła stworzona dla szybkiego i efektywnego eliminowania amoniaku 
i azotynów z akwarium. Bio S jest rekomendowany w szczególności w pierwszych 
dniach po uruchomieniu nowego akwarium, by rozpocząć i przyspieszyć cykl 
nitryfikacyjny. W dojrzałym akwarium przyspiesza rozkład resztek pokarmowych 
oraz resztek organicznych i detrytusu.

Dozowanie: 1 kropla na 100 l wody codziennie przez pierwsze 2 tygodnie.  
W akwarium pracującym Bio S powinien być używany po podmianie wody.

Pro Bio S
Unikalna kompozycja specjalnie wyselekcjonowanych bakterii probiotycznych 
dla przyspieszenia rozkładu materii organicznej. Pro Bio S są rekomendowane 
dla dużych, wymagających i mocno obsadzonych zbiorników. W celu utrzymania 
bakterii probiotycznych w dobrej kondycji zaleca się użycie -NP Pro jako pożywki. 

Dozowanie: 1 kropla na 100 l codziennie.
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wybór soli 
Wybór soli jest bardzo ważny i powinien zostać dokonany na podstawie 
wymagań akwarium. Ta decyzja powinna być podjęta na podstawie 
obsady akwarium i sposobu opieki nad nim. W celu zachowania stałych 
parametrów wody zalecamy użycie soli, która posiada parametry 
najbardziej zbliżone do tych w naturalnym środowisku. Zalecamy 
podmianę 5-10% wody w akwarium co 7 dni. Każda sól Aquaforest 
rozpuszcza się w ciągu 15 minuti jest natychmiast gotowa do użycia. 
Zalecamy użycie wody RO/DI.

Optymalne	parametry	wody: 

Zasolenie: 33–35 ppt
KH: 6.5–8,0 dKH 
Ca: 410–440 ppm 
Mg: 230–1320 ppm 
K: 360–400 ppm

Reef Salt:

Hybrid Pro Salt

Reef Salt+

Sea Salt:

Makro i mikroelementy w wodzie w zależności od jej zasolenia:

Ca	(ppm)

Ca	(ppm)

Zasolenie:

Zasolenie:

Zasolenie:

Zasolenie:
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Produkty Aquaforest są produkowane w Unii Europejskiej pod ścisłym nadzorem laboratorium, by osiągnąć najwyższej 
jakości standardy. Każdy produkt przygotowywany jest ze starannie wyselekcjonowanych surowców w ilościach 
sprawdzonych pod względem zgodności składu. 

jak testowane są nasze sole?
Mieszamy naszą sól morską (każda partia o masie 1 tony - 2204 funty), 
pobieramy do testowania 3 osobne próbki z każdej partii na etapie produkcji. 
Każda z tych próbek jest rozpuszczana w 15 litrach (4 US gal) wody RO. Nasz 
zespół wykonuje analizę ICP-OES, aby sprawdzić, czy skład chemiczny jest 
jednorodny oraz aby wykluczyć obecność niepożądanych zanieczyszczeń. 
Uwaga: Nawet jeśli dokładnie wymieszamy sól, to jednak skład opakowania/
pojemników może nie być identyczny. Parametry w pojemnikach mogą się 
nieco różnić, a różnica 2-3% jest akceptowalna. Różnice te powstają z powodu 
różnych właściwości fizycznych mieszanki oraz ograniczeń dostępnych 
technik przetwarzania. Odchylenia pomiarów są jednakże mniejsze od 
typowego zakresu tolerancji dla testów powszechnie stosowanych przez 
hobbystów.

jak zidentyfikować numer partii mojej soli aquaforest?
Etykiety z numerami partii znajdują się w 2 miejscach:
1.    Na zewnętrznej stronie wiadra lub kartonu.
2.    Wewnątrz opakowania (np. na wewnętrznej stronie pokrywy wiadra lub kartonu)

gdzie mogę znaleźć parametry mojej soli aquaforest?
Możesz sprawdzić raport ICP-OES Twojej partii tutaj: www.aquaforest.eu/icp-oes-results.

czasami moje domowe testy wykazują inne parametry niż te podane na etykiecie. dlaczego?
Na rynku nie ma takiego zestawu dla hobbystów, który mógłby sprawdzić rozbieżności  w 100%. Różnice w parametrach są 
mniejsze od typowego zakresu tolerancji dla testów powszechnie stosowanych przez hobbystów. Stąd istnieje niewielkie 
ryzyko negatywnego wpływu na życie w akwarium  

jak przygotować sól do testów?
Zmieszaj wodę RO z solą w ilości 585 g (20.63 oz) i wykonaj test co najmniej 2 godziny po całkowitym rozpuszczeniu. 
Zawsze sprawdzaj zasolenie, w którym test został przeprowadzony, bo może to wpłynąć na mierzone parametry. Polecamy 
zastosowanie refraktometru razem z płynem kalibracyjnym. *Należy zwrócić uwagę, na to, że odczyt poziomu zasolenia 
zależy także od temperatury. Proszę sprawdzić zasolenie przy temperaturze 20°C (68°F). W razie wykrycia niewielkich 
rozbieżności w parametrach pomiędzy Twoim akwarium i roztworem soli różnica jest bardzo niewielka. Przykładowo, jeśli 
zgodnie ze wskazaniami w 10% wymieniasz wodę, to zmiana w parametrach Twojego akwarium wyniesie tylko 10%. Jeśli 
stężenie wapnia w akwarium wynosi 430 ppm, a stężenie w zmienionej wodzie 450 ppm, to różnica wynosi 20 ppm. Jeśli 
wymieniasz tylko 10% wody z akwarium, to 10% z 20 ppm da ci różnicę 2 ppm. Zmiana wody przeprowadzona właśnie   
w taki sposób oraz z tego rodzaju niewielkimi rozbieżnościami sprawia, że różnica wynosi zaledwie 2 ppm stężenia wapnia. 
Co oznacza różnicę 0.5%. 

Np.: stężenie wapnia w akwarium wynosi Ca=430 ppm, stężenie Ca w nowym roztworze soli Ca=450 ppm. Różnica 
pomiędzy stężeniami wynosi 450-430 = 20 ppm. Tak więc oszacowana zmiana stężenia wyniesie: 10% * 20=2 ppm, czyli 
stężenie po uzupełnieniu akwarium nowym roztworem soli wyniesie 432 ppm.

o jakości soli certyfikowanych przez icp-oes

aquaforest.eu/icp-oes-results
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Nowa generacja soli morskich

Reef Salt+
Reef Salt + został stworzony z myślą o zaawansowanych akwarystach, 
posiadających mocno obsadzone koralowcami zbiorniki morskie. To 
najwyższej jakości sól, której unikalna formuła została stworzona na 
podstawie wieloletnich badań nad wzrostem koralowców. Receptura 
została opracowana tak, by niemal w zupełności zaspokoić potrzeby 
nawet najszybciej rozwijających się koralowców. To za sprawą 
specjalnie podniesionych poziomów KH, wapnia oraz magnezu, 
w idealnych dla nich proporcjach. Jako, iż w akwariach rafowych, 
pierwiastki są stale konsumowane, muszą być one regularnie 
uzupełniane, tak aby zapewnić koralowcom odpowiednie warunki do 
wzrostu. Stosowany do cotygodniowych podmian wody, Reef Salt + 
pozwala na ograniczenie dodatkowej suplementacji makroelementów 
w akwariach rafowych. Skład soli promuje wzrost koralowców i ich 
wybarwianie. Rozpuszczalność soli oraz jej czystość chemiczna 
sprawia, że jest prosta w zastosowaniu i w 100% bezpieczna dla 
morskiego życia. W celu uzyskania zasolenia 33 ppt należy rozpuścić 
390 g w 10 litrach wody RODI.

Hybrid Pro Salt
Hybrid Pro Salt to najbardziej zaawansowana sól akwarystyczna. Stworzona 
została specjalnie z myślą o akwariach SPS oraz prowadzonych metodą 
ULNS (Ultra Low Nutrient System). Jej skład oraz poziom pierwiastków w 
niej zawartych został ustalony we współpracy z najlepszymi specjalistami. 
Założeniem było odzwierciedlenie warunków panujących na naturalnych 
rafach koralowych w Egipcie, Fiji, Kenii oraz Indonezji. Wieloletnia analiza 
próbek pobranych z tych miejsc pozwoliła znaleźć odpowiedź na to, 
jakich pierwiastków i w jakim stężeniu wymagają koralowce. To wszystko, 
aby mieć pewność, że Hybrid Pro Salt pozwoli na stworzenie warunków 
odpowiednich nawet dla  najbardziej wymagających zwierząt morskich.  
W odróżnieniu od oceanu, w domowych akwariach, konsumpcja niektórych 
składników przebiega znacznie szybciej, przez to zdecydowaliśmy się podnieść 
poziom takich mikroelementów jak jod i stront. Hybrid Pro Salt to unikalna 
mieszanka najczystszej chemicznie soli wyprodukowanej w warunkach 
laboratoryjnych, z naturalną solą pozyskaną z najczystszych wód Atlantyku. 
Co więcej, aby sprostać wymaganiom zbiorników SPS oraz ULNS, wzbogacona 
została o bakterie probiotyczne. Te umożliwiają stałą kontrolę i skuteczną 
redukcję poziomów nutrientów w akwarium morskim. Dzięki temu wspiera 
wzrost i wybarwienie nawet najtrudniejszych w hodowli koralowców SPS. Każda 
partia soli marki Aquaforest jest poddawana szczegółowej analizie, przez co 
mamy pewność, że nasza sól jest w 100% bezpieczna i wolna od jakichkolwiek 
zanieczyszczeń. Przy zakładaniu nowych akwariów pierwsze zwierzęta zalecamy 
wpuszczać nie wcześniej niż po 10-14 dniach od zalania zbiornika. Dla uzyskania 
zasolenia 33 ppt należy rozpuścić około 390 g/10 l wody RODI.

Stworzyliśmy nowe sole, tak aby odpowiedzieć na potrzeby nawet najbardziej wymagających akwarystów. Lata poświęcone na 
badania - zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i na działających zbiornikach rafowych, pozwoliły nam stworzyć produkty 
najwyższej jakości

VITAMINS 
& AMINO ACIDS

VITAMINS 
& AMINO ACIDS
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Sea Salt
Syntetyczna sól morska przeznaczona do akwariów z obsadą rybną, 
jak również do akwariów z mniej wymagającymi koralowcami oraz 
bezkręgowcami. Przy zakładaniu nowych akwariów pierwsze zwierzęta 
zalecamy wpuszczać nie wcześniej niż po 10-14 dniach od zalania zbiornika. 
Dla uzyskania zasolenia 30 ppt należy rozpuścić około 345 g (12.16 oz)/10 
l (2.7 US gal) wody.

• Podgrzanie wody ułatwi rozpuszczenie soli
• W transporcie sól może ułożyć się zgodnie z wielkością ziaren, dlatego przed zastosowaniem warto 

kilkukrotnie obrócić wiadro w celu odpowiedniego wymieszania soli. 
• Po rozpuszczeniu Reef Salt, Reef Salt+ i Sea Salt należy zużyć w ciągu 5 dni. Ze względu na obecność 

bakterii, Hybrid Pro Salt powinna być zużyta w ciągu 24 godzin.

Reef Salt
Syntetyczna sól morska stworzona z myślą o hodowli koralowców. 
Skład soli został tak dobrany, aby stworzyć jak najlepsze warunki 
dla zwierząt morskich. Zawarte w niej mikro i makro elementy 
w pełni zaspokajają zapotrzebowanie koralowców w pierwiastki 
potrzebne do ich odpowiedniego wzrostu oraz wybarwienia. 
Przy zakładaniu nowych akwariów pierwsze zwierzęta zalecamy 
wpuszczać nie wcześniej niż po 10-14 dniach od zalania zbiornika.  
Dla uzyskania zasolenia 33 ppt należy rozpuścić około 390 g 
(13.75 oz)/10 l (2.7 US gal) wody.

