PL

HI-ALGAE DISCS
Pokarm z algami dla zbrojników i krewetek
• pokarm w formie małych (10 mm) tonących dysków z wysoką
zawartością alg (52,4%) dla roślinożernych i wszystkożernych
zbrojników oraz innych ryb dennych i krewetek
• włókno pokarmowe z alg, mączka z kory dębu i chityna regulują pracę
przewodu pokarmowego
• korzystnie wpływa na florę bakteryjną przewodu pokarmowego
i wzmacnia odporność ryb

SUPERVIT MINI FLAKES
Pokarm podstawowy dla małych ryb ozdobnych
• wieloskładnikowy pokarm w formie niewielkich płatków,
przeznaczony do codziennego karmienia małych ryb akwariowych
• bogata receptura sprawia, że jest on idealny dla zbiorników
wielogatunkowych
• beta-glukan oraz stabilizowana witamina C wzmacniają naturalną
odporność ryb

VITALITY & COLOR GRANULES
Pokarm witalizująco-wybarwiający dla ryb ozdobnych
• wysokobiałkowy pokarm w formie granulatu o działaniu
wybarwiającym i witalizującym dla wszystkożernych i mięsożernych
ryb akwariowych
• wysoki poziom białka oraz lecytyna i witamina E stymulują rozród oraz
korzystnie wpływają na wzrost i dojrzewanie ryb
• astaksantyna i inne naturalne karotenoidy, między innymi z kryla,
krewetek i czerwonej papryki, intensyfikują barwy ryb

TROPICAL NITRI-ACTIVE
Bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne do akwarium
• przyspiesza dojrzewanie akwarium, szybko aktywując cykl azotowy
• preparat przeznaczony jest do nowych oraz dojrzałych akwariów
• stosowany regularnie zapewnia równowagę biologiczną
oraz wspomaga procesy samooczyszczania akwarium

MARINE POWER NITRI-ACTIVE
Bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne do akwarium morskiego
• przyspiesza dojrzewanie, szybko aktywując cykl azotowy
• preparat przeznaczony jest do nowych oraz dojrzałych akwariów
• stosowany regularnie zapewnia równowagę biologiczną
oraz wspomaga procesy samooczyszczania akwarium

MARINE POWER BACTO-ACTIVE
Preparat z bakteriami do akwarium morskiego
• żywe, wyselekcjonowane kultury biologicznie czynnych bakterii,
które rozkładają zanieczyszczenia organiczne
• preparat przeznaczony jest do stosowania w młodych oraz dojrzałych
zbiornikach rafowych
• efektywnie przyspiesza proces dojrzewania akwarium
• zmniejsza ilość osadu organicznego oraz oczyszcza piasek i skały

LINIA PREMIUM DLA KARPI KOI
Kompletny program żywieniowy dla karpi koi
Koncepcja nowej Linii Premium dla karpi koi została oparta na wiedzy i praktyce hodowców
azjatyckich oraz 45-letnim doświadczeniu firmy Tropical w żywieniu ryb. Produkty z tej linii
uwzględniają wysokie wymagania wystawowych karpi koi, które zachwycają na prestiżowych
konkursach. Regularne podawanie tych pokarmów wydobywa najwspanialsze cechy wyglądu
karpi koi.
Pokarmy Premium dla karpi koi:
uwzględniają
sezonowe różnice
w metabolizmie ryb

podnoszą
naturalną
odporność
karpi koi

stymulują
wzrost

intensyfikują
wybarwienie

regulują
trawienie

Karmienie w różnych temperaturach wody:

8-10°C

10-15°C

15-20°C

20-30°C

2-4 x / tydzień

1-2 x / dzień

2 x / dzień

2-4 x / dzień

KOI PROBIOTIC PELLET size S, M, L
• pokarm z probiotykiem do codziennego karmienia karpi koi
w temperaturze wody od 8 do 30°C
• stabilizuje mikroflorę jelit, wpływa na lepsze wykorzystanie pokarmu
oraz mniejsze zanieczyszczenie wody odchodami ryb
• probiotyk, prebiotyk, beta-glukan i witaminy silnie wzmacniają układ
odpornościowy ryb, dzięki czemu pokarm zalecany jest w okresie
choroby, rekonwalescencji i aklimatyzacji oraz dla ryb osłabionych
zimową hibernacją

