NovÁ Řada sortimentU jezírkové chemie
lake Oxygen

mechanický odstraňovač
řas a nečistot

Granulát zajistí rychlou likvidaci vláknitých řas a
vyplavení organických usazenin ze dna, vyvločkuje je na hladinu. Dodává do jezírka potřebný
kyslík, podporuje činnost bakterií. Při doporučeném dávkování neškodí vodním živočichům.

lake stop algae
zabraňuje růstu
vláknité řasy
Lake Stop Algae je účinná pomoc proti řasám.
Účinná látka v přípravku zabraňuje příjmu potravy
vláknité řasy a tím zabraňuje jejímu rozmnožení
a dalšímu vzniku. Přípravek může být dále použit proti řasám v bazénech, nádržích , fontánách
apod.

lake pH minus
přípravek pro snížení
pH vody
Přípravek okamžitě snižuje hodnotu pH vody v
jezírku. V případě zjištění vysokých hodnot pH pomůže přípravek Lake pH Minus efektivně a rychle.
Pro stabilizaci hodnot je žádoucí použít následně
přípravek Lake Stabil. Přípravek pomáhá při nedostatku CO2 nebo při otravě čpavkem.

lake mineral
podporuje barvu
a vitalitu ryb
Praví japonští Koi vynikají svou nevšední barvou
a sytostí barevných odstínů. Tento přípravek dodá
do Vašeho jezírka potřebné minerály, které navozují podobné složení vody jako je v Japonsku. Vaši
Koi proto budou barevnější, aktivnější a spokojenější.
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lake stabil

lake clear

kompletní stabilizace chemických
vlastností vody
Přípravek je určen pro komplexní stabilizaci vody po chemické stránce (pH, uhličitany, amoniak, minerály), ke stabilizaci dochází 15 min. po přímé aplikaci. Pozitivně ovlivňuje
zejména množství uhličitanů (karbohydrátů) tvrdost, pH
vody (7,5 - 8,2) a napomáhá k odstraňování amoniaku, váže
těžké kovy, zamezuje růstu řas. Dodává minerály do ekosystému a podporuje vitalitu a barvy ryb. S pomocí kvalitního
filtračního zařízení je udržována přirozená rovnováha a harmonie vodního prostředí - vodního mikroklimatu. Je naprosto neškodný k rybám a dalším vodním organismům.

odstraní zelenou
vodu
Lake Clear je účinná pomoc proti jednobuněčným řasám. Účinná látka v přípravku narušuje látkovou výměnu řas a tím
způsobuje jejich odumírání. Voda v jezírku se po použití pročistí. Při menším
výskytu účinkuje přípravek i proti vláknitým řasám. Přípravek také zabraňuje
následné tvorbě řas. Přípravek může být
dále použit proti řasám v bazénech, nádržích, fontánách apod.

Lake Probiotika bakterie

lake fosfAt mInus

probiotické mléčné bakterie pro
pohodu a zdraví vašich ryb

zabraňuje a preventivně působí
proti růstu vláknité řasy

Jedinečné 100% přírodní mléčné bakterie, mléčné kyseliny, enzymy, kvasinky. Aktivuje střevní bakterie Koi, čímž
posiluje obranyschopnost a zužitkování potravy. Klesá
zatížení (koncentrace) amoniakem a nedochází tak k zátěži Koi i jezírkových filtrů. Výborně pomáhá doléčit KOI
po onemocnění. Odstraňuje škodlivé bakterie a patogeny
(původce nemocí). Zmírňuje stres u nových ryb. Pomáhá
tak zlepšit kvalitu vody a tu následně i udržet.

Lake Fosfat Minus je přípravek proti jezírkovému kalu a růstu řas. Váže pro řasy
nejdůležitější živiny (fosfáty) a odebírá
tím řasám jejich potravu. Zlepšuje odbourávání jezírkového kalu a zabraňuje
rychlému zakalení. Zkrátí čas nutný k
údržbě jezírka a zajišťuje křišťálově čistou vodu. Redukuje též zápachy a vytváří
ideální podmínky pro ryby a rostliny.

Lake Bakterie start GEL

lake Algae away

nitrifikační start bakterie v gelu pro pomalé
a rovnoměrné uvolnění do filtrace

odstraní a zabrání růstu
vláknitých řas

Přípravek obsahuje 100% přírodní živé bakterie pro nastartování (naočkování) biologické filtrace v jezírku a pro
posílení bakteriální kultury a zlepšení biologického samočistění jezírka, které výrazně pomáhá filtračnímu systému.
Gel byl speciálně navržen pro jezírka, aby docházelo k postupního uvolnění živých bakterií ve vaší filtraci, zrychlují
a zefektivňují nastavovací jezírka. Běžný proces nastartování trvá 6 – 8 týdnů s gelem se čas zkracuje na 2 - 4
týdny. Neobsahují žádné chemické látky a jsou zdravotně
nezávadné.

Přípravek odstraňuje dlouhé řasy v jezírku a zabraňuje jejich růstu. Má velmi
nízké dávkování a vysokou účinnost. Je
neškodný pro ryby a rostliny i při předávkování. Může být použit společně s UV
lampami. Obsahuje bakterie a enzymy,
žádné chemické přísady a těžké kovy.
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+420 466 822 696
fax:
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Vyrobeno ve spolupráci s Ing. Lukášem
Borozidisem – obchod s rybami.
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