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A Tetra GmbH azon kevés gyártó közé tartozik, amely saját,
biológusokból, állatorvosokból és más szakértőkből álló kutató 
és fejlesztőgárdával rendelkezik. A késztermék előállításának
mind a négy lépcsőjében különös gondot fordítanak a minőségre. A Tetra GmbH évek óta szoros kapcsolatot tart fenn

Németország legnagyobb viziparkjaival és nyilvános
akváriumaival. Számos kutatási programot végeztek közösen,
és nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy bemutassák a
természeti környezet megóvásának fontosságát.

A Tetra saját biológusai, vegyészei és táplálkozási szakértői
nap mint nap több mint 900 akvárium 25000 lakóját
tanulmányozzák, hogy minél jobban megismerjék
szükségleteiket. Erre a tudásra alapozva fejlesztik a piacvezető
Tetra termékeket.

A kutatás olyan fontossággal bír a Tetra filozófiájában, hogy 
a cég éves árbevételének több mint 5%-át fordítják a vízi világ
megismerésére és a termékek fejlesztésére.

A tervezés szakaszában pontosan felmérik
az adott faj speciális igényeit.

Az alapanyagok kiválasztását különös gonddal
végzik, hogy a kész táp garantált
beltartalommal rendelkezzen.

A gyártástechnológia is folyamatos fejlesztés
alatt áll, hogy minél többet megőrizzenek az
alapanyagok hasznos összetevőiből.

A csomagolás nem csak attraktív és praktikus,
hanem kialakításánál fogva biztosítja, hogy a
termék a lehető legtovább friss maradjon.

Minden 
Tetra termék 

egy helyen  
a www.fisch.hu 
webáruházban.

i
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TetraAqua AquaSafe
Új összetételű vízelőkészítő folyadék természetes
biopolimerek és nyomelemek felhasználásával. A
kemény, agresszív csapvizet a halak számára megfelelő
akváriumvízzé alakítja, megköti a klórt és a
nehézfémeket, és összetételének köszönhetően segít 
a vízi élővilág kialakulásában. Jód, magnézium és 
B-vitamin tartalma növeli a halak vitalitását, csökkenti
stresszérzékenységüket. Édes és tengervízhez egyaránt
alkalmazható.
Kiszerelés: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 5 l

VÍZKEZELŐ SZEREK ÉDESVÍZI AKVÁRIUMOKHOZ

TIPP
A rendszeres vízcserét (1-2 hetente 
20-30%) semmilyen vegyszer nem
helyettesíti.
Használjon Tetratec belsőszűrőt, amely
nem csak szűri, mozgatja a vizet, hanem
az oxigénpótlást is biztosítja.

Tetra SafeStart
Élő baktériumtenyészetet tartalmaz, így
biológiailag aktív környezetet hoz létre.
Lehetővé teszi az új akváriumoknál a halak
azonnali betelepítését, jelentősen csökkenti a
víz ammónia és nitrit tartalmát. Hasznos
regeneráló szer gyógyszeres kezelés után.
Kiszerelés: 50 ml, 100 ml

TetraAqua 
AquaSafe Goldfish
Az AquaSafe speciális
változata arany- és hidegvízi
halak részére. Természetes
biopolimerek és nyomelemek
felhasználásával. A kemény,
agresszív csapvizet a halak
számára megfelelő
akváriumvízzé alakítja, megköti
a klórt és a nehézfémeket, és
összetételének köszönhetően
segít a vízi élővilág
kialakulásában. Édes és
tengervízhez egyaránt
alkalmazható.
Kiszerelés: 50 ml, 100 ml, 250 ml

TetraAqua
EasyBalance
Segítségével a víz pH, KH,
valamint foszfát tartalma
megbízhatóan stabil szinten
tartható, ez gátolja az
algaképződést is. Csökkenti a
nitrát-tartalmat és a hirtelen
savasság-csökkenés
lehetőségét. Tartalmaz
létfontosságú vitaminokat,
ásványi anyagokat és
nyomelemeket. Használatával
akár 6 hat hónapig is
fenntartható az akvárium
biológiai egyensúlya, ha
megfelelő szűréstechnikával és
kialakult vízi élővilággal
rendelkezünk. 
Kiszerelés: 100 ml, 250 ml, 500 ml

TetraAqua
CrystalWater
Gyorsan és biztonságosan
megtisztítja az akvárium vizét,
megszünteti a felhősödést.
Nem szükséges a KH
ellenőrzése, bármely szintnél
használható, 2-3 órán belül
látható eredményt biztosít.
Kiszerelés: 100 ml, 250 ml

A TetraAqua® termékcsalád biztosítja az
egészséges akváriumvíz létrehozásához
és fenntartásához szükséges összes
terméket. Teljes körű megoldást nyújt a
csapvíz kezelésétől a megfelelő kémiai
egyensúly fenntartásáig. A termékek
használata egyszerű és biztonságos,
használatuk tökéletes környezetet
biztosít halai és növényei számára.
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TetraAqua TetraVital
Jódot és természetes
B-vitamint tartalmazó
készítmény, mely növeli a
halak vitalitását, biológiailag
kiegyensúlyozott környezetet
biztosít. Összetételének
köszönhetően segíti a
mikroorganizmusok és a
növények fejlődését. Javasolt
használata 4-8 hetente.
Kiszerelés: 100 ml, 250 ml, 500 ml

TetraAqua ToruMin
Természetes tőzegkivonatot
tartalmazó vízkezelő folyadék.
Trópusi fekete vizet biztosít
természetes úton az
akváriumban. Gátolja az
algásodást, a víz kristálytiszta
barna színt kap. Segíti a
növények fejlődését a makro-
és nyomelem tartalmának
köszönhetően.
Összetétele tökéletesen
gondoskodik néhány kényesebb
halfaj természetes igényeiről. 
Kiszerelés: 100 ml, 250 ml, 500 ml

TetraAqua Bactozym
Vízelőkészítő kapszula, mely
azonnali bioaktivitást biztosít a
szűrőben és az akváriumban.
Segíti a nitrifikáló baktériumok
működését, melyek az
ammónia és a nitrit lebontását
végzik. Revitalizálja a
gyógyszeres kezelés miatt
meggyengült hasznos
mikroorganizmusokat. Édes és
tengervízhez egyaránt
alkalmazható.
Kiszerelés: 10 kapszula/doboz

TetraAqua Biocoryn
Enzimtartalmú vízkezelő szer,
mely hatékonyan segíti az
édesvízi, a tengeri
akváriumokban, valamint a
teknősök terráriumában
előforduló szennyeződések
(tápmaradék, ürülék, stb.)
lebontását. Megszünteti a
felhősödést, a kellemetlen
szagokat. Tengeri akváriumban
láthatatlan fehérjefölözőként
működik.
Kiszerelés: 12 kapszula/doboz, 
24 kapszula/doboz

TetraAqua
NitrateMinus
Édesvízi és tengeri akváriumok
nitrát tartalmának
hosszantartó csökkentésére
szolgáló folyékony vízkezelő
szer. Alkalmazásával a víz
minősége jelentősen és hosszú
távon javul. Gátolja az
algaképződést a táplálékul
szolgáló anyagok
megkötésével.
Kiszerelés: 100 ml, 250 ml

TetraAqua 
pH/KH Minus
Édesvízi akvárium optimális pH és
KH értékének beállítására szolgáló
folyékony vízkezelő szer. Tartósan
csökkenti a pH és KH értékeket,
ideális trópusi vízminőséget
biztosít. Segíti a növények
fejlődését CO2 felszabadításával,
akut ammónia mérgezés kezelésére
is kiváló. Édes és tengervízhez
egyaránt alkalmazható.
Kiszerelés: 250 ml