KOI WHEAT GERM & GARLIC PELLET size S, M, L
• pokarm do codziennego karmienia karpi koi w temperaturze wody
od 8 do 30°C
• naturalny immunostymulator beta-glukan oraz dodatek czosnku
i zarodków pszennych wspierają naturalną odporność karpi koi
przez cały rok
• pokarm jest szczególnie polecany dla ryb osłabionych zimową
hibernacją oraz podczas kuracji leczniczych, rekonwalescencji
i kwarantanny ryb

KOI SPIRULINA PELLET size S, M, L
• pokarm do codziennego karmienia karpi koi w temperaturze wody
od 15 do 30°C
• wysoki poziom łatwo przyswajalnego białka zapewnia równomierny
wzrost ryb
• spirulina, młoda lucerna, pokrzywa, szpinak i tymotka oraz ekstrakt
z drożdży regulują trawienie i wspierają naturalną florę jelitową ryb
• zawarte w pokarmie naturalne karotenoidy podtrzymują wyraziste
kolory ryb

KOI SILKWORM & ASTAXANTHIN
PELLET size S, M, L
• pokarm do codziennego karmienia karpi koi w temperaturze wody
od 15 do 30°C
• wysoka zawartość dobrze przyswajalnego białka, m.in. z poczwarek
jedwabnika, przyspiesza wzrost ryb
• astaksantyna oraz karotenoidy, m.in. z aksamitki, papryki i spiruliny,
w krótkim czasie intensyfikują czerwone, żółte i pomarańczowe barwy ryb

KOI SILKWORM
• suszone poczwarki jedwabnika to tradycyjny pokarm dla karpi koi,
100% naturalny, bez dodatku konserwantów
• do stosowania w temperaturze wody od 15 do 30°C
• zapewnia intensywny wzrost ryb i pozytywnie wpływa na kondycję skóry
• atrakcyjny smak poczwarek zachęca ryby do żerowania

BIOREPT SUPREME ADULT
Pokarm z dodatkiem probiotyku dla dorosłych żółwi wodno-lądowych z rodzajów m.in.: Trachemys, Pseudemys, Mauremys, Ocadia,
Malaclemys, Clemmys, Kinosternon, Sternotherus, Claudius
• miękka struktura przypomina pokarmy, którymi żółwie żywią się
w naturze
• probiotyk stabilizuje mikroflorę jelit oraz wpływa na lepsze
wykorzystanie pokarmu, zmniejszając przykry zapach odchodów
i zanieczyszczenie wody
• babka lancetowata i mniszek lekarski dostarczają cennych substancji
roślinnych, które pozytywnie oddziałują na organizm żółwi
• zawarte w pokarmie larwy Hermetia illucens są źródłem niezbędnych
dla żółwi aminokwasów oraz wapnia i fosforu
• obecne w pokarmie ryby, skorupiaki (krewetki 8%, kryl 2%) i mięczaki
(kalmary 3%) swoim aromatem zachęcają żółwie do żerowania
• odpowiednia proporcja wapnia do fosforu (2:1) oraz bogaty zestaw
witamin, mikro- i makroelementów zapobiegają krzywicy

BIOREPT SUPREME YOUNG
Pokarm z dodatkiem probiotyku dla młodych i rosnących żółwi
wodnych i wodno-lądowych z rodzajów m.in.: Mauremys, Trachemys,
Ocadia, Malaclemys, Clemmys, Kinosternon, Sternotherus, Claudius, Apalone,
Pelodiscus, Chelydra, Macrochelys o długości karapaksu min. 4 cm
• miękka struktura przypomina pokarmy, którymi żółwie żywią się
w naturze
• probiotyk stabilizuje mikroflorę jelit oraz wpływa na lepsze
wykorzystanie pokarmu, zmniejszając przykry zapach odchodów
i zanieczyszczenie wody
• zawarte w pokarmie larwy Hermetia illucens są źródłem niezbędnych
dla żółwi aminokwasów oraz wapnia i fosforu
• obecne w pokarmie ryby, skorupiaki (kryl 10%, krewetki 10%)
i mięczaki (kalmary 6%) swoim aromatem zachęcają żółwie
do żerowania
• wysoki poziom białka przy odpowiedniej proporcji wapnia
do fosforu (2:1) pokrywa zapotrzebowanie żywieniowe rosnących
żółwi i wspomaga prawidłową budowę skorupy

