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AKVARYUMLAR 
İÇİN YAŞAM 
DESTEĞİ!
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Kaplumbağalar için kullanılabilir.

Süs havuzlarında kullanılabilir.

Tatlı su akvaryumlarında kullanılabilir.

Bitkili akvaryumlarda kullanılabilir.

Tuzlu su akvaryumlarında kullanılabilir.

ReeFlowers olarak 2009’dan beri RFL Chemicals 
çatısı altında akvaryum katkıları ve su düzenleyicileri 
üretiyoruz. Ar-Ge çalışmaları ve teknik analizler 
sonucu geliştirdiğimiz 80’tan fazla ürünümüzü, 
Türkiye’de ve yurtdışında 2000’in üzerinde noktada 
satışa sunduk.

Profesyonel akvaryumlardan büyük şehir 
akvaryumlarına, bitki ve mercan akvaryumlarından şov 
akvaryumlarına, akvaryum balığı üretim tesislerinden 
süs havuzlarına, teraryumlardan ev tipi tatlı ve tuzlu 
su akvaryumlarına farklı ihtiyaçları olan akvaryumlar 
için tasarlanan ürünlerimizi uluslararası standartlarda 
üretiyoruz.

Reeflowers, kurumsal politikaları, prensipleri ve 
şeffaf çalışma sistemiyle bayilerine yüksek rekabet 
gücü kazandırırken, ürünlerimizi kullanan tüketicilere 
de akvaryumlarında sorunsuz ve memnun edici bir 
deneyim yaşatıyor.
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TUZLU SU AKVARYUMLARI
Balling Set
Ocean Elements
Easy Balling
Kalkwasser & Calcium Reactors
Special Formulas
Sea Salts

TATLI SU AKVARYUMLARI 
Freshwater Minerals

Freshwater Shrimp’s

Habitat Providers

BİTKİLİ AKVARYUMLAR
Six Solutions

Easy One

DÜZENLEYİCİLER VE 
TEMİZLEYİCİLