
Vissoort Dr.BASSLEER BIOFISH FOOD
We hebben geen specifiek voer voor 1 soort We raden aan  om af te wisselen met verschillend voer!

De FOODBOX is daarom een mooie oplossing met 4 soorten voer

Tetra of Zalmsoorten REGULAR en afwisselen met andere soorten voer

Karperachtigen REGULAR + CHLORELLA en afwisselen met andere

Gouramies REGULAR + CHLORELLA en HERBAL en andere

Betta CAVAR + HERBAL en ook andere soorten voer

Killies CHLORELLA + HERBAL en ook ACAI en andere

Levendbarenden CHLORELLA + GREEN en ook ander voer

Katvissen REGULAR + CHLORELLA en ook andere

Loricaridae CHLORELLA + GREEN en ook andere

Malawi cichliden GREEN + HERBAL en ook GARLIC, ACAI en andere

Tanganyika Cichliden GREEN + HERBAL en ook GARLIC, ACAI en andere

Zuid-Amerika Cichliden ACAI + CHLORELLA en ook GARLIC, ACAI en andere

Sluierstaarten & Goudvissen HERBAL + CHLORELLA maar ook andere

Garnalen SHRIMP STICKS + ALOE + HERBAL

Baby & nano-visjes BABY+NANO

Moeilijke droogvoer-eters in het begin CAVAR + GARLIC;  later kunnen ook andere soorten

Groen-eters/herbivoren GREEN + HERBAL en ook GARLIC en andere soorten

Problemen Dr. BASSLEER BIOFISH FOOD van elks minstens 

10 dagen voeren als een 'kuur'! Maar ook geen 

ander voer geven!

Witte stip/peperstip/Troebele huid MATRINE

Vermagering HERBAL of GSE/MORINGA of FUCO

inwendige kleine parasieten GARLIC of LAPACHO

Inwendige worm parasieten PUMPKIN or GARLIC

Huid of Kieuwwormen GARLIC= 30 dagen kuur

Gatenziekte/HLLS LAPACHO

Beschadige vinnen, huid 10 dagen ALOE en 10 dagen CHLORELLA

Bek- en vinrot, Rode wonden, zweren FUCO of GSE/MORINGA of PROFESSIONAL TREAT

bij stress; nieuwe vis(sen) in ons aquarium FORTE of PROFESSIONAL care

Preventie van visziekten FORTE of PROFESSIONAL care: 10dagen/maand

Verlies van kleur ACAI

algemene ziekte behandeling PROFESSIONAL TREAT

Grootte van de vis Korrelgrootte 
<2cm S = baby+nano = 0,2-0,5 mm

>2cm M = medium = 0,5 -0,8 mm

>5cm L = large = 0,8-1,2 mm

>10cm XL = extra large = 1,2-1,6 mm

>15cm XXL = extra extra large= 2,8-3,2 mm

>20cm 3XL= triple extra large = 6,5mm

Heeft u een Mix van verschillende vissen of verschillende grootte? 

Geef dan een mix  van verschillen korrelgroottes!