AF Perfect Water 
Woda morska o idealnych parametrach przeznaczona do 
cotygodniowych podmian lub zalewania nowego akwarium. 
Tworzy koralowcom środowisko życia niemal identyczne  
z naturalnym. AF Perfect Water jest pozbawiona wszelkich 
zanieczyszczeń, dlatego jej regularne stosowanie sprzyja 
naturalnemu oczyszczaniu akwarium. Regularne podmiany 
wody to najprostszy i najskuteczniejszy sposób odpowiedniego 
zbalansowania parametrów akwarium, a także oczyszczenia go 
z niepożądanych związków. Dzięki doskonałym parametrom 
tworzy mieszkańcom akwarium warunki idealne do życia. 
AF Perfect Water w szybki i łatwy sposób uzupełnia 
w akwarium wszystkie istotne mikroelementy, które są 
koralowcom niezbędne do prawidłowego wzrostu i osiągnięcia 
odpowiedniego wybarwienia. Dozowanie: Zalecamy 
podmiany w ilości 10% objętości akwarium tygodniowo.
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component 1+, 2+, 3+
Component 1+2+3+ oparty jest na metodzie Ballinga. Metoda ta służy do utrzymania Ca, 
Mg, KH i pierwiastków śladowych. Największa różnica między dozowaniem 2 częściowym, 
a 3 częściowym/Ballingiem jest to, że Balling używa soli bez NaCl (Reef Mineral Salt). Sól ta 
utrzymuje równowagę jonową, zbliżoną do naturalnej wody morskiej, w Twoim zbiorniku.

Dlaczego więc musimy dozować te składniki w równych ilościach?

Component 1+ zawiera chlorek wapnia + Sr, Ba, Co, Mn, Cu, Fe, Zn, Ni, Cr
Component 2+ zawiera wodorowęglan sodu + F, I
Component 3+ zawiera chlorek magnezu i sól wolną od NaCl + K, B

Wapń z Component 1+ łączy się z węglanem z Component 2+ tworząc węglan wapnia, który 
jest głównym budulcem koralowców, niezbędnym do ich prawidłowego wzrostu. Następnie 
mamy sód i chlorek tworzące chlorek sodu, który po połączeniu z wolną od NaCl solą z 
Component 3+ utrzymuje równowagę jonową w zbiorniku. Jeśli dozowanie nie odbywa
się w tych samych ilościach, jony nie wiążą się ze sobą prawidłowo i prawdziwa metoda Ballinga nie ma miejsca.

Jak więc rozpocząć dozowanie Component 1+2+3+?
Po pierwsze, całkowicie wstrzymaj dozowanie wapnia, magnezu i KH.

Pierwszą rzeczą, która musisz zrobić jest określenie dziennego spożycia wapnia, magnezu i KH. Najłatwiejszym sposobem na to jest zaprzestanie 
dozowania wszystkich głównych pierwiastków (Ca, KH, Mg) - co oznacza również brak podmian wody. Zbadaj wodę pod kątem najważniejszych 
parametrów, a następnie zbadaj ją ponownie po 24 godzinach. Różnica pomiędzy pierwszym, a drugim wynikiem wskaże zużycie. Na tej 
podstawie możesz określić dawkę Component 1+2+3+. Jeśli Twoje akwarium jest silnie zarybione i zużycie składników jest wysokie, pamiętaj, 
że zaprzestanie dawkowania doprowadzi do nagłej zmiany parametrów. Miej to na uwadze przy ustalaniu dawek.

Jaki jest najlepszy czas na dawkowanie Component 1+2+3+? Podziel dzienną porcję na tyle dawek ile tylko jest możliwe w ciągu 
24 godzin. Niektórzy akwaryści, posiadający narzędzia do automatycznego monitorowania KH, zauważyli, że koralowce zużywają więcej KH w 
dzień. Z naszego doświadczenia wynika, że małe dawki w ciągu 24 godzin działają najlepiej.

Podczas przygotowywania Component 1+ po mniej więcej jednym dniu, na dnie pojemnika często pojawia się 
brązowy osad. Czy jest to normalne? Brązowy osad to nadmiar żelaza, nie ma potrzeby usuwania go z pojemnika.

Jaka jest różnica pomiędzy KH Buffer, a KH Plus?
KH Buffer jest w proszku, podczas gdy KH Plus jest gotowym do użycia płynem.

Czy mogę rozcieńczyć Calcium, KH Buffer i Magnesium z mniejszą ilością wody, aby uzyskać mocniejszy roztwór? 
Jeśli tak, to jaki jest limit? Powodem jest to, że mój zbiornik nie paruje zbyt mocno i jeśli użyję zalecanej przez Was dawki, dodam zbyt 
dużo wody do mojego zbiornika. Tak, możliwe jest sporządzenie mocniejszych roztworów wapnia i magnezu. Aby było to bezpieczne zalecamy 
przygotowanie dawek maksymalnie 2 lub 3 razy silniejszych. Roztwory o większym stężeniu mogą zapchać pompę. KH Buffer jest roztworem 
nasyconym dlatego nie jest możliwe uzyskanie wyższego stężenia.

Czy powinienem dozować Component 1+2+3+ przy użyciu reaktora wapnia? Nie, jeśli używasz reaktora wapnia, oznacza to, że 
masz inne źródło makroelementów. Używając jednocześnie Component 1+2+3+, po prostu podwoisz dawkę. Component A, B, C są doskonałe 
jako źródło mikroelementów dla reaktorów wapnia. Dawkowanie zależy i powinno być ustalone na podstawie spożycia wapnia.

suplementacja
Aquaforest zaleca podmianę 5-10% wody tygodniowo. Dobrą praktyką jest regularne przeprowadzanie testów (Ca, KH, Mg, K) 
podczas tego procesu i uzupełnianie wapnia, KH lub magnezu, jeśli zauważymy ich spadek. W początkowej fazie rozwoju akwarium 
morskiego mikroelementy zawarte w Components Strong nie są wymagane. Ich uzupełnianie powinieneś rozważyć, dopiero gdy 
akwarium będzie w pełni zasiedlone koralowcami. 

Żeby ułatwić stabilizację parametrów w akwarium, stworzyliśmy Component 1+ 2+ 3 +. To gotowe do użycia roztwory makro  i 
mikroelementów, które odpowiadają na wszystkie potrzeby koralowców, gwarantują ich zdrowy wzrost i doskonałe wybarwienie. 
Dozowanie Component 1+ 2+ 3+ zależy od konsumpcji koralowców oraz parametrów wody. Mikroelementy można dozować 
również osobno stosując Iron, Fluorine, Mico E, Kalium, Strontium, Iodum, jednak zalecamy to tylko doświadczonym akwarystom.  
W przypadku akwariów wyposażonych w reaktory wapnia Component A, B, C będzie lepszym wyborem.

WSKAZÓWKI PRZY SUPLEMENTACJI:
• Zawsze dawkuj każdy z Component 1+2+3+ w równych ilościach

• Gdy parametry wody nie są w zalecanym zakresie, użyj jednego z naszych 
dodatków (Ca Plus, Mg Plus, KH Plus), aby osiągnąć pożądany poziom.
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Components Strong
Zalecamy stosowanie Components Strong z Aquaforest Calcium, 
Magnesium, KH Buffer i Reef Mineral Salt.

STRONG B  
Zawiera skoncentrowane metale ciężkie, które są niezbędne do prawidłowego przebiegu procesów biologicznych mieszkańców 
akwarium. Uzupełnia wodę w pierwiastki naturalnie występujące w wodzie morskiej. 5 ml Strong B należy dodać do 1 l roztworu 
Calcium.

STRONG C 
Zawiera skoncentrowany jod i fluor. Jod intensyfikuje ciemnoniebieskie i purpurowe wybarwienie koralowców twardych, a jego 
odpowiedni poziom w wodzie morskiej wspomaga wylinkę krewetek. Fluor bierze udział w procesie wapnienia i wspomaga rozwój 
tkanki szkieletowej. Zalecany poziom obu pierwiastków w akwarium rafowym to: jod ok 0.06 ppm, fluor ok. 13 ppm. Strong C należy 
dodać do 1 l roztworu KH Buffer.

STRONG K
Zawiera skoncentrowany potas. Potas odgrywa ważną rolę w procesach metabolicznych koralowców, bierze udział w transporcie 
składników odżywczych oraz wzmacnia czerwone i różowe wybarwienie koralowców SPS. Zalecany poziom potasu w akwarium 
rafowym wynosi 360-380 mg/l (ppm). 5 ml preparatu Strong K należy dodać do 1 l Reef Mineral Salt + Magnesium

STRONG A 
Zawiera skoncentrowany stront i bar. Stront wspiera koralowce twarde 
w rozwoju tkanki szkieletowej i znacząco poprawia wchłanianie wapnia 
i wzrost koralowców miękkich. Poziom strontu w akwarium rafowym 
powinien wynosić około 5 - 15 ppm. 5 ml Strong A powinno być dodane 
do 1 l roztworu Calcium.
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Calcium
Niezbędny do prawidłowego rozwoju koralowców. Łatwy w dozowaniu.  
Calcium i Magnesium mogą być połączone w jeden roztwór. Szybko się rozpuszcza.

Dozowanie:
Rozpuścić 50 g Calcium w 1000 ml wody RODI. 100 ml roztworu Calcium podnosi poziom 
wapnia o 17.5 mg/l (ppm) w 100 l wody. 10 g Calcium w 100 l wody podnosi poziom 
wapnia o 35 mg/l (ppm).

Zalecany	poziom:	380-460 ppm

Magnesium
Niezbędny do prawidłowego rozwoju koralowców. Łatwy do dozowania. Calcium i 

Magnesium mogą być połączone w jednym roztworze. Szybko się rozpuszcza.

Dozowanie:
Rozpuścić 10 g w 1000 ml wody RODI. 100 ml roztworu Magnesium w 100 l wody 
podnosi poziom magnezu o 1,2 mg/l (ppm). 10 g Magnesium w 100 l wody podnosi 

poziom magnezu o 12 mg/l (ppm).

Zalecany	poziom: 1180-1460 ppm

KH Buffer
Utrzymuje stały poziom twardości węglanowej. Łatwy do dozowania. Stabilizuje parametry. 
Kluczowy dla zdrowia koralowców.

Dozowanie:
Rozpuścić 80 g KH Buffer w 1000 ml wody RODI. 20 ml roztworu KH Buffer podnosi 
poziom KH  o 0,5° dKH w 100 l wody. 10 g KH Buffer w 100 l wody podnosi poziom KH  
o około 3,3° dKH (Alk. 1,18 meg/l).

Zalecany	poziom: 6.5°-8.0°dKH.

Reef Mineral Salt
Utrzymuje równowagę jonową. Zapobiega niedoborom minerałów. Kluczowy 

podczas   dozowania chlorku wapnia i wodorowęglanu sodu.

Dozowanie:
Rozpuścić 25 g w 1000 ml wody RODI. Roztwór Reef Mineral Salt powinien być 

dozowany w tej samej ilości co Calcium i KH Buffer.

Zalecany	poziom:
Podmiany wody są nadal konieczne podczas suplementacji Reef Mineral Salt.

• Component A, B, C można podawać w akwariach prowadzonych metodą Ballinga  
w dawce 20 ml/1 l roztworu Ballinga.

• Choć suplementacja pierwiastkami śladowymi jest ważna dla uzyskania wspaniałego 
wybarwienia koralowców, przedawkowanie może być niebezpieczne dla zbiornika. 
Dlatego też przygotowaliśmy produkty o różnych stężeniach, tak aby Twoja rafa była  
z nami zawsze bezpieczna: (najniższe stężenie) Component A, B, C < Components Strong 
< Fluorine, Iodum, Strontium, Micro E (najwyższe stężenie).
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Component A
Unikalna formuła została stworzona na podstawie proporcji strontu i baru w 
naturalnej wodzie morskiej. Dawkowanie: W akwariach z obsadą mieszaną 5 ml na 
100 l wody raz w tygodniu. Dawkę można również dostosować do zużycia wapnia - 1 
ml na każde 20 ppm/100 l wody. W akwariach prowadzonych metodą Ballinga - 20 
ml/1 l roztworu Calcium. Stosując Component A, B, C należy zachować 5-minutowy 
odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi dawkami.