VIGOREPT MINERAL
Mieszanka mineralna dla gadów i płazów do codziennego
stosowania
• stosowany regularnie wraz z Vigorept Multivit zapewnia prawidłowy
wzrost i rozwój
• przeciwdziała krzywicy (MBD) u gadów i płazów, a także innym
niebezpiecznym dla zdrowia skutkom niedoboru wapnia
• przeciwdziała deformacjom skorupy u żółwi
• zawiera glony Lithothamnium calcareum – źródło organicznego
wapnia oraz naturalnego, wysoce przyswajalnego magnezu i innych
mikroelementów
• prawidłowa gospodarka mineralno-witaminowa przekłada się
pozytywnie na apetyt, witalność, kondycję i zdolność do obrony
przed infekcjami
• postać mikronizowanego proszku zapewnia dobre przyleganie
produktu do powierzchni owadów karmowych i pokarmów roślinnych

VIGOREPT MULTIVIT
Mieszanka witaminowo-mineralna z prebiotykiem dla gadów
i płazów
• stosowany regularnie wraz z Vigorept Mineral zapewnia prawidłowy
wzrost i rozwój
• wspiera wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego i reguluje jego
prawidłową gospodarkę w organizmie
• przeciwdziała krzywicy (MBD) u gadów i płazów oraz innym skutkom
niedoboru witamin i minerałów
• przeciwdziała deformacjom skorupy u żółwi
• witamina D3 determinuje wchłanianie wapnia z pokarmu do krwi,
a witamina K odpowiada za resorpcję wapnia z krwi do kości
• zawiera beta-karoten, który jest bezpiecznym źródłem witaminy A
oraz przeciwutleniaczem
• zawiera prebiotyki, w tym beta-glukan i inulinę z korzenia cykorii –
naturalne immunostymulatory zwiększające strawność, witalność
i zdolność do obrony przed infekcjami
• postać mikronizowanego proszku zapewnia dobre przyleganie
produktu do powierzchni owadów karmowych i pokarmów roślinnych

TROPIFIT ALL IN 1
Linia innowacyjnych, w pełni ekstrudowanych karm typu „all in 1” – wszystko w jednym
To pokarmy w postaci smacznego, jednorodnego, ekstrudowanego granulatu,
który zapobiega selektywnemu wybieraniu składników karmy. Skomponowane
z pełnowartościowych, naturalnych surowców, bogatych w bioaktywne składniki, dobranych
zgodnie z wymaganiami żywieniowymi danego gatunku. Gwarantują dostarczenie wszystkich
niezbędnych składników odżywczych w każdej pojedynczej granulce.

Cechy pokarmów linii TROPIFIT ALL IN 1:
• zapobiegają selektywnemu wybieraniu składników karmy
• struktura karmy, obecność długich fragmentów włókna, odpowiednia zawartość i stosunek
wapnia do fosforu wspomagają prawidłową budowę kości i stan uzębienia
• dzięki dodanym prebiotykom w postaci mannan-i fruktooligosacharydów (MOS i FOS)
karmy wspomagają rozwój prawidłowej mikroflory przewodu pokarmowego
• obecny w składzie ostropest plamisty wspiera trawienie i pracę wątroby
• dodatek siemienia lnianego wpływa korzystnie na zdrową i lśniącą sierść
• kurkuma zwiększa odporność i apetyt zwierząt oraz strawność karmy
• ekstrakt z juki schidigera ogranicza nieprzyjemne zapachy odchodów
• karmy nie zawierają barwników, konserwantów i sztucznych aromatów

Karmy w pełni ekstrudowane, oparte na ziarnach zbóż i nasionach, z białkiem
zwierzęcym i chityną, zapobiegające selektywnemu pobieraniu pokarmu.
Zawierają pełnoziarnisty owies będący świetnym źródłem włókna pokarmowego, beta-glukanów i lecytyny. Obecne w składzie larwy mącznika młynarka i krewetki są źródłem
wysokiej jakości białka, tłuszczu i chityny.