TetraAqua 
NitrateMinus Pearls
Édesvízi és tengeri akváriumok
nitrát tartalmának hosszantartó
csökkentésére szolgáló
granulátum. Természetes úton fejti
ki hatását, gátolja az
algaképződést, akár 12 hónapon
keresztül. Szükség szerint
növelhető az adagolt mennyiség
akár a javasolt kétszereséig,
minden mellékhatás nélkül.
Kiszerelés: 100 ml

TetraAqua 
pH/KH Plus
Könnyen és biztonságosan
használható, por formájú vízkezelő
szer az édes- és tengervízi
akváriumok optimális pH és KH
értékének beállításához (ajánlott
pl. sügeres akváriumokhoz és más,
magas pH és KH értékeket igénylő
fajtáknál). Tengervízi akváriumok
KH veszteségének
kiegyenlítéséhez.
Kiszerelés: 100 ml

TIPP
A megbízható, nagyon kevés
karbantartást igénylő Tetratec
külsőszűrők hatékony biológiai 
és mechanikai szűrésének
köszönhetően jelentősen
meghosszabítják az akváriumi
vízcserék periódusát.

TIPP
A kiváló minőségű víz
fenntartásához nélkülözhetetlen
a jó minőségű légpumpa
használata. Ez különösen fontos
nagyobb testű halak tartásakor.
Az oxigén hatékony pótlására a
Tetratec légpumpák és 
finom porózusú porlasztó 
kövek gondoskodnak.



9.Vízkezelők, tesztek, gyógyszerek és növénytápok8. www.fisch.hu

A TetraAqua® család algaölő szerei tökéletes
megoldást nyújtanak az algák kordában
tartására. Előírásszerű használat mellett
teljesen ártalmatlanok az akvárium többi
lakójára nézve.

A dúsan burjánzó növények nem csak díszei
az akváriumnak, hanem fontos biológiai
funkciójuk is van: a mikroorganizmusok
által lebontott szennyező anyagokat
tápként hasznosítják, és oxigénnel látják el
az akváriumot, természet-közeli
körülményeket biztosítva.
A TetraPlant® termékskála teljes megoldást
kínál, hogy az akváriumi növények gondozása
ne nyűg, hanem örömteli tevékenység legyen.

ALGAÖLŐ SZEREK

NÖVÉNYTÁPOK

TetraAqua Algetten
Vízben nem oldódó tabletták,
erős algásodás
kiküszöbölésére, műanyag
tartóval. Hatásukat tartósan, 
4 hétig fejtik ki. Az algák
újraképződését is
megakadályozzák.
Kiszerelés: 12 tabletta/doboz

TetraAqua Algizit
Műanyag tartó nélküli, alga
elleni tabletták, erős algásodás
gyors és biztonságos
megszüntetésére.
Kiszerelés: 10 tabletta/doboz

TetraAqua AlgoStop
depot
Hatékony készítmény tabletta
formában, mely hosszú távra
(akár 6 hétre) biztosítja az
akvárium algamentességét.
Megfelelő használat esetén
nem ártalmas a halakra,
növényekre és a hasznos
mikroorganizmusokra.
Kiszerelés: 12 tabletta/doboz

TetraAqua AlguMin
Biológiai algairtó. Természetes
humusz tartalmának köszönhetően
hatásos védelmet nyújt az 
algásodás ellen.  
Megfelelő használat 
mellett ártalmatlan a 
halakra, növényekre és más
mikroorganizmusokra.
Kiszerelés: 100 ml, 250 ml, 500 ml

TetraPlant
FloraPride Red
Speciális folyékony növénytáp
édesvízi akváriumok vörös
színű növényei számára (pl.:
red ludwigia, red foxtail). A
növények leveleiken keresztül
veszik fel, általa buján  nőnek.
Különleges, összetevői
(komplex kötésű vas, mangán,
kálium) garantálják a
vízinövények egészséges
fejlődését. Nitrit és nitrát
mentes, így nem szennyezi a
vizet. Ajánlott havi egyszeri
alkalmazása.
Kiszerelés: 250 ml