Component B
Component B jest przeznaczony do uzupełniania niewielkich niedoborów metali 
ciężkich w akwarium morskim. Zawiera: kobalt, miedź, chrom, mangan, wanad, cynk, 
nikiel, żelazo. Dawkowanie: W akwariach z obsadą mieszaną 5 ml na 100 l wody 
raz w tygodniu. Dawkę można również dostosować do zużycia wapnia - 1 ml na 
każde 20 ppm/100 l wody. W akwariach prowadzonych metodą Ballinga - 20 ml/1 l 
roztworu Calcium. Stosując Component A, B, C należy zachować 5-minutowy odstęp 
czasowy pomiędzy kolejnymi dawkami. 

Component C
Component C jest przeznaczony do uzupełniania niewielkich niedoborów jodu i 
fluoru w akwarium morskim. Dawkowanie: W akwariach z obsadą mieszaną 5 ml na 
100 l wody raz w tygodniu. Dawkę można również dostosować do zużycia wapnia 
- 1 ml na każde 20 ppm/100 l wody. W akwariach prowadzonych metodą Ballinga 
- 20 ml/1 l roztworu KH Buffer. Stosując Component A, B, C należy zachować 
5-minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi dawkami.

Mg Plus
Mg Plus został stworzony z myślą o zwalczaniu niedoborów i nagłych spadków 
poziomu magnezu. Magnez jest niezbędny do zdrowego i zrównoważonego 
wzrostu koralowców. Odpowiedni poziom magnezu w wodzie akwariowej zapewnia 
koralowcom lepsze przyswajanie wapnia. Obniżony poziom magnezu może 
powodować niemożność utrzymania właściwego poziomu wapnia oraz obniżone pH.

Dawkowanie: 10 ml roztworu Mg Plus podnosi poziom magnezu o 7,5 mg/l (ppm) 
w 100 l wody. Nie zalecamy podnoszenia poziomu magnezu o więcej niż 100 ppm 
w ciągu jednej doby. Zalecany poziom magnezu w akwariach rafowych wynosi 
1180-1460 mg/l (ppm).

Kh Plus
KH Plus został stworzony z myślą o zapobieganiu nagłym spadkom twardości 
węglanowej i przywróceniu równowagi jonowej w akwarium. Właściwa wartość 
jonów węglanowych jest niezbędna dla zdrowego wzrostu koralowców i budowy 
szkieletów. Dzięki obecności jonów węglanowych możliwe jest utrzymanie 
stabilnego poziomu pH.

Dawkowanie: 10 ml roztworu KH Plus podnosi twardość węglanową o 0,25° 
dKH w 100 l wody. Maksymalna dawka dzienna wynosi 20 ml na 100 l wody. 
Nie należy podnosić KH o więcej niż 1,0° dKH w ciągu jednej doby. Twardość 
węglanowa w akwarium rafowym powinna wynosić około 6,5° - 8,0° dKH.

Popraw	kolor	swoich	koralowców	stosując	następujące	skoncentrowane	mikroelementy:

Ca Plus
Ca Plus został stworzony z myślą o uzupełnieniu niedoborów i nagłych spadków 
poziomu wapnia. Ze względu na swoją bardzo dobrze przyswajalną formę zapewnia 
łatwe podnoszenie poziomu wapnia w akwarium. Skuteczność suplementacji Ca 
Plus zależy od właściwego poziomu KH, dlatego też zaleca się również stosowanie 
preparatów podnoszących twardość węglanową (KH Plus lub KH Buffer). 

Dawkowanie: 10 ml Ca Plus podnosi poziom wapnia o 15 mg/l (ppm) w 100 l wody. 
Maksymalna dzienna dawka to 20 ml Ca Plus na 100 l wody. Zalecany poziom 
wapnia w akwarium rafowym to 380 - 460 mg/l (ppm).



suplementy i pokarmy dla koralowców
 
Na koralowce wpływają nie tylko parametry wody, ale również składniki odżywcze dostarczane im w różnych suplementach.
Te zawarte w pokarmach, zwiększają ich witalność, przyspieszają wzrost i poprawiają kolory.  W systemie z wydajnym 
odpieniaczem częstym problemem jest niedobór witamin i aminokwasów niezbędnych do prawidłowego rozwoju koralowców. 
Z tego powodu zalecamy regularne stosowanie suplementów w celu utrzymania ich odpowiedniego poziomu w akwarium.

AF Build
Idealny dla koralowców twardych. Zapewnia 
szybki wzrost i zdrowy rozwój. Wspomaga 
proces budowy szkieletu. Redukuje wzrost 
niepożądanych glonów.

Dawkowanie:
1 kropla na 100 l wody co drugi dzień po 
zgaszeniu światła.

Warto	wiedzieć:
AF Build powinien być stosowany podczas 
intensywnego karmienia koralowców, zwłaszcza 
w towarzystwie AF Energy. Po otwarciu 
przechowywać w lodówce, jeśli temperatura w 
pomieszczeniu przekracza 24°C.

AF Vitality 
Wysoko skoncentrowana mieszanka witaminowa. 
Wydajna i łatwa w dawkowaniu. Uzupełnia 
niedobory. Dostarcza koralowcom wszystkich 
niezbędnych witamin. Wzmacnia wybarwienie.

Dawkowanie:
1 kropla na 100 litrów wody co drugi dzień po 
zgaszeniu światła.

Warto	wiedzieć:
Stosowanie ozonatorów, wkładów z węglem 
aktywnym i silnych odpieniaczy może prowadzić do 
wyjałowienia wody, a w konsekwencji do niedoborów 
witamin. Po otwarciu przechowywać w lodówce, jeśli 
temperatura otoczenia przekracza 24°C.

AF Amino Mix
Zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy. 
Wzmacnia kolory. Poprawia jakość 
fotosyntezy, wspomaga wzrost i zwiększa 
odporność.

Dawkowanie:
1 kropla na 100 l wody  
co drugi dzień po zgaszeniu światła.

Warto	wiedzieć:	
AF Amino Mix uzupełnia wodę we 
wszystkie niezbędne aminokwasy, dzięki 
czemu zapobiega bieleniu koralowców 
oraz wzmacnia ich kolory. Po otwarciu 
przechowywać w lodówce, jeśli temperatura 
otoczenia przekracza 24°C.

AF Phyto Mix
Idealny dla gorgoni oraz miękkich i 
niefotosyntetyzujących koralowców. 
Doskonale zbilansowana mieszanka 
fitoplanktonu i zooplanktonu. Zapewnia 
intensywny wzrost i żywe kolory. Łatwo 
przyswajalny i bogaty w białko.

Dawkowanie:
10 kropli na 100 litrów wody  
co drugi dzień po zgaszeniu światła.

Warto	wiedzieć:
Stosowanie ozonatorów, wkładów z węglem 
aktywnym i silnych odpieniaczy może 
prowadzić do nadmiernej sterylizacji wody, 
a w konsekwencji do niedoborów witamin. 
Po otwarciu przechowywać w lodówce, jeśli 
temperatura otoczenia przekracza 24°C.

AF Energy
Wysoko skoncentrowany i łatwy w dozowaniu. 
Zawiera kwasy Omega-3 i Omega-6. Wzmacnia 
pastelowe ubarwienie. Bezpieczna zawartość 
siarczanu miedzi. 

Dawkowanie:
1 kropla na 100 litrów wody co drugi dzień po 
zgaszeniu światła.

Warto	wiedzieć:
Dobrym zwyczajem jest wyłączanie odpieniacza 
na godzinę podczas karmienia. Ze względu na 
naturalny skład produktu, jego kolor może się 
różnić. Po otwarciu przechowywać w lodówce, 
jeżeli temperatura otoczenia przekracza 24°C.

• Należy pamiętać, że koralowce potrzebują czasu, aby przystosować się do środowiska i nowych suplementów, 
dlatego ważne jest, aby obserwować akwarium i wprowadzać zmiany powoli.

• Dozowanie pokarmów i suplementów rozpocznij od połowy dawki (a nawet ¼), w ten sposób unikniesz 
przedawkowania.

• Koralowce SPS i LPS powinny być karmione po zgaszeniu światła.
• Zoanthus, Ricordea i inne korale grzybkowe powinny być karmione w ciągu dnia.
• Podczas karmienia zalecamy wyłączenie odpieniacza na około godzinę.

AF Life Source
AF Life Source jest w 100% naturalnym złożem 
pochodzącym z najczystszych wód Pacyfiku. Jest 
to idealny bufor wzmacniający mikrobiologię w 
akwariach morskich. Biologiczna stabilizacja jest 
kluczowa dla zdrowia koralowców. Stosowanie 
AF Life Source zapewnia koralowcom dostęp 
do składników i minerałów pochodzących z 
naturalnego środowiska. Produkt ten jest również 
doskonałym uzupełnieniem refugium oraz DSB. 
Zalecane	dozowanie: Co najmniej raz w tygodniu, 
dodając 10 ml/100 l wody. Aby zapewnić 
koralowcom stały dostęp do dawki minerałów, 
dozuj w miejscu o wysokim przepływie. AF 
Life Source zawiera cenne minerały i składniki 
odżywcze, które są stale uwalniane do akwarium.
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Dawkowanie:
1 łyżeczka na 100 l wody

Warto	wiedzieć:
Stosować co najmniej 
raz w tygodniu.

Fish V
Kompozycja najważniejszych witamin. Wspiera 
system odpornościowy i regenerację tkanek. 
Wzbogaca mrożone pokarmy.

Dawkowanie: 
1 kropla na kostkę mrożonego pokarmu lub 
bezpośrednio do wody 1 kroplę na 100 litrów 
wody.

Warto	wiedzieć:
Fish V zawiera witaminy A, B1, B2, B6, B12, C, 
D3, E, K3 oraz biotynę, alaninę, cholinę, cysteinę, 
glutaminę, leucynę, lizynę, serynę, tyrozynę.
 

Garlic 
Essence
Wysoko wydajny ekstrakt  
z czosnku. Kompozycja 
witamin i kwasów Omega-3. 
Efektywny podczas chorób 
wirusowych i pasożytniczych. 
Zalecany w trakcie leczenia  
i kwarantanny.

Dawkowanie: 1 kropla na 
porcję pokarmu 2-3 razy  
w tygodniu

Użyj	naszych	suplementów,	aby	utrzymać	swoje	ryby	w	doskonałej	kondycji:

AF LPS Food
Dedykowany jest dla koralowców LPS. Specjalnie dobrana 
mieszanka odżywcza. Gwarantuje zdrowy wzrost. Bogaty  
w białko i kwasy tłuszczowe.

Dawkowanie:
1 łyżeczka na 100 l wody

Warto	wiedzieć:
Produkt nie powoduje zmętnienia wody.

AF Growth 
Boost 
Doskonały dla wszystkich koralowców. Poprawia pompowanie 
koralowców. Wzmacnia metabolizm. Wspiera proces kalcyfikacji. 

Dawkowanie: 
1 łyżeczka na 100 l wody.

Warto	wiedzieć:
Ważne jest, aby dostosować dawki do liczebności obsady 
koralowców i indywidualnych potrzeb zbiornika.

Dawkowanie:
1 łyżeczka na 100 l wody

Warto	wiedzieć:
W celu ułatwienia wchłaniania pokarmu, koralowce SPS i LPS powinny 
być karmione po zgaszeniu światła. Możesz karmić wybrane koralowce 
za pomocą pipety lub dozować zawiesinę bezpośrednio do zbiornika.

Zoa Food
Pokarm w proszku przeznaczony głównie dla zoanthusów,  
a także ricordei i innych grzybowieńców. Specjalnie dobrana 
mieszanka roślinna w celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych 
zoanthusów. 