HAMSTER
& GERBIL

RAT
& MOUSE

Pokarm
dla chomików
i myszoskoczków

Pokarm
dla szczurów
i myszy

Karmy bezzbożowe, w pełni ekstrudowane, oparte na tymotce i ziołach zapobiegające
selektywnemu pobieraniu pokarmu. Bogate w trawy, lucernę i zioła (pokrzywa, mniszek,
babka, mięta, rumianek), z dodatkiem kwiatów nagietka.

CAVIA
Pokarm
dla kawii
domowych
(świnek morskich)

CHINCHILLA
& DEGU
Pokarm
dla szynszyli
i koszatniczek

RABBIT
ADULT

RABBIT
JUNIOR

Pokarm
dla dorosłych
królików

Pokarm
dla młodych
królików

TROPIDOG PROBIOTIC LINE
Kompletny program żywienia psów
TropiDog Probiotic Line to linia karm dla psów wzbogacona o probiotyk Bacillus subtilis.
Uwzględnia specyficzne wymagania psów w zależności od ich wieku, rozwoju oraz
wielkości rasy. Dodatek superfoods wzmacnia odporność i witalność oraz sprzyja pięknej
i lśniącej sierści.
Działanie formuły probiotycznej zawartej w TropiDog Probiotic Line:
• korzystnie wpływa na równowagę flory bakteryjnej jelit
• wspomaga strawność karmy
• sprzyja lepszej konsystencji odchodów
• stymuluje układ odpornościowy
Składniki funkcjonalne w TropiDog Probiotic Line:
• glony kelp – glony Ascophyllum nodosum poławiane w zimnych morzach północnych, pełne
naturalnych składników mineralnych, w tym cennego jodu, witamin i immunostymulatorów,
wspomagają pigmentację skóry i sierści
• ekstrakt z aksamitki wzniesionej – znany wszystkim popularny kwiat ogrodowy, źródło
luteiny, która odpowiada za prawidłowy rozwój siatkówki oka oraz funkcjonowanie wzroku,
a dodatkowo jest silnym przeciwutleniaczem
• siemię lniane – znane od kilku tysięcy lat nasiona bogate we włókno pokarmowe
regulujące pracę przewodu pokarmowego, zawiera cenne kwasy tłuszczowe omega-3
i omega-6

• olej z łososia – bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3, wykazuje działanie przeciwzapalne
oraz wpływa korzystnie na rozwój i pracę mózgu, wspiera układ immunologiczny, pomaga
zwiększyć wydolność u psów aktywnych, sprzyja zdrowej skórze i pięknej błyszczącej sierści
• prebiotyki (FOS, MOS) – substancje stymulujące rozwój prawidłowej flory bakteryjnej
przewodu pokarmowego, a jednocześnie hamujące namnażanie się mikroflory patogennej
• juka schidigera – pomaga w regulacji pracy przewodu pokarmowego oraz sprzyja redukcji
nieprzyjemnego zapachu odchodów
• beta-glukan – wspiera rozwój układu odpornościowego
• ryż – źródło łatwostrawnych i dobrze przyswajalnych węglowodanów oraz wielu
mikroelementów i witamin

TROPIDOG PROBIOTIC LINE
SMALL BREEDS
Karma dla psów ras MAŁYCH z probiotykiem i SPIRULINĄ
Spirulina pomaga hamować powstawanie nieprzyjemnego zapachu sierści oraz
z pyszczka psa. Charakteryzuje się niesamowitą koncentracją składników odżywczych,
jest bogata w wysoko strawne i przyswajalne białko, a także witaminy, beta-karoten i kwasy tłuszczowe. Wspomaga pracę przewodu pokarmowego oraz układ
odpornościowy.
Dedykowana psom ras małych ze względu na odpowiedniej wielkości granulat,
dostosowany do ich niewielkich szczęk, oraz dodatek polifosforanu sodu, które sprzyjają
mniejszemu odkładaniu kamienia nazębnego.
Karma dostosowana do psów w różnym wieku, dostępna w 3 wariantach:
Junior (jagnięcina i łosoś) – dla szczeniąt od odsadzenia do 10. miesiąca życia
Adult (jagnięcina i łosoś) – dla psów dorosłych, powyżej 10. miesiąca życia
Senior (indyk) – dla psów starszych, powyżej 10. roku życia