TetraPlant
PlantaStart
Értékes növényi hormonjai és
tápanyagai segítségével
elősegíti a növekedést,
aktiválja a gyökérképződést.
Makroelemei erősítik a
betegségekkel szembeni
ellenálló képességet.
Kiszerelés: 12 kapszula/doboz

TIPP
A túlzott algásodás mindig tünet,
próbáljuk megtalálni az okot (pl.: túl
sok vagy túl kevés fény, túletetés,
nem megfelelő szűrés, stb). Kizárólag
jó minőségű haltápokat etessen! 

TIPP
A dús, egészséges növényzet
az algák szaporodását gátolja.
Telepítéskor kérje ki
szakkereskedője véleményét,
mely növényeket érdemes
különböző halakkal együtt
tartani. 

TetraPlant PlantaMin
Folyékony növénytáp, melyet a növények
leveleiken keresztül vesznek fel, általa buján és
mélyzölden nőnek. Különleges, összetevői (komplex
kötésű vas, mangán, kálium) garantálják a
vízinövények egészséges fejlődését. Nitrit és nitrát
mentes, így nem szennyezi a vizet. Ajánlott havi
egyszeri alkalmazása.
Kiszerelés: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 5 l
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TetraPlant Crypto
Speciális, a növények
fejlődését elősegítő tabletta,
melyet a növények gyökeréhez
kell helyezni. Erőteljes
gyökérképződést, folyamatos,
intenzív növekedést biztosít.
Vasat és létfontosságú
nyomelemeket tartalmaz. Nitrit
és nitrát mentes, így nem
szennyezi a vizet.
Kiszerelés: 10 tabletta/doboz, 
50 tabletta/doboz

TetraPlant
InitialSticks
Pálcika formájú, gyors
gyökérképződést biztosító
növénytáp, az akvárium
berendezésekor a kavics közé
kell keverni. Humuszt, szerves
vas komplexet és
nyomelemeket tartalmaz.
Elősegíti a hasznos
mikroorganizmusok
elszaporodását. A doboz
tartalma 300 l-es akváriumi
talajhoz ajánlott.
Kiszerelés: 300g

TetraPlant CompleteSubstrate
Vödrös kiszerelésű, gyors gyökérképződést biztosító
speciális akváriumi talaj a növények kiváló fejlődésének
biztosításához. Kiváló minőségű tisztított homokot,
humuszt, szerves vas komplexet és nyomelemeket
tartalmaz. Nitrit és nitrát mentes, így nem szennyezi a
vizet. A 2,8 kg-os változat 50-60 l-es, az 5,8 kg-os 
100-120 l-es akvárium berendezéséhez elegendő.
Kiszerelés: 2,8kg, 5,8kg

TIPP
A vízinövények egy része
a gyökértápot is igényli. 

TetraPlant 
CO2 Optimat
Egyszerűen, könnyen
alkalmazható CO2 szett, mely
biztosítja az akváriumi
növények egészséges
fejlődéséhez szükséges szén-
dioxidot. Használatával
csökkenthető a vízkőkiválás az
akváriumfalon és a növények
levelein. Kb. 100 l-es akvárium
CO2-vel való ellátásához való
szett, mely tartalmaz egy CO2

palackot, egy diffúziós csövet
és egy összekötő tömlőt. 