Dawkowanie:
1 łyżeczka na 100 l wody

Warto	wiedzieć:
Produkt nie powoduje zmętnienia wody

przykładowy tygodniowy plan żywienia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

AF Amino Mix, AF Vitality

AF Energy, AF Build, AF Power Food

AF Amino Mix, AF Vitality, Ricco Food

AF Energy, AF Build, AF Growth Boost

AF Amino Mix, AF Vitality, AF Pure Food

AF Energy, AF Build, AF LPS Food

Przerwa

AF Power Food
Idealny dla koralowców SPS. 
Zapewnia doskonałe wybarwienie i 
szybki wzrost. Wysoce odżywczy. 
Dodatek skorupiaków dla zdrowego 
wzrostu.

AF Pure Food
W 100% naturalny pokarm. 
Zawiera węglan wapnia 
ułatwiający klasyfikację. 
Pochodzi z naturalnego 
środowiska koralowców. 
Stabilizuje poziom pH.
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Karma granulowana polecana dla mięsożernych ryb ozdobnych, 
w szczególności tych z gatunku Amphiprion (Błazenek). Wysoka 
zawartość białka AF Marine Mix dostarcza rybom wszystkich 
niezbędnych składników odżywczych gwarantując prawidłowy wzrost 
i doskonałą kondycję. AF Marine Mix S i L doskonale nadają się jako 
karma dla koralowców.

Doskonała karma w granulkach dla ozdobnych ryb roślinożernych, 
m.in. pokolców. Zapewnia prawidłowy rozwój i wysoką odporność na 
choroby. Karma AF Algae Feed została skomponowana z 7 rodzajów 
alg oraz wzbogacona w fitoplankton, minerały i witaminy, tworząc 
kompletną, zbalansowaną dietę dla wszystkich rodzajów ryb.

karmy dla ryb
Grupa produktów dla wymagających akwarystów, którzy cenią sobie zdrowie i piękno ryb. Nasze doskonale 
zbalansowane pokarmy występują w formie  klipsów, płynnej i granulowanej. Różne rozmiary płatków ułatwiają 
dobranie pokarmu do posiadanych gatunków ryb. Regularne stosowanie pokarmów Aquaforest gwarantuje 
utrzymanie ryb w świetnej kondycji.

AF Algae Feed

AF Calanidae Clip 
Wysoko odżywcza karma dla wszystkich drobnych ryb ozdobnych. 
Zawiera bogaty w aminokwasy liofilizat z Calanus finmarchinus. Dzięki 
wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych EPA, DHA, SDA oraz alg 
jest doskonałym uzupełnieniem diety wszystkich ryb morskich. Karma 
jest umieszczona w klipsie, który można zawiesić w dowolnej części 
akwarium. Umożliwia to swobodne pobieranie pokarmu przez ryby. 
AF Calanidae Clip jest doskonałym rozwiązaniem dla ryb, które muszą 
przyzwyczaić się do pokarmu suchego – np. Synchiropus splendidus, 
Chelmon rostratus.

AF Vege Clip 
Odżywcza karma przeznaczona dla wszystkich rodzajów ryb, 
szczególnie roślinożernych, m.in. pokolców. Aby zapewnić im 
prawidłowy rozwój i odporność na choroby, pokarm AF Vege Clip 
został stworzony z 7 rodzajów alg i wzbogacony w fitoplankton, 
minerały i witaminy, tworząc kompletną, zbalansowaną dietę dla 
wszystkich rodzajów ryb. Karma jest umieszczona w klipsie, który 
można zawiesić w dowolnej części akwarium. Umożliwia to swobodne 
pobieranie pokarmu przez ryby.

AF Marine Mix S/M



28     www.aquaforest.eu

Anthias Pro Feed
Karma dla ryb ozdobnych w szczególności Anthiasów i innych ryb mięsożernych. 
Wspiera prawidłowy wzrost i wzmacnia system odpornościowy. AF Anthias Pro Feed 
sprawdzi się również w roli karmy dla koralowców. 

AF Color Up
Pokarm granulowany dla dużych ryb ozdobnych. 

Dzięki wysokiej zawartości witamin, białka i 
karotenoidów znacznie poprawia wybarwienie ryb.

Karma przeznaczona dla młodych ryb ozdobnych. Stymuluje wzrost i wzmacnia 
odporność. Dzięki zawartości spiruliny intensyfikuje wybarwienie. Duża zawartość 
białka zapewnia młodym rybom doskonałą formę, wysoką odporność na infekcje oraz 
prawidłowy rozwój organów wewnętrznych.

Doskonale zbilansowana karma dla małych ryb ozdobnych. Dzięki dużej 
zawartości białka i tłuszczy zaspokaja wszystkie potrzeby żywieniowe ryb, 
zapewniając im prawidłowy wzrost i wybarwienie. Karma AF Tiny Fish jest 
łatwo przyswajalny przez ryby i inne zwierzęta akwariowe.

AF Tiny Fish Feed

AF Vege Strength
Łatwo strawna karma roślinna dla dużych, roślinożernych ryb ozdobnych. Wysoka 
zawartość błonnika reguluje pracę układu pokarmowego, chroniąc jelita ryb 
roślinożernych przed stanami zapalnymi. AF Vege Strength, dzięki zawartości 
spiruliny, wzmacnia wybarwienie ryb.

AF Protein Power

AF Plankton Elixir
Płynna karma dla ryb ozdobnych, koralowców i bezkręgowców. Ze względu na 
wysoką zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3, EPA, DHA  
i SDA, astaksantyny i karotenoidów, doskonale wpływa na prawidłowy wzrost ryb 
i bezkręgowców, nadając im piękne ubarwienie. Wzmacnia odporność na stres  
i choroby, ułatwia prawidłowy przebieg wylinki u krewetek i innych bezkręgowców.



Liquid Artemia

AF Liquid Rotifers

Liquid Mysis

Liquid Vege

Skoncentrowana karma w płynie. Doskonale sprawdza się jako pokarm 
podstawowy, zwłaszcza dla młodych ryb i innych organizmów morskich. Nie 
zawiera szkodliwych konserwantów. Transparentny i prosty skład zapewnia 
mieszkańcom akwarium dietę niemal identyczną z naturalną. Wzmacnia 
wybarwienie, pozytywnie wpływa na zrównoważony rozwój ryb. W 
przeciwieństwie do mrożonek, dostępnych na rynku, jest gotowy do użycia 
natychmiast po otwarciu. Najwyższa jakość składników pochodzących ze 
ściśle kontrolowanych, ekologicznych hodowli gwarantują wysoką zawartość 
doskonale przyswajalnych witamin i minerałów. Stosowanie: podawać małą 
porcję raz dziennie. 

Skoncentrowana mieszanka paszowa w płynie. Doskonale sprawdza się 
jako karma podstawowy, zwłaszcza dla młodych organizmów morskich. Nie 
zawiera szkodliwych środków konserwujących. Przejrzysty i prosty skład 
zapewnia mieszkańcom akwarium dietę niemal identyczną do naturalnej. 
Wzmacnia ubarwienie, pozytywnie wpływa na zrównoważony  rozwój ryb. W 
przeciwieństwie do dostępnych na rynku pokarmów mrożonych jest on gotowy 
do użycia natychmiast po otwarciu. Najwyższej jakości składniki pochodzące 
ze ściśle kontrolowanych, ekologicznych upraw gwarantują wysoką zawartość 
łatwo przyswajalnych witamin i minerałów. Stosowanie: podawać małymi 
porcjami raz dziennie. 

Doskonała karma dla ryb i innych organizmów morskich. Świetnie nadaje się 
również jako suplement diety dla koralowców LPS. Unikalna formuła została 
wzbogacona o ekstrakt z czosnku, którego dobroczynny wpływ na organizmy 
morskie jest znany akwarystom na całym świecie. Pozytywnie wpływa na 
zdrowy wzrost mieszkańców akwarium, wzmacnia wybarwienie i wspomaga 
rozwój tkanek. Najwyższej jakości składniki pochodzące z kontrolowanych, 
ekologicznych hodowli gwarantują zawartość łatwo przyswajalnych witamin 
i minerałów. AF Liquid Mysis został opracowany w celu zapewnienia 
mieszkańcom akwarium diety identycznej z naturalną. Stosowanie: podawać 
małymi porcjami raz dziennie. 

Karma roślinna wyprodukowana z naturalnych składników najwyższej 
jakości. Ta specjalna kompozycja, oparta na szpinaku i pochodzących 
z najczystszych wód alg nori, powstała na podstawie wieloletniego 
doświadczenie akwarystów. Szpinak jest doskonałym źródłem beta-
karotenu, zawiera łatwo przyswajalne witaminy K, C, B1, B2, PP, B6, E 
oraz kwas foliowy. Bogata receptura oraz dodatek alg nori doskonale 
uzupełniają dietę w minerały takie jak wapń, magnez, fosfor, żelazo, potas 
i jod. W przeciwieństwie do innych pokarmów roślinnych dostępnych na 
rynku nie wymaga rozmrażania. Stosowanie: podawać małymi porcjami 
raz dziennie.
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Test kit: Calcium
Aquaforest TestPro Calcium przeznaczony jest do szybkiego pomiaru stężenia wapnia  
w akwarium morskim. Wapń odgrywa istotną rolę w procesach biologicznych zapewniając 
zrównoważony wzrost i rozwój organizmów. W akwarium morskim bardzo ważne jest stałe 
monitorowanie stężenia wapnia, magnezu i twardości węglanowej (inaczej zasadowości). 
Stężenie wapnia w naturalnej wodzie morskiej może wynosić 380-460 mg/l (ppm). 
Test wystarczy na wykonanie 55-65 oznaczeń stężenia wapnia w akwarium, w zakresie 
zaznaczonym w tabeli.

Test kit: Alkalinity
Aquaforest TestPro Alkalinity przeznaczony jest do szybkiego pomiaru twardości węglanowej, 
inaczej zasadowości w akwarium morskim. W akwarium morskim bardzo ważne jest stałe 
monitorowanie stężenia wapnia, magnezu i twardości węglanowej (inaczej zasadowości). 
Zalecany poziom KH w akwarium morskim to 6.5 – 8.0 dKH. Test wystarczy na wykonanie 78-
100 oznaczeń twardości węglanowej w akwarium, w zakresie zaznaczonym w tabeli.

Test kit: Nitrate
AF Nitrate TestPro przeznaczony jest do szybkiego pomiaru stężenia jonów 
azotanowych w akwarium morskim. Azotany w zbiornikach wodnych powstają 
wskutek rozpadu roślin oraz pokarmu. Wysoki poziom tych jonów powoduje 
wzrost glonów. Optymalny poziom azotanów w akwarium rafowym wynosi 
2-5 mg/l. Test wystarczy na wykonanie 40 oznaczeń stężenia azotanów.

Test kit: Phosphate
AF Phosphate TestPro przeznaczony jest do szybkiego pomiaru stężenia jonów 
fosforanowych w akwarium morskim. Fosforany są pożywką dla rozwoju niepożądanych 
glonów, dlatego w zbiornikach morskich bardzo ważne jest stałe monitorowanie ich stężenia. 
Ponadto, wysokie stężenia fosforanów są szkodliwe dla koralowców. Poziom fosforanów  
w akwarium morskim nie powinien przekraczać 0,02 mg/l (ppm). Test wystarczy na wykonanie 
40 oznaczeń stężenia fosforanów.

zalecane parametry wody

KH:	 6,5	—	8,0	dKH
Ca:	 380	—	400	ppm
Mg:	 1180	—	1460	ppm

Azotany:	 		2	—	5	ppm
Fosforany:			0	—	0,02	ppm

Najwyższej jakości testy akwarystyczne są niezwykle istotne w codziennej 
kontroli parametrów wody. Nasi najlepsi specjaliści opracowali wydajne, łatwe w 
użyciu testy kropelkowe. Wyniki dostarczane przez testy Aquaforest są idealnym 
wskaźnikiem do dozowania mikro i makroelementów w akwarium. Stabilna chemia 
wody i odpowiednie parametry są kluczem do zdrowia i wzrostu koralowców.

