
REGULAR
· Alimento diário completo 
com alto nível de proteína 
de peixes selvagens da 
Escandinávia.

AÇAI
· Com bagas da palmeira da Índia.
· Valor nutricional extremamente alto.
· Realça um natural forte, intenso
coloração.

ALOE
· Com Aloe vera
· Melhora o sistema. 
imunológico e desintoxica 
o processo digestivo.

BABY+NANO
·  Para larvas de peixes, peixes
juvenis e peixes de nano aquário.
·  Promove um crescimento
rápido e vigoroso.

CAVAR
· Comida super-premium exclusiva
· Saboroso, tratar mesmo com peixe 
exigente e delicado
· Alternativa luxuosa a alimentos 
congelados

CHLORELLA
· Com algas Chlorella
· Clorola e ácidos nucleicos fomentar a
processo de regenização
· Facilmente digerível - melhor qualidade da 
água

FORTE
· Com estimulantes do sistema 
imunológico
· 10 dias de tratamento a cada três 
ou quatro semanas

GARLIC
· Com alho natural fresco
· Especialmente para peixes 
que têm doença contraída e 
sofrem de perda de apetite.

GREEN
· Alimentos premium para 
peixes herbívoros
· Contém Moringa oleifera 
e Algas Chlorella

GSE/MORINGA
· Contém extrato de sementes
de toranja (GSE) e Moringa oleifera
· Efeito anti-séptico com ácido
cítrico, avonóides, aminoácidos
e anti-oxidantes

HERBAL
· Com hortelã-pimenta, tomilho,
artemísia e grão-de-bico
· Efeito estimulante e anti-séptico
· Peixe magro ganha peso
rapidamente

MATRINE
· Contém matrina e oximatrina
de Saphora avescens (chinês:
"Ku Shen")
· Parte do método
BASSLEER-ANTI-ICH

SHRIMP STICKS
· Para camarões ornamentais e
mini- camarões
· Elevada proporção de bras
em bruto

DR. BASSLEER
BIOFISH FOOD

LAPACHO
· Contém extrato de casca da
árvore Lapacho Tabebuia impetiginosa
· Recomendado especialmente
para alimentar durante um
tratamento agelados intestinais

PUMPKIN
· Com sementes de abóbora 
(Cucurbita)
· Recomendado durante um 
tratamento

www.aquarium-munster.com/en/links/science/

FUCO
· Com fucoidana de algas 
(algas marinhas)
· Recomendado durante um 
tratamento contra infecções 
bacterianas



DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM
O EXEMPLO DA NATUREZA
Os peixes consomem sua comida em pedaços. Porque suas 
bocas diferem de espécie para espécie, os alimentos devem 
ser adequados ao formato da boca e aos hábitos alimentares.
Os alimentos DR. BASSLEER BIOFISH FOOD são ajustados a
esta ampla variedade, fornecendo alimentos otimizados em
tamanhos que variam de P, M, G, XG e XXG e 3XG.

A ração mais popular é a de tamanho, M, que afunda 
lentamente, fornecendo nutrientes para todas as três zonas 
de água. Isso dá aos comedouros de superfície, na zona 
intermediária fornecendo uma dieta fresca e balanceada.

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD foi desenvolvido pelo conhecido 
patologista Dr. Gerald Bassleer. Devido ao processo de produção 
muito especial, as vitaminas, proteínas e oligoelementos, que 
estão totalmente disponíveis.

A ração de DR. BASSLEER BIOFISH FOOD é feita por
aditivos funcionais (probióticos, prebióticos, plantas e 
extratos de planta) que são revestidos artesanalmente em 
baixa temperatura após o processamento. Na internet você 
encontrará muitas informações sobre as funções especiais 
desses aditivos.

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD não contém corantes articiais e 
oferece um extraordinário alto teor de nutrientes. É facilmente 
degistível e não apresenta nenhum risco à qualidade da água 
do aquário.
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Tamanho P
0.2 - 0.5 mm
para < 2 cm

Tamanho M
0.5 - 0.8 mm
para > 1 cm

Tamanho XG
1.2 - 1.6 mm
para > 10 cm

Tamanho XXG
2.8 - 3.2 mm
para > 15 cm

Tamanho G
0.8 - 1.2 mm
para > 5 cm

Tamanho 3XG
6.5 mm

para > 20 cm

Até 59%
Proteína bruta

Alimentos em flocos
de diferentes
tipos