CO2 ADAGOLÓK
TetraPlant
CO2 Depot
Széndioxid palack a
TetraPlant CO2 Optimat-hoz,
mely kb. 50 alkalomra
elegendő. Egyszerűen,
könnyen alkalmazható CO2

szett, mely biztosítja az
akváriumi növények
egészséges fejlődéséhez
szükséges szén-dioxidot.
Használatával csökkenthető a
vízkőkiválás az akváriumfalon
és a növények levelein.
Kiszerelés: 11g

NO3
Nitrát

NO2
Nitrit NH3/NH4

Ammónia
Ammónium

Szerves
ürülék

TápAlga

A TetraAqua
NitrateMinus
csökkenti a víz
nitrát tartalmát

TIPP
A Tetratest víztesztek
segítségével, könnyen és
egyszerűen ellenőrizheti az
édesvízi és tengeri akváriumok
vizének kémiai összetételét 



13.12. www.fisch.hu

VÍZMINŐSÉG MÉRŐ TESZTEK

A Tetratest® víztesztek segítségével egyszerűen
és pontosan ellenőrizhető az édesvízi és tengeri
akváriumok vizének legfontosabb kémiai jellemzőit.
A termékcsaládban megtalálhatóak az alaptesztek
(egy-egy jellemző mérésére) és a komplett szettek
egyaránt.

Tetratest 6 in 1
Gyors és pontos mérést tesz lehetővé: GH, KH,
NO2, NO3, pH és Cl2 értékek ellenőrzésében. 
1 doboz 25 db tesztcsíkot tartalmaz.

Tetratest 
NH3 / NH4 ammónia
Édesvízi és tengeri
akváriumokhoz kifejlesztett,
egyszerűen használható teszt a
víz ammónia tartalmának
meghatározásához. A szerves
anyagok (ürülék, tápmaradék,
elhalt növényi részek, stb.)
bomlása során keletkezik az
ammónia (és ammónium ion),
mely bizonyos szint
(0,25mg/liter) fölött ártalmas a
halaknak. A precíz teszt
segítségével 1-2 hetente
ellenőrizheti a víz minőségét.

Tetratest Nitrit NO2

Édesvízi és tengeri
akváriumokhoz kifejlesztett,
egyszerűen használható teszt a
víz nitrit-tartalmának
meghatározásához. A szerves
anyagok (ürülék, tápmaradék,
elhalt növényi részek, stb.)
bomlása során keletkezik az
ammónia (és ammónium ion),
ebből további bomlással nitrit,
mely bizonyos szint
(1,6mg/liter) fölött ártalmas a
halaknak. A precíz teszt
segítségével 1-2 hetente
ellenőrizheti a víz minőségét.

Vízkezelők, tesztek, gyógyszerek és növénytápok

Tetratest Nitrat NO3

Édesvízi és tengeri
akváriumokhoz kifejlesztett,
egyszerűen használható teszt a
víz nitrát-tartalmának
meghatározásához. A szerves
anyagok (ürülék, tápmaradék,
elhalt növényi részek, stb.)
bomlása során keletkezik az
ammónia (és ammónium ion),
ebből további bomlással nitrit,
abból pedig nitrát keletkezik,
melyet az akváriumi növények
és algák tápanyagként
hasznosítanak. Azonban
bizonyos szint (50mg/liter)
fölött ártalmas a halaknak. 
A precíz teszt segítségével 
1-2 hetente ellenőrizheti a víz
minőségét.

TIPP
Kerülje a túltelepítést,
mert ez a vízminőség
romlásához vezethet.
Az ajánlás: 1 liter
vízre 1 cm halat
számoljon (kifejlett
méret).

TIPP
Az ideális vízminőség fenntartásához
elengedhetetlenül fontos, hogy naponta inkább
többször, de keveset adjunk a halainknak.

Tetratest GH
Édesvízi akváriumokhoz kifejlesztett, egyszerűen
használható teszt a víz összkeménységének
meghatározásához. Az összekeménység a vízben oldott
ásványi sók (kalcium-, magnézium sók) mennyiségét
jelenti. Az ideális érték (az akváriumban tartott halak és
növények fajtájától függően) 6-16° dH. A precíz teszt
segítségével 1-2 hetente ellenőrizheti a víz minőségét.