Test kit: Magnesium
Aquaforest TestPro Magnesium przeznaczony jest do szybkiego pomiaru stężenia magnezu 
w akwarium morskim. Magnez odgrywa istotną rolę w procesach biologicznych, biorąc udział 
w budowie szkieletu korali twardych oraz chemicznych zapewniając pojemność buforową 
i zapobiegając nadmiernemu wytrącaniu się wapnia oraz wodorowęglanów w wodzie. 
W akwarium morskim bardzo ważne jest stałe monitorowanie stężenia wapnia, magnezu 
i twardości węglanowej. Stężenie magnezu w naturalnej wodzie morskiej może wynosić 
1180-1460 mg/l (ppm). Test wystarczy na wykonanie 55-60 oznaczeń stężenia magnezu w 
akwarium, w zakresie zaznaczonym w tabeli.
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Kolejnym ważnym elementem systemu filtracyjnego przy stosowaniu metody probiotycznej jest zastosowanie efektywnego odpieniacza 
białek. Ustawienie odpieniacza na sucho pomaga utrzymać azotany i fosforany na niskim poziomie oraz ograniczyć ilość namnażających 
się bakterii. Zalecamy również stosowanie filtra przepływowego z odpowiednim absorberem. Nie powinien on pełnić głównej funkcji w 
systemie filtracji, zatem musi być odłączony, gdy tylko fosforany osiągną pożądany poziom. Należy również pamiętać, że nie wolno stosować 
absorberów, których skład oparty jest o tlenek glinu.

media filtracyjne

Life Bio Fil
Life Bio Fil to naturalne biologiczne medium filtracyjne. Dzięki zawartości 
wyselekcjonowanych szczepów bakterii inicjuje i wspomaga proces 
nitryfikacji, dzięki czemu przyspiesza dojrzewanie. Wkład jest doskonałym 
biologicznym medium filtracyjnym do nowo założonych akwariów. Sprawdzi 
się również w funkcjonujących zbiornikach, zwiększając efektywność 
filtracji. Dzięki zawartości bakterii proces nitryfikacji rozpoczyna się niemal 
natychmiast – nie trzeba czekać na zasiedlenie medium. Life Bio Fil należy 
umieścić w sumpie w dobrym przepływie wody. 1000 ml medium należy 
użyć w akwarium o pojemności 400 l. Co 6 tygodni zalecamy wymienić 
10-20% wkładu w celu odświeżenia populacji bakterii.

Zeo Mix
Mieszanka specjalnie dobranych zeolitów, szczególnie polecana do 
akwariów mocno obsadzonych rybami i systemów ULNS. Dozowanie: 
100 ml na 100 l wody w akwarium, może być używany zarówno w 
reaktorze mediów, jak i siatce filtracyjnej. Przed użyciem Zeo Mix zalecamy 
przepłukanie go w wodzie RODI. Zeolity nie wymagają wstrząsania – mogą 
być umieszczone w filtrze przepływowym. Zalecany przepływ przez złoże 
to 300-500 l/h. Zeo Mix należy wymieniać co 6 tygodni. Zeo Mix nie 
obniża poziomu potasu w wodzie. W akwariach rafowych Zeo Mix powinni 
stosować doświadczeni akwaryści, gdyż zdolności adsorpcyjne zeolitu są 
bardzo wysokie, co może skutkować wyjałowieniem wody z potrzebnych 
pierwiastków.

Carbon
Granulat wysokiej jakości węgla aktywnego. Aktywowany 
parowo — nie zawiera fosforanów. Dozowanie: 100 ml na 100 
litrów wody w akwarium. Przed zastosowaniem wypłukać wodą 
RODI. Zalecany przepływ wody wynosi 500 l/h.

Phosphate Minus
Wydajne medium do filtrów fluidyzacyjnych. Zdolności adsorbcyjne 
umożliwiają wiązanie dużych ilości fosforanów bez negatywnego 
wpływu na mieszkańców akwarium. Phosphate Minus nie należy 
jednak płukać przed użyciem, brązowy pył jest aktywnym środkiem 
do usuwania fosforanów i jest niegroźny dla mieszkańców akwarium. 
Brązowe zabarwienie wody samoistnie ustąpi po krótkim czasie. 
Płukanie produktu w wodzie RODI obniży jego skuteczność. 
Dozowanie: 25-100 ml na 100 l wody.

• Media filtracyjne są najbardziej efektywne przy  
zastosowaniu filtrów fluidyzacyjnych.

• Zeo Mix nie wymaga wstrząsania. 



Najwyższej jakości uniwersalny filtr fluidyzacyjny przeznaczony do stosowania z różnymi mediami filtracyjnymi. Współpracuje 
z węglem aktywnym, adsorbentami fosforanowymi i zeolitami. Unikalna konstrukcja i najwyższa wodoszczelność pozwala 
na umieszczenie reaktora zarówno w komorze sumpa, jak i na zewnątrz akwarium. Dzięki temu sprawdza się on również 
tam, gdzie w sumpie nie ma miejsca na dodatkowy filtr. Dzięki zastosowaniu najlepszych materiałów jest odporny na 
przebarwienia. Ergonomiczny kształt i system smart-twist zapewniają komfort użytkowania oraz gwarantują łatwą i sprawną 
wymianę mediów. Wewnętrzne gąbki zapobiegają przedostawaniu się medium filtracyjnego do wody.

• Pokrywa z systemem smart-twist pozwala  
na prostą wymianę mediów

• Prosta regulacja przyłącza węża dla oszczędności  
miejsca w sumpie

• Wygodny i długowieczny

• Łatwe i bezproblemowe czyszczenie

• Pokrywa z systemem smart-twist pozwala  
na prostą wymianę mediów

• Prosta regulacja przyłącza węża dla oszczędności  
miejsca w sumpie

• Wygodny i długowieczny

• Łatwe i bezproblemowe czyszczenie

AF90 WYMIARY AF110 WYMIARY

reaktory mediów filtracyjnych

PRECYZYJNE GĄBKI FILTRACYJNE

SYSTEM ŁATWEJ WYMIANY
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AF Air Scrubber i medium absorbujące pomagają zapobiec szkodliwym wahaniom parametrów spowodowanym niskim 
pH wody. AF Air Scrubber wykonano w całości z najwyższej jakości białego i transparentnego akrylu. Nowoczesny design 
gwarantuje nie tylko świetny wygląd, ale również łatwość użytkowania na zewnątrz lub w środku szafki. Funkcjonalność  
i ergonomia były kluczowe dla tego projektu. Dlatego, AF Air Scrubber jest łatwy w montażu i serwisowaniu, jednocześnie 
zapewniając odpowiedni przepływ powietrza przez medium.

• Obniża poziom CO2, dzięki czemu podnosi pH
• Stabilizuje poziomy pH w dzień i w nocy
• Zapobiega nagłym skokom dKH
• Duża pojemność – 2.3 litra
• Innowacyjna technologia poprawiająca żywotność  

i wydajność medium
• Kompatybilne z odpieniaczami z rurką 10 mm ⅜”
• Łatwy w użyciu
• Najwyższej jakości materiały

AF Air Scrubber

Di Resin
Gotowa do użytku wysokiej jakości żywica przeznaczona do 
demineralizacji wody. Stworzona do stosowania w filtrach 
odwróconej osmozy głównie jako ostatni etap oczyszczania 
wody kranowej. Demineralization Resin jest idealna do 
produkcji całkowicie zdemineralizowanej wody. Gwarantuje 
wodę wolną od krzemianów, dwutlenku węgla oraz innych 
zanieczyszczeń.

AF Air Scrubber Media
AF Air Scrubber Medium pomaga zapobiegać szkodliwym wahaniom 
parametrów spowodowanym niskim pH wody. Medium ma 
formę białego, suchego pelletu.  Szczelnie wypełnia komorę filtra, 
jednocześnie pozwalając na niezakłócony przepływ powietrza. Dzięki 
temu wykazuje doskonałe właściwości absorpcyjne dwutlenku węgla. 
Używany i wymieniany regularnie, jest gwarancją odpowiedniego 
odczynu pH w naszym akwarium. Według naszych testów Aquaforest 
Air Scrubber Medium może podnieść pH o ~0,2 – 0,4 stopnia i jego 
stabilizację w zakresie 8,0 – 8,4. Zalecamy używanie Aquaforest 
Air Scrubber Medium razem z filtrem Aquaforest Air Scrubber. Taka 
konfiguracja zapewnia najskuteczniejsze usuwanie CO2 z powietrza 
zasysanego przez odpieniacz. Wkład zmienia kolor stopniowo, 
dzięki czemu z łatwością można określić, kiedy należy go wymienić. 
Zalecamy  wymianę wkładu przed całkowitą zmianą koloru.
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AF Silicone Lubricant 
AF Silicone Lubricant to wydajny smar silikonowy przeznaczony do zastosowania 
w akwarystyce. Idealny przy serwisowaniu uszczelek w filtrach kubełkowych, 
filtrach fluidyzacyjnych, pomp obiegowych i hydrauliki. Wydłuża ich żywotność i 
dodatkowo uszczelnia miejsce łączenia podzespołów. Umożliwia bezproblemową 
pracę urządzenia przez długi czas. 

AF Filter Sock & AF Media Sock
Najwyższej jakości skarpety dostępne w dwóch rozmiarach! Gwarancja maksymalnego 
przepływu wody. Dedykowane do filtracji mechanicznej lub mediów filtracyjnych.

AF Filter Floss
Gęsta i zwarta włóknina, która z łatwością wyłapuje wszelkie 
nieczystości takie jak detrytus, niezjedzone resztki pokarmu, czy 
odchody. AF Filter Floss to wkład filtracyjny, który efektywnie usuwa 
widoczne zanieczyszczenia wody.
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SUMPY AQUAFOREST
Wysoce wytrzymałe sumpy z PVC dedykowane dla nawet najbardziej wymagających akwariów. Zaprojektowane 
przez doświadczonych akwarystów zapewniają najbardziej wydajną filtrację, dzięki czemu koralowce będą dobrze 
się rozwijać i zdrowo rosnąć. Komory kaskadowe w połączeniu z wysokiej jakości grzebieniami zapewniają doskonałe 
warunki do dynamicznego, ale wciąż ultra-cichego przepływu wody. Komora przygotowana do użycia ze skarpetami 
filtracyjnymi umożliwia umieszczenie dwóch skarpet (w komplecie) z nakładkami tłumiącymi hałas lub zastąpienie 
ich filtrami fluidyzacyjnymi. Aquaforest Sump to efekt doświadczeń i ścisłej współpracy najlepszych projektantów i 
inżynierów z najlepszymi akwarystami. Ten inteligentnie zaprojektowany system przegród był przez lata dokładnie 
testowany, aby zapewnić najwyższy poziom filtracji. Mając na uwadze, że wydajny system filtracji jest kluczem do 
zdrowego i pięknego akwarium rafowego, każdy szczegół został starannie przemyślany i zaprojektowany. Dążymy 
do dostarczenia najwyższej jakości na każdym etapie akwarystyki, dlatego upewniliśmy się, że nasz system komór i 
grzebieni zapewnia optymalne tłumienie hałasu poprzez wygaszanie niepożądanych dźwięków. Precyzyjne łączenie 
elementów gwarantuje najwyższą szczelność. Niezawodne połączenie doświadczenia akwarystów, zaawansowanej 
technologii i najwyższej jakości wykonania dostępne na wyciągnięcie ręki!