TROPIDOG PROBIOTIC LINE
MEDIUM BREEDS
Karma dla psów ras ŚREDNICH z probiotykiem i OLEJEM Z ŁOSOSIA
Karma zawiera olej z łososia, który jest bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3. Wykazuje
działanie przeciwzapalne oraz wpływa korzystnie na rozwój i pracę mózgu. Wspiera także
układ immunologiczny. Pomaga zwiększyć wydolność u psów aktywnych i dodatkowo
zapewnia piękną i lśniącą sierść.
Dedykowana psom ras średnich, które zwykle są dość aktywne, więc ich potrzeby
energetyczne są wysokie. Charakteryzuje je także wrażliwa skóra i sierść wymagająca
szczególnej pielęgnacji. Zawarte w oleju z łososia kwasy tłuszczowe omega-3 oraz
pochodzące z siemienia lnianego kwasy omega-6 wraz z witaminami oraz makroi mikroelementami wpływają korzystnie na stan zdrowia skóry, chroniąc ją przed
nadmierną utratą wody, oraz sprzyjają pięknej i lśniącej sierści. Zastosowanie w karmie
glonów kelp wspomaga pigmentację skóry i sierści.
Karma dostosowana do psów w różnym wieku, dostępna w 3 wariantach:
Junior (indyk i łosoś) – dla szczeniąt od odsadzenia do 12. miesiąca życia
Adult (kurczak i łosoś) – dla psów dorosłych, powyżej 12. miesiąca życia
Senior (indyk) – dla psów starszych, powyżej 8. roku życia

TROPIDOG PROBIOTIC LINE
LARGE BREEDS
Karma dla psów ras DUŻYCH z probiotykiem i GLUKOZAMINĄ
oraz CHONDROITYNĄ
Pochodzące ze skorupiaków glukozamina i chondroityna sprzyjają prawidłowemu
rozwojowi stawów w okresie wzrostu oraz ich sprawnemu funkcjonowaniu w dorosłym
wieku. Pomagają zapewnić chrząstkom elastyczność oraz zwiększyć odporność chrząstek
i kości na mikrourazy. Sprzyjają również ograniczeniu dolegliwości bólowych.
Dedykowana psom ras dużych, które szczególnie narażone są na przeciążenia
w stawach.
Karma dostosowana do psów w różnym wieku, dostępna w 3 wariantach:
Junior (indyk i łosoś) – dla szczeniąt od odsadzenia do 15. miesiąca życia
Adult (jagnięcina) – dla psów dorosłych, powyżej 15. miesiąca życia
Senior (indyk) – dla psów starszych, powyżej 6. roku życia

TROPIDOG PROBIOTIC LINE HARMONY
Karma dla dorosłych psów wykazujących trudności w adaptacji
Karma dedykowana psom, które wykazują trudność w adaptacji. W szczególności
polecana psom sportowym, pracującym, a także żyjącym w dużych miastach i często
wyjeżdżającym ze swoim opiekunem.
Zawiera aktywne białko pochodzenia rybnego, które zapewnia łagodniejsze reakcje
na bodźce i pomaga w lepszej adaptacji psa do zmieniających się warunków życia
oraz pozwala mu odzyskać spokój.
Karma dostosowana do dorosłych psów różnych ras, dostępna w 2 wariantach:
SMALL oraz MEDIUM & LARGE.
Różnią się wielkością granulatu, który dostosowany jest do wielkości pyszczków psów.

OLEJ Z LNU I OSTROPESTU
• olej z lnu i ostropestu, nierafinowany, tłoczony na zimno
• przeznaczony do uzupełnienia diety psów
• polecany dla psów o wrażliwej skórze, skłonnej do podrażnień
• jest źródłem kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6, dzięki czemu
wzmacnia nieprzepuszczalność bariery skórnej, łagodzi podrażnienia
skórne oraz wpływa korzystnie na połysk włosa
• olej stosuje się na zimno jako doskonałe uzupełnienie lub
wzbogacenie diety
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Podstawowy pokarm dla ryb akwariowych,
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