Tetratest KH
Édesvízi és tengeri akváriumokhoz kifejlesztett,
egyszerűen használható teszt a víz karbonát-
keménységének meghatározásához. A karbonát-
keménység a vízben oldott bikarkarbonátok
mennyiségét jelenti. A halak és növények számára
biztonságos érték 3-15 fok között van. A precíz teszt
segítségével 1-2 hetente ellenőrizheti a víz minőségét.

Tetratest Phosphat PO4

Édesvízi és tengeri akváriumokhoz kifejlesztett,
egyszerűen használható teszt a víz foszfát-szintjének
meghatározásához. A szerves anyagok (ürülék,
tápmaradék, elhalt növényi részek, stb.) bomlása során
keletkezik a foszfát, melyet az akváriumi növények és
algák tápanyagként hasznosítanak. A hasznos szint
édesvízben 0-2mg/liter, tengervízben a lehető
legkevesebb. A precíz teszt segítségével 1-2 hetente
ellenőrizheti a víz minőségét.

Tetratest pH édesvízhez
Édesvízi akváriumokhoz kifejlesztett, egyszerűen
használható teszt a víz pH szintjének
meghatározásához. Az akváriumi élőlények (halak,
növények, de a szűrőanyagban élő hasznos baktériumok
is) meghatározott kémhatású vizet igényelnek (pl.:
trópusi, „fekete” vizet igénylő élőlények: 6,0-7,0; Kelet-
afrikai sügerek: 7,5-8,5; stb.). A precíz teszt
segítségével 1-2 hetente ellenőrizheti a víz minőségét.

Tetratest pH tengervízhez
Tengeri akváriumokhoz kifejlesztett, egyszerűen
használható teszt a víz pH szintjének
meghatározásához. Az akváriumi élőlények (halak,
növények, de a szűrőanyagban élő hasznos baktériumok
is) meghatározott kémhatású vizet igényelnek. 
A természetes tengervízben ez kb. 8,3, így ezt kell
létrehoznunk és fenntartanunk az akváriumban is. 
A precíz teszt segítségével 1-2 hetente ellenőrizheti a
víz minőségét.



15.Vízkezelők, tesztek, gyógyszerek és növénytápok14. www.fisch.hu

Tetratest O2

Édesvízi és tengeri
akváriumokhoz
kifejlesztett, egyszerűen
használható teszt a víz
oxigén tartalmának
meghatározásához. Az
oxigén alapvető
fontosságú a halaknak,
illetve az éjszaka
folyamán a növények
számára is. A precíz teszt
segítségével 1-2 hetente
ellenőrizheti a víz
minőségét.

Tetratest Fe
Édesvízi és tengeri
akváriumokhoz
kifejlesztett, egyszerűen
használható teszt a víz
vas-tartalmának
meghatározásához. 
A vas elengedhetetlen a
növények fejődéséhez. Ha
túl alacsony a szén-dioxid
szint (0,25mg/liter alatt),
a növények fejlődése
megáll, a levelek
elsárgulásához, majd
pusztuláshoz vezet. 
Az optimális érték 0,25-
0,5mg/liter. A precíz teszt
segítségével 1-2 hetente
ellenőrizheti a víz
minőségét.

Tetratest Laborett
Kb. 50 méréshez alkalmas vízteszt, mely segítségével
precízen mérhetjük a víz pH, KH, GH, NO2, CO2 értékeit.

Tetratest AnalySet
Tetra minilabor, kofferben. Precízen ellenőrizhető
az akváriumvíz pH, KH, GH, NH3/NH4, NO2, NO3,
O2, CO2 értékei.

TIPP
Megfelelő szűréstechnikák használata mellett is
szükséges az aljzat közé kerülő bomlástermékek
eltávolítása. Ezt legegyszerűbben a Tetratech GC
aljzat tisztítókkal oldhatja meg!

