Pond System - ucelený program pro úpravu vody v zahradních jezírkách

Pond Guard

Pond Complete

Pond Amonia

Pøípravek pro odstranìní chloru,
chloraminù a tìžkých kovù. Stabilizuje
pH vody a svým složením napomáhá
rybám, aby se ve vodì cítili jako ve
svém pøirozeném prostøedí. Obsahuje
vitamín E, podporuje hojení povrchu
tìla ryb a snižuje stres zpùsobený
zmìnami ve vodním prostøedí.

Pøípravek pro regulaci cyklu
d u s í k u , o d s t r a ò u j e c h l o r,
chloraminy a amonné ionty z vody.
Nijak neovlivòuje pH a také nemá
vliv na pøirozenou biologickou
obnovu a samoèisticí schopnost
jezírka. Pøípravek je bezpeèný pro
všechny druhy ryb, rostliny a vodní
živoèichy.

Pøípravek úèinnì odstraòuje amonné
ionty z vody, které nejvíce škodí rybám.
Otrava amoniakem je nejèastìjší
pøíèinou úhynu ryb. Amoniak vzniká ve
vodì z rozkládajících se zbytkù rostlin,
øas, rybích výkalù a nespotøebovaného
jídla. Pond Amonia neovlivòuje pH a ani
obsah kyslíku ve vodì.

Nová úèinnìjší receptura
Obsahuje Aloe vera + vitamíny
Snižuje stres ryb
Podporuje hojení kùže ryb
Stabilizuje pH vody

Reguluje cyklus dusíku
Odstraòuje chlor a chloraminy
Odstraòuje amonné ionty
Neškodí rybám ani rostlinám
Neovlivòuje pH vody

Odstraòuje amonné ionty
Odstraòuje chlor a chloraminy
Zvyšuje samoèisticí schopnost vody
Nespotøebovává kyslík
Neovlivòuje pH vody
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Pond Clarifier

Pond 360

Pond Algae

Pøípravek pro úèinné vloèkování
neèistot a projasnìní vody, dodává
vodì tu správnou jiskru a díky jeho
použití se stává více prùzraèná.
Významnì zvyšuje úèinnost filtrace, je
bezpeèný pro všechny druhy ryb, vodní
rostliny a živoèichy. Pro dosažení
nejlepších výsledkù používejte
spoleènì s pøípravkem Pond 360.

Pøípravek obsahuje probiotické
heterotrofní bakterie, které efektivnì
odstraòují kaly a zákaly z vody.
Pravidelné používání zjednodušuje
údržbu zahradního jezírka a udržuje
vodu pøirozenì prùzraènou, netvoøí
se zápach a napomáhá udržovat
jezírko èisté.

Pøípravek k dokonalé likvidaci všech
druhù vodních øas, zabraòuje jejich
tvorbì a následnému rùstu. Má rychlý
nástup úèinku a lze jej kombinovat s
ostatními produkty programu Pond
System. Není škodlivý pro ryby, ale
nedoporuèuje se používat v pøípadì, že
se ve vodì nachází vodní mìkkýši
(hlemýžï, škeble).

Nová úèinnìjší receptura
Zabraòuje tvorbì pìnìní
Odstraòuje mastnotu
Zlepšuje proces filtrace
Neškodí rybám ani rostlinám

Odstraòuje zákal
Zabraòuje vzniku zápachu
Zvyšuje samoèisticí schopnost vody
Neškodí rybám ani rostlinám
Obsahuje èistì pøírodní látky

Dokonale likviduje øasy
Zabraòuje další tvorbì a rùstu øas
Zvyšuje prùzraènost vody
Neškodí rybám
Rychlá aktivace

Pro více informací o produktech Pond System, prosím kontaktujte naše obchodnì technické porace.
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