Stone Fix
Szybkowiążący klej przeznaczony do łączenia dużych elementów żywej lub ceramicznej skały. Nie zawiera toksycznych 
związków chemicznych, co czyni go całkowicie bezpiecznym dla ryb i bezkręgowców. Sposób użycia: niewielką ilość kleju 
wymieszać z wodą do uzyskania jednorodnej konsystencji. Natychmiast przystąpić do przyklejania elementów. Zaleca się 
stosowanie Stone Fix poza zbiornikiem. W przypadku konieczności użycia pod wodą należy wyłączyć wszystkie pompy 
obiegowe i cyrkulacyjne. Po połączeniu poszczególnych elementów pozostawić do związania na 15 minut. Chwilowe 
zamglenie wody nie jest szkodliwe. Ze względu na możliwe podniesienie poziomu pH, w zasiedlonych zbiornikach 
zalecamy kleić nie więcej niż 2-3 małe elementy na dobę.

AF Rock
Stworzona z całkowicie naturalnych składników, najwyższej jakości 
skała przeznaczona do akwariów morskich. Wysoka estetyka i ręczny 
proces produkcji sprawiają, że AF Rock przypomina naturalną skałę z rafy 
koralowej. Dzięki dużej porowatości ułatwia osiedlanie się bakterii, przez 
co doskonale sprawdza się jako medium filtracyjne. W przeciwieństwie do 
skał powszechnie dostępnych na rynku, AF Rock został zaprojektowany 
z myślą o wydajnym procesie filtracji. W przeciwieństwie do żywych skał 
AF Rock jest wolny od szkodliwych i inwazyjnych organizmów takich 
jak: walonia, aiptasia, dinoflagellate, bryopsis, wirki i niepożądane kraby. 
AF Rock jest idealnym medium dla bakterii wspomagającym procesy 
biochemiczne i gwarantującym długotrwałą równowagę biologiczną 
w zbiorniku. Stabilizuje pH i KH wody, co znacznie ułatwia wapnienie 
szkieletów i umożliwia szybszy wzrost koralowców, które w stabilnych 
parametrach budują twardsze i zdrowsze szkielety. Przed umieszczeniem 
w akwarium należy wypłukać skałę w wodzie RO. Ze względu na dużą 
porowatość, skała może pękać podczas transportu, fragmenty skały 
należy połączyć za pomocą Stone Fix.

Nasze produkty do aquascapingu pomogą Ci stworzyć piękne podwodne krajobrazy przypominające naturalne rafy 
koralowe. Produkty aquascapingowe Aquaforest wykonane są z bezpiecznych składników, które tworzą korzystne 
środowisko i doskonałe siedlisko dla wielu organizmów morskich.

stwórz idealną aranżację

co wyróżnia af rock?

porady aquascapingowe

• Naturalny wygląd
• Wspiera wzrost organizmów morskich
• Duża powierzchnia filtracyjna
• Idealny stosunek masy do objętości
• Idealne medium dla osiedlania się bakterii
• Bezpieczna dla Twojego akwarium – bez pasożytów i plag
• Stabilizuje pH i KH
• Zastosowano tylko naturalne barwniki

• Upewnij się, że Twój aquascape zapewnia nie tylko miejsce, ale również dostęp 
do światła Twoim koralowcom!

• Możesz podeprzeć swoją skałę dowolnym przedmiotem na czas wiązania kleju

• Złam lub przetnij AF Rock, by osiągnąć oczekiwany kształt

• Połóż skałę bezpośrednio na dnie akwarium, a nie na piachu - to zapewni 
większą stabilność konstrukcji

• Kiedy przygotowujesz duży aquascape możesz użyć Stone Fix, by skleić małe 
elementy poza zbiornikiem, a potem połączyć je ostatecznie w zbiorniku

• Jeśli dodajesz AF Rock do pracującego zbiornika upewnij się, by robić to 
stopniowo — dzięki temu uchronisz swój zbiornik przed nagłym skokiem 
parametrów 



Szczepkowanie koralowców może być naprawdę uciążliwe bez materiałów wysokiej jakości. 

AF Frag Rocks
Wysokiej jakości biologicznie neutralne skały stworzone do łatwego 
szczepkowania koralowców. Wykonane z naturalnych, wysokiej jakości 
materiałów o najwyższej porowatości, zapewniają szybkie osiedlanie 
się pożytecznych bakterii i innych mikroorganizmów. Dodatek dolomitu 
pomaga ustabilizować kluczowe dla akwarium morskiego parametry, takie 
jak pH i KH. Zastosowanie naturalnych materiałów gwarantuje idealne 
warunki do rozwoju nowego życia, jakim są szczepki koralowców. Te można 
łatwo ciąć i łączyć, a następnie umieścić w dowolnym miejscu na skale lub 
piasku. Porowata struktura gwarantuje zwiększenie powierzchni filtracyjnej 
i maksymalne podobieństwo do naturalnej skały. Specjalne zagłębienie 
pozwala na użycie minimalnej ilości kleju i łatwe umieszczenie szczepki w 
pożądanym miejscu. Płaska podstawa gwarantuje stabilne osadzenie na 
skale lub kratce.

dopasuj do skały 
Możesz wybrać nasze czarne lub naturalne - fioletowe 
podstawki w zależności od tego, co lepiej pasuje do 
Twojego zbiornika. 

AF Plug Rocks
Neutralne biologicznie podstawki wykonane tak, aby z łatwością 
pasowały do kratek i półek w zbiornikach szczepkowych. Rozmiar 
AF Plug Rocks idealnie pasuje do większości rozmiarów kratek 
rastrowych. Korki te zostały wykonane z najwyższej jakości 
materiałów, aby mieć pewność, że zapewniamy najlepsze 
środowisko dla Twoich najcenniejszych szczepek.

AF Plug Rocks XL
Wysokiej jakości i biologicznie neutralne podstawki stworzone z myślą o 
szczepkach koralowców. AF Plug Rocks XL przypominają naturalną skałę żywą 
i idealnie pasują do standardowych kratek na koralowce. AF Plug Rocks XL są 
odpowiednie dla koralowców SPS, LPS oraz koralowców miękkich. Zapewniają 
szczepkom stabilność i zapobiegają przewracaniu się pod wpływem ruchu wody.

łatwe szczepkowanie



38     www.aquaforest.eu

AF Gel Fix
AF Gel Fix to szybki i wytrzymały żel przeznaczony do przyklejania 
szczepek koralowców. AF Gel Fix jest przeznaczony do precyzyjnego 
klejenia małych elementów. Ze względu na gęstość AF Gel Fix sprawia, 
że przyklejanie fragmentów koralowców do skał lub podstawek jest łatwe 
i nie wymaga wysiłku. Klej nie zawiera toksyn, które są niebezpieczne dla 
życia morskiego. Wiąże w ciągu 10 sekund. 

Sposób użycia: nałóż niewielką ilość AF Gel Fix na powierzchnię, do 
której chcesz przykleić szczepkę i natychmiast przyklej ją w wyznaczonym 
miejscu. Pozostaw do wyschnięcia na 3 minuty. Po upływie wskazanego 
czasu możesz umieścić koralowca z powrotem w akwarium.

AF Poly Glue
AF Poly Glue to klej polimerowy przeznaczony do mocowania koralowców. 
Sposób użycia: granulki kleju należy umieścić w gorącej wodzie (ok. 60ºC); po 
kilku minutach powstanie łatwo formująca się masa, o wysokich właściwościach 
klejących. Klej zastyga po umieszczeniu w akwarium. Zalecamy, aby proces 
klejenia odbywał się poza wodą. Koralowce można umieścić w wodzie po 30 
sekundach od momentu sklejenia. Niewykorzystana masa może być użyta 
ponownie. Produkt w pełni biodegradowalny.

AFix Glue
Specjalna plastyczna masa dwuskładnikowa do łączenia małych 
skał i mocowania koralowców twardych do podstawek. Nie 
powoduje zanieczyszczenia wody i nie jest toksyczny dla 
zwierząt morskich.

Sposób użycia: oba składniki należy wymieszać w równych 
ilościach poza zbiornikiem, a następnie użyć w ciągu 30 min.

AF Mini Rocks
Niewielkich rozmiarów podstawki stworzone dla szczepek 
koralowców. Te najwyższej jakości skałki są biologicznie neutralne, 
ponadto ich porowata struktura zapewnia naturalny wygląd, 
dzięki czemu łatwo wtapiają się w aranżację akwarium. Unikalne 
właściwości użytych materiałów sprawiają, że AF Mini Rocks są 
doskonałym medium filtracyjnym. Podstawki zostały wzbogacone 
o dolomit, który pomaga stabilizować kluczowe dla akwarium 
morskiego parametry, takie jak pH i KH.
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• puste dno
Pozwala to na utrzymanie silniejszego przepływu wody, ale wymusza mniejszą  bioróżnorodność. Jeśli uwielbiasz oglądać niewielkie 
organizmy wodne i rozgwiazdy — puste dno zdecydowanie nie jest dla Ciebie. Ponadto trudniej jest utrzymać stabilne parametry wody 
w akwarium bez piasku.

• standardowe podłoże piaskowe
Najbardziej powszechny sposób utrzymania zbiornika rafowego. Zalecamy usypanie około 3 cm warstwy piasku. Taka ilość nie tylko 
wygląda estetycznie, ale również tworzy optymalne środowisko do życia dla mieszkańców piasku.

• deep sand bed
Metoda ta zakłada utworzenie grubej warstwy piasku tworzącej środowisko dla bakterii tlenowych i beztlenowych.  
W zasadzie jest to po prostu dodatkowa filtracja biologiczna Twojego systemu.

rola piasku
Zakładając swój zbiornik rafowy, na pewno staniesz przed wyborem, czy powinieneś wybrać puste dno, czy też 
z piachem. Istnieją trzy najpopularniejsze sposoby użycia piasku w akwarium rafowym. Każdy z nich ma swoje 
wady i zalety

AF Bio Sand
AF Bio Sand to naturalny biały piasek pochodzący z najwyższej jakości złóż. Jest wolny od 
wszelkich zanieczyszczeń, a zawartość węglanu wapnia pomaga w uzyskaniu równowagi 
chemicznej wody. Najnowsza technologia zastosowana w AF Bio Sand znacząco 
przyspiesza proces dojrzewania akwarium i pozwala na szybsze dodawanie zwierząt do 
nowo założonego zbiornika. Dołączone buteleczki zawierają laboratoryjnie wyizolowane 
szczepy bakterii nitryfikacyjnych oraz pożywkę, ułatwiającą ich rozwój i namnażanie. 
Granulacja piasku wynosi 0,5-1,5 mm.

ważne
• Zbyt	grube	podłoże	piaskowe	powoduje	zaleganie	w	nim	niepożądanych	związków	organicznych.	Będą	się	

one	powoli	rozkładać	powodując	rozwój	niepożądanych	glonów.

• Żywy	 piasek	 prawie	 zawsze	 zawiera	 “pasażerów	 na	 gapę”,	 których	 nie	 chcielibyśmy	w	 swoim	 zbiorniku,	
takich	jak	pasożyty	i	inne	szkodliwe	organizmy.

• Dla	stabilności	zbiornika	najlepiej	jest	dodawać	1	worek	AF	Bio	Sand	na	200	litrów	wody	raz	na	12	godzin.

rozmiar akwarium warstwa 3 cm



Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu i wiedzy światowej klasy biologów i chemików, Aquaforest Lab 
oferuje pełną gamę testowanych laboratoryjnie mikroelementów. Produkty te, przeznaczone są dla wszystkich 
użytkowników, którzy chcą stworzyć przyjazne dla koralowców, stabilne środowisko. Aby utrzymać koralowce w 
jak najlepszym stanie, przede wszystkim należy zadbać o jakość wody. Parametry powinny być stabilne i możliwie 
jak najbliżej naturalnej wody morskiej, tylko w ten sposób można osiągnąć doskonałe wybarwienie i zapewnić 
koralowcom zdrowy wzrost. Z Aquaforest Lab zaawansowana chemia staje się łatwa i dostępna dla wszystkich 
pasjonatów akwarystyki.

1. zbadaj swoją wodę
Badania wody dostarczają informacji o 
poziomach 36 pierwiastków w Twoim 
akwarium. Jeżeli w wodzie brakuje 
kluczowych składników, odbije się to 
negatywnie na stanie koralowców.