Tetratest CO2

édesvízhez
Édesvízi akváriumokhoz
kifejlesztett, egyszerűen
használható teszt a víz
széndioxid-tartalmának
meghatározásához. A
szén-dioxid bizonyos
szint fölött (20mg/liter)
ártalmas a halaknak,
ugyanakkor a növények fejlődéséhez elengedhetetlen.
Az optimális szint 5-15mg/liter. A precíz teszt
segítségével 1-2 hetente ellenőrizheti a víz minőségét.

A TetraMedica® a leggyakrabban előforduló
megbetegedések kezelésére szolgáló
készítmény-család, melyet a Tetra Kutatási
és Fejlesztési Csoportja hozott létre.
Megfelelő adagolás mellett
mellékhatásoktól mentes gyógyszerek.

TetraMedica
FungiStop
Gombásodás elleni
nagyhatású gyógyszer
trópusi díszhalak
számára, valamint
bakteriális nyálkahártya-
fertőzések és fertőzött
sebek által okozott
gombás megbetegedések
kezelésére szolgáló
specifikus gyógyszer.
Használata esetén az
aktívszén szűrést meg
kell szüntetni, valamint
ügyelni kell a víz
fokozott szellőztetésére.
Ne használják más
gyógyszerrel egy időben.
Kiszerelés: 100 ml, 500 ml

TetraMedica
GyroTox
Hatékony gyógyszer a kopoltyú
és a bőr betegségeinek
kezelésére. Alkalmazható
édesvízi és tengeri halaknál is.
Hatékonyan fertőtleníti a vizet,
nem okoz elszíneződést. Nincs
ismert mellékhatása, megfelelő
használata esetén nem
ártalmas az akvárium
élővilágára.
Kiszerelés: 12 kapszula/doboz

TetraMedica
GoldOomed
Minden arany- és hidegvízi hal
gyógyítására. Különösen
hatékony a baktériumos,
parazitális és gombás
fertőzésekkel szemben.
Megfelelő használata esetén
nem ártalmas az akvárium
élővilágára. Használata esetén
az aktívszén szűrést meg kell
szüntetni, valamint ügyelni kell
a víz fokozott szellőztetésére.
Ne használják más
gyógyszerrel együtt.
Kiszerelés: 100 ml

TetraMedica
MarinOopharm
Speciális gyógyszer tengeri
halak részére, mely szinte
minden betegség, baktériumos
és parazitális fertőzés
kezelésére alkalmas.
Használatakor ügyeljünk a
kényesebb tengeri élővilág
lakóira, de az adagolás
betartása esetén nem jelent
veszélyt az alacsonyabb rendű
szervezetekre.
Kiszerelés: 100 ml

TIPP
Fontos, hogy a betegségeket
minél előbb felismerjük és
kezeljük. Kizárólag olyan,
minőségi készítményeket
használjon, mely dobozán a
hatóanyagok fel vannak tüntetve.

GYÓGYSZEREK
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TetraMedica Contraick
Nagy hatású, klinikailag tesztelt,
főként darakór és egyéb
bőrbetegségek, paraziták
kezelésére szolgáló készítmény.
Használata esetén az aktívszén
szűrést meg kell szüntetni,
valamint ügyelni kell a víz
fokozott szellőztetésére. Ne
használják más gyógyszerrel egy
időben.
Kiszerelés: 100 ml, 500 ml

TetraMedica
GeneralTonic
Intenzív hatású gyógyszer
baktériumos
megbetegedések kezelésére.
Eredményesen alkalmazható
uszonyrothadás,
gombásodás és esetleges
nyílt sebek kezelésére is.
Használata esetén az
aktívszén szűrést meg kell
szüntetni, valamint ügyelni
kell a víz fokozott
szellőztetésére. Ne
használják más gyógyszerrel
egy időben.
Kiszerelés: 100 ml, 500 ml

TIPP
Legyengült, beteg
halak etetésére
használja a garantált
beltartalmi értékekkel
rendelkező, magas
vitamin tartalmú Tetra
prémium tápokat.