3. wybierz odpowiedni produkt
W celu podwyższenia zbyt niskich parametrów, wybierz odpowiedni produkt. Linia mikroelementów 
Aquaforest Lab to kompletny zestaw kluczowych dla mieszkańców akwarium pierwiastków. Jeżeli testy 
wody wykazują obecność zanieczyszczeń, skorzystaj z mediów filtracyjnych Aquaforest, które pomogą 
wyeliminować szkodliwe substancje.

2.  przeanalizuj wyniki
Testowanie wody pozwoli Ci na ustalenie, 
czym powinieneś suplementować swoje 
akwarium. Dozowanie mikroelementów 
oparte na badaniach laboratoryjnych jest 
najłatwiejszą I najbezpieczniejszą metodą 
utrzymania prawidłowych parametrów.

perfekcyjne parametry w 3 krokach

ICP TEST 1
Profesjonalny test ICP-OES wody akwariowej.
Analiza 38 parametrów. 

ICP TEST 2
Profesjonalny test ICP-OES wody akwariowej 
i wody RO. Analiza 38 parametrów

profesjonalne laboratorium na wyciągnięcie ręki!

dlaczego aquaforest lab?
• Precyzyjny	spektrometr	ICP-OES
• Wykwalifikowani	specjaliści
• Ścisłe	i	rygorystyczne	standardy
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Wapń (Ca) - wspomaga proces wapnienia i zapewnia koralowcom zdrowy wzrost. 
10 ml produktu zwiększa poziom wapnia o 20 mg/l (ppm) w 100 litrach wody. Zalecany 
poziom: 380 - 460 mg/l (ppm). Zalecamy dozowanie w zależności od indywidualnych 
potrzeb zbiornika.

Magnez (Mg)  - niezbędny dla zdrowego i zrównoważonego wzrostu koralowców. 
Odpowiedni poziom magnezu w wodzie zapewnia koralowcom lepsze przyswajanie wapnia. 
10 ml preparatu zwiększa poziom magnezu o 10 mg/l (ppm) w 100 litrach wody. Zalecany 
poziom: 1180 - 1460 mg/l (ppm). Zalecamy dozowanie w zależności od indywidualnych 
potrzeb zbiornika.

Fluor (F) - bierze udział w procesie wapnienia i wspiera budowę tkanki kostnej. 10 ml 
preparatu zwiększa poziom fluoru o 0,1 mg/l (ppm) w 100 litrach wody. Zalecany poziom: 1,2-
1,4 mg/l (ppm). Zalecane dawkowanie: 0,3 ml/100 l wody dziennie.

KH Plus - odpowiednia wartość jonów węglanowych jest niezbędna dla zdrowego 
wzrostu koralowców oraz do budowy szkieletów. Dzięki obecności jonów węglanowych 
możliwe jest utrzymanie stabilnego poziomu pH. 10 ml KH Plus podnosi twardość 
węglanową o 0,5 dKH w 100 l wody. Zalecany poziom: 6,5 - 8,5 dKH. Zalecamy 
dozowanie w zależności od indywidualnych potrzeb zbiornika.

Bar (Ba) - związek występujący w naturalnej wodzie morskiej, który jest 
stale zużywany w akwarium. 1 ml zwiększa poziom baru o 0,005 mg/l (ppm)  
w 100 litrach wody. Zalecany poziom baru w wodzie akwariowej wynosi 0,001 - 0,04 mg/l 
(ppm). Zalecamy dozowanie na podstawie wyników badań ICP-OES.

Bor (B) - bierze udział w metabolizmie wapnia, przyspiesza wzrost alg koralowych 
i szkieletów koralowców, ale także poprawia wybarwienie. 20 ml preparatu podnosi 
poziom boru o 1 mg/l (ppm) w 100 litrach wody. Zalecany poziom: 4,05 - 5,00 mg/l 
(ppm). Zalecamy dawkowanie na podstawie wyników badań ICP-OES.

Brom (Br) - stymuluje organizmy morskie do produkcji substancji chroniących je przed 
drapieżnikami. 10 ml preparatu zwiększa poziom bromu o 10 mg/l (ppm) w 100 litrach wody. 
Zalecany poziom: 55,00 - 74,00 mg/l (ppm). Zalecamy dawkowanie na podstawie wyników 
badań ICP-OES.



42     www.aquaforest.eu

Lit (Li) - naturalnie występuje w wodzie morskiej, a jego złoża są systematycznie 
zużywane przez mieszkańców akwarium. 1 ml preparatu podnosi poziom litu o 0,01 
mg/l (ppm) w 100 litrach wody. Zalecany poziom: 0,15 - 0,20 mg/l (ppm). Zalecamy 
dawkowanie na podstawie wyników badań ICP-OES.

Mangan (Mn) -  jest wykorzystywany podczas fotosyntezy, co czyni 
go kluczowym pierwiastkiem dla prawidłowego odżywiania koralowców. 1 
ml preparatu podnosi poziom manganu o 0,001 mg/l (ppm) w 100 litrach 
wody. Zalecany poziom: 0,001 - 0,0022 mg/l (ppm). Zalecamy dawkowanie na 
podstawie wyników badań ICP-OES.

Kobalt (Co) - wspomaga wybarwianie się ryb oraz odgrywa kluczową rolę 
w rozwoju niektórych pożytecznych alg, bakterii i zwierząt. Kobalt jest niezbędny 
w przemianach metabolicznych i wchodzi w skład witaminy B12. 1 ml preparatu 
podnosi poziom kobaltu o 0,0005 mg/l (ppm) w 100 litrach wody. Zalecany poziom: 
0,0001 - 0,0006 mg/l (ppm). Zalecamy dawkowanie na podstawie wyników badań 
ICP-OES.

Chrom (Cr) - naturalny związek wody morskiej, który jest szybko zużywany 
przez organizmy morskie. 1 ml preparatu zwiększa poziom chromu o 0,0005 mg/l 
(ppm) w 100 litrach wody. Zalecany poziom: 0,0001 - 0,0004 mg/l (ppm). Zalecamy 
dawkowanie na podstawie wyników badań ICP-OES.

Żelazo (Fe) - odgrywa ważną rolę w procesie fotosyntezy, jego 
suplementacja poprawia proces odżywiania koralowców. Wspomaga zielone 
wybarwienie. 1 ml preparatu zwiększa poziom żelaza o 0,001 mg/l (ppm) w 100 
litrach wody. Zalecany poziom: 0,002 - 0,006 mg/l (ppm). Zalecane dawkowanie: 
0,25 ml/100 l wody dziennie

Stront (Sr) - wspomaga tworzenie się twardej tkanki szkieletowej 
koralowców i znacząco poprawia wchłanianie wapnia. Wspomaga wzrost 
koralowców miękkich. 10 ml produktu zwiększa poziom strontu o 1 mg/l (ppm) 
w 100 litrach wody. Zalecany poziom: 6,00 - 10,00 mg/l (ppm). Zalecane 
dawkowanie: 0,5 ml/100 l wody dziennie.

Jod (I) - jest wykorzystywany przez koralowce do syntezy pigmentów, 
które umożliwiają im dostosowanie się do zmiennych warunków oświetlenia. 
Chronią delikatne tkanki koralowców przed promieniowaniem UV. Intensyfikuje 
ciemnoniebieskie i purpurowe ubarwienie. 10 ml preparatu zwiększa poziom jodu 
o 0,1 mg/l (ppm) w 100 litrach wody. Zalecany poziom: 0,055 - 0,07 mg/l (ppm). 
Zalecane dawkowanie: 1 ml/100 l wody dziennie



Wanad (V) - jest ważnym aktywatorem enzymów, bierze udział w metabolizmie węglowodanów 
i mineralizacji szkieletu. 1 ml preparatu podnosi poziom wanadu o 0,001 mg/l (ppm) w 100 litrach wody.
Zalecany poziom: 0,001 - 0,0025 mg/l (ppm). Zalecamy dawkowanie na podstawie wyników badań 
ICP-OES.

NO3+ - produkt podnoszący poziom azotanów w akwariach morskich. AF NO3+ to źródło 
czystych azotanów, których odpowiedni poziom jest niezbędny do prawidłowego wzrostu koralowców.
1 ml preparatu podnosi poziom azotanów o 0,5 mg/l (ppm) w 100 litrach wody. Zalecany poziom: 1 - 4 
mg/l (ppm).  Zalecamy dawkowanie na podstawie wyników badań ICP-OES.

Molibden (Mo) - występuje naturalnie w wodzie morskiej i bierze udział w 
przemianie i wiązaniu azotu, biosyntezie białek oraz biosyntezie witaminy C. 1 ml preparatu 
zwiększa poziom molibdenu o 0,001 mg/l (ppm) w 100 litrach wody. Zalecany poziom: 
0,0045 - 0,012 mg/l (ppm). Zalecamy dawkowanie na podstawie wyników badań ICP-OES.

Rubid (Rb) - ten pierwiastek naturalnie występuje w wodzie morskiej. 1 ml produktu 
podnosi poziom rubidu o 0,002 mg/l (ppm) w 100 litrach wody. Zalecany poziom: 0,10 - 0,14 
mg/l (ppm). Zalecamy dawkowanie na podstawie wyników badań ICP-OES.

Nikiel (Ni) - niezbędny do funkcjonowania prawie wszystkich mikroorganizmów. 
Jego niedobór powoduje zubożenie metabolizmu azotu i żelaza. 1 ml preparatu podnosi 
poziom niklu o 0,001 mg/l (ppm) w 100 litrach wody. Zalecany poziom: 0,001 - 0,01 mg/l 
(ppm). Zalecamy dawkowanie na podstawie wyników badań ICP-OES.

Cynk (Zn) - składnik wielu enzymów, które są odpowiedzialne m.in. za metabolizm białek, 
wpływa również na podziały komórkowe, naprawę tkanek i stymuluje wzrost. 1 ml preparatu 
podnosi poziom cynku o 0,001 mg/l (ppm) w 100 litrach wody. Zalecany poziom: 0,001 - 0,007 
mg/l (ppm). Zalecamy dawkowanie na podstawie wyników badań ICP-OES.

Siarka (S)  -  jest jednym z naturalnie występujących w wodach morskich makroelementów. 
Odpowiedni poziom siarki w akwarium wzmacnia wybarwienie koralowców. 1 ml produktu 
podnosi poziom siarki o 0,4 mg/l (ppm) w 100 litrach wody. Zalecany poziom: 740 - 990 mg/l 
(ppm).
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Component 1 Pro contains: Ca, Sr, Fe, Mn, Cu, Zn, Ni, Cr, Co, Mo (25 ml/100 l raises Ca by 9 ppm). 
Component 2 Pro contains: HCO3-, F, I (25 ml/100 l raises KH by 1.3 dKH – Alk 0.46 meq/l).
Component 3 Pro contains: mineral salts, Mg, S, K, B, Sr, Li (25 ml/100 l increases Mg by 0.76 ppm). 
Due to the high concentration of the product, we recommend regular maintenance of the dosing lines.

Component Pro - Formuła Components Pro została stworzona przez wykwalifikowanych specjalistów na 
podstawie wieloletnich badań. Regularnie dozowane płyny zapewniają odpowiedni poziom twardości węglanowej, magnezu i wapnia 
(KH 6,5-8,5, Ca 380-460 ppm, Mg 1180-1460 ppm).

Dawkowanie: wszystkie płyny powinny być dozowane w równych ilościach na podstawie konsumpcji Ca, KH i Mg.  Regularnie testuj 
wodę i na podstawie wyników analizy ustal optymalną dawkę. Dla przeciętnych koralowców SPS zalecana dawka Components Pro 
wynosi 12 ml na 100 litrów wody dziennie. Gdy parametry wody nie mieszczą się w zalecanych należy zastosować jeden z dodatków 
Aquaforest Lab (Ca Plus, Mg Plus, KH Plus) aż do osiągnięcia pożądanych poziomów.

PO4+ - umożliwia dokładne korygowanie poziomu fosforanów 
i szybkie przywrócenie pożądanych wartości. W akwarium morskim 
stosunek PO4 do NO3 powinien wynosić 1:16. 1 ml preparatu podnosi 
poziom fosforanów o 0,01 mg/l (ppm) w 100 litrach wody. Zalecany 
poziom: 0,03 - 0,05 mg/l (ppm). Zalecamy dawkowanie na podstawie 
wyników badań ICP-OES.
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chemia wody i dodatki

Component 1+2+3+ Mikro i makroelementy The dosage varies depending on 
aquarium types and lifecycle stages.

Component a Uzupełnia niedobory baru i strontu 10 ml per 200 l

Component b Uzupełnia niedobory metali ciężkich 10 ml na 200 l

Component c Uzupełnia niedobory jodu i fluoru 10 ml na 200 l

Calcium Zapewnia stały poziom wapnia w akwariach morskich 50 g na 1 l

Magnesium Zapewnia stały poziom magnezu w akwariach morskich 10 g na 1 l

dawkowanie produktów aquaforest

   Zalecamy stosować po sgaszeniu świateł
       Wstrząśnij przed użyciem
       Po otwarciu przechowywać w lodówce

sole morskie

Hybrid Pro Salt Sól rafowa z dodatkiem bakterii probiotycznych i naturalnej soli 
morskiej dla koralowców SPS i zbiorników ULNS. 390 g/10 l dla 33 ppt

Reef Salt Sól rafowa dla koralowców SPS i LPS. 390 g/10 l dla 33 ppt

Reef Salt+ Sól rafowa o podniesionych parametrach KH, Ca i Mg dla zbiorników 
z obsadą mieszaną. 390 g/10 l dla 33 ppt

Sea Salt Sól rafowa dla zbiorników bez koralowców. 345 g/10 l dla 30 ppt

bakterie 

Bio S Bakterie nitryfikacyjne na start zbiornika i do redukcji amoniaku 1 kropla na 100 l  

Pro Bio F Bakterie probiotyczne redukujące NO3 i PO4 1 miareczka na 100 l  

Pro Bio S Bakterie probiotyczne redukujące NO3 i PO4 1 kropla na 100 l  

-NP Pro Usuwa azotany i fosforany z wody, przywraca równowagę chemiczną 1 kropla na 100 l  

Nitra Phos Minus Wydajnie usuwa azotany i fosforany z wody morskiej, przywraca 
równowagę chemiczną W zależności od poziomu NO3 i PO4

suplementy i pokarmy

AF Amino Mix Aminokwasy — źródło energii koralowców 1 kropla na 100 l

AF Build Przyspiesza wzrost 1 kropla na 100 l

AF Energy Wysoce odżywczy pokarm dla koralowców 1 kropla na 100 l 

AF Vitality Witaminy dla witalności i zdrowia 1 kropla na 100 l

AF Power Elixir Kompleks witamin i aminokwasów dla koralowców. 4 ml na 100 l

AF Phyto Mix Pokarm w płynie 10 kropel na 100 l

AF Power Food Pokarm w proszku dla SPSów i LPSów 1 miareczka na 100 l

Zoa Food Pokarm w proszku przeznaczony głównie dla zoanthusów,  
a także ricordei, rhodactisów i innych grzybowieńców 1 miareczka na 100 l

Garlic Essence Witaminy i kwasy Omega 3 w ekstrakcie z czosnku 1 kropla na kostkę pokarmu

Fish V Witaminy dla witalności i zdrowia 1 kropla na kostkę pokarmu

AF Pure Food 100% naturalny pokarm dla koralowców wspierający kalcyfikację, 
kondycję i wzrost 1 miareczka na 100 l

AF LPS Food Pokarm w granulkach dla koralowców LPS 1 miareczka na 100 l

AF Growth Boost Suplement dla wszystkich typów koralowców. Zawiera wysokiej jakości 
aminokwasy 1 miareczka na 100 l

granulat dla ryb wszystkie pokarmy dla ryb Małe porcje kilka razy dziennie

AF Life Soure 100% naturalny bufor mikrobiologii w akwarium morskim Zalecamu minimum 1 w tygodniu 10 ml/100 l

mikroelementy

Iodum Suplement wzmacniający kolor niebieski i fioletowy 1 kropla na 100 l  

Micro E Suplement metali ciężkich 1 kropla na 100 l  



Kh Buffer Zapewnia stały poziom KH w akwariach morskich 80 g/1 l

Reef Mineral Salt Zapewnia stały poziom minerałów w akwariach morskich 25 g/1 l

Components Strong Suplement zawierający wszystkie mikroelementy niezbędne  
w akwarium morskim 5 ml/1 l

Protect Dip Specjalna formuła do dipowania koralowców. Bezpiecznie oczyszcza 
powierzchnię koralowców. Stosowanie zgodnie z instrukcją 

media filtracyjne

Carbon Usuwa niepożądane substancje chemiczne z akwariów morskich  
i słodkowodnych 100 ml na 100 l 100 ml/100 l  

Phosphate Minus Absorbuje i redukuje fosforany i krzemiany 25-100 ml/100 l  

Zeo Mix Specjalnie dobrana mieszanka zeolitów 100-500 ml/100 l

Life Bio Fil
Naturalne biologiczne medium filtracyjne. Zwiększa wydajność filtracji 
w istniejących akwariach. Jest doskonałym medium filtracyjnym dla 
nowo założonych zbiorników.

Wymiana 10% – 20% co 6 tygodni

Di Resin Żywica przeznaczona do demineralizacji wody, stworzona do 
stosowania w filtrach odwróconej osmozy. 

Żywicę należy wymieniać, kiedy TDS zaczyna wskazywać 
więcej niż 001.

aquaforest lab

Components Pro Skoncentrowana dawka 12 ml/100 l  

Barium Składnik wody morskiej, który jest stale konsumowany w akwarium. Na podstawie testu ICP-OES

Borium Bierze udział w metabolizmie wapnia, przyśpiesza wzrost koralowców Na podstawie testu ICP-OES

Bromium Pobudza organizmy morskie do produkcji substancji, które chronią je 
przed drapieżnikami. Na podstawie testu ICP-OES

Ca Plus Wspiera klasyfikację i zdrowy wzrost koralowców.   Na podstawie konsumpcji 

Cobaltum Odgrywa kluczową rolę we wzroście niektórych pożytecznych alg, 
bakterii i zwierząt. Na podstawie testu ICP-OES

Chromium Naturalny składnik wody morskiej. Na podstawie testu ICP-OES

Fluorum Bierze udział w procesie kalcyfikacji i tworzenia tkanki szkieletowej 0.3 ml/100 l   

Ferrum Odgrywa ważną rolę w procesie fotosyntezy  0.25 ml/100 l  

Iodum Używany przez koralowce do syntezy pigmentów  1 ml/100 l  

Kalium Odpowiedzialny za funkcje neurologiczne 0.1 ml/100 l   

KH Plus Niezbędne do zdrowego wzrostu koralowców i budowania przez nie 
szkieletu  Na podstawie konsumpcji 

Lithium Naturalnie występujący w wodzie morskiej. Na podstawie testu ICP-OES

Mg Plus Niezbędny do zdrowego i zbilansowanego wzrostu koralowców  Na podstawie konsumpcji 

Manganum Zużywany przy fotosyntezie Na podstawie testu ICP-OES

Molybdenum Bierze udział w przemianach i wiązaniu azotu oraz białek Na podstawie testu ICP-OES

Niccolum Niezbędny do funkcjonowania niemal wszystkich mikroorganizmów  Na podstawie testu ICP-OES

NO3+ Niezbędne do prawidłowego wzrostu koralowców.  Na podstawie testu 

PO4+ Jego odpowiedni poziom w wodzie wspiera wybarwianie koralowców.  Na podstawie testu ICP-OES

Rubidium Naturalny składnik wody morskiej Na podstawie testu ICP-OES

Strontium Wspiera formowanie tkanki szkieletowej i absorpcję wapnia 0.5 ml/100 l   

Sulphur Zapewnia koralowcom zdrowy wzrost i intensywne wybarwienie. Na podstawie testu ICP-OES

Vanadium Uczestniczy w metabolizmie węglowodanów i mineralizacji szkieletu Na podstawie testu ICP-OES

Zincum Składnik wielu enzymów odpowiedzialnych za metabolizm białka. Na podstawie testu ICP-OES

Dawkowanie przedstawione powyżej jest oparte na naszym doświadczeniu i zostało przetestowane w naszych akwariach. Każde akwarium ma swoje, bardzo specyficzne wymagania, 
dlatego rzeczywiste dawkowanie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb i etapów cyklu życiowego zbiornika. Potrzeba uzupełniania niedoborów zależy od typu 
akwarium, dlatego dawkowanie w zbiornikach SPS będzie inne niż w akwariach wyłącznie rybnych lub z koralowcami miękkimi. Zalecamy rozpoczęcie dozowania od połowy dawki i 
uważnej obserwacji przed i po dodaniu preparatu.
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• brak kompromisów jakościowych — zastosowana technologia znana z jachtów morskich
• prawidłowy montaż i dokładne testy — konstrukcja ze sklejki liściastej dostarczana w stanie 

zmontowanym 
• wysokiej wytrzymałości złącza, połączenia, śruby i zawiasy 
• materiały wodoodporne — brak odkształceń i ugięć 
• odpowiednia grubość szkła i silikonu stworzonego do celów akwarystyki morskiej - 10 razy trwalsze! 

• zaprojektowane przez najlepszych akwarystów, którzy chcą dzielić się swoim sukcesem z innymi 
• wiemy, co jest ważne — wydajna filtracja, dzięki odpowiedniej średnicy rur 
• wysokiej jakości zawór umożliwiający precyzyjną regulację poziomu wody 
• rozwiązania opracowane, aby zapewnić najbardziej wymagającym koralowcom optymalne środowisko życia 
• łatwe do czyszczenia i konserwacji — wyjmowana kratka przelewowa, przestronna obudowa 
• specjalnie zaprojektowane komory kaskadowe wspomagające proces filtracji 
• zawsze bądź przygotowany — w przypadku braku prądu, zawór zwrotny zapobiega napływowi wody do sumpa

• pianka antywibracyjna zarówno pod sumpem, jak i pod akwarium
• samopoziomujący się przepływ dolny z pokrywą wyciszającą na przelewie
• przemyślanie zaprojektowane komory filtracyjne redukujące szumy przepływu wody
• precyzyjna regulacja poziomu wody i tłumienie szumów dzięki zaworowi bramowemu

Nowoczesne technologie połączone 
z wieloletnim doświadczeniem 
akwarystycznym pozwoliły nam 
stworzyć AF Aquariums. Każdy element 
tego starannie zaprojektowanego 
zestawu został stworzony, aby spełniać 
najbardziej rygorystyczne standardy 
jakościowe. Jest to wynik współpracy 
pomiędzy najlepszymi inżynierami  
i akwarystami, z którymi stworzyliśmy 
najlepsze rozwiązania. 

CO NAS WYRÓŻNIA?

GWARANTOWANE BEZPIECZEŃSTWO

ROZWIĄZANIA OPARTE NA DOŚWIADCZENIU

ULTRA CICHY DLA NAJWYŻSZEGO KOMFORTU

Wszystkie części 
wyprdukowano w UE*

*laboratoryjnej jakosci zawiasy wyprodukowano w Japonii



ZMIANA WYSTROJU 
ŁATWIEJSZA NIŻ 
KIEDYKOLWIEK 
WCZEŚNIEJ

• Zdejmowane panele zewnętrzne dostarczane oddzielnie w 6 różnych kolorach
• Całkowicie wodoodporne z laserowym wykończeniem
• 20-letnia odporność na promieniowanie UV, bez przebarwień 
• Szeroka gama kolorystyczna sprawia, że szafka pasuje do każdego wnętrza

WARM SAND 

CRUSHED ICE

CARBON BLACK

DARK GREY 

RHINO

ULTRA WHITE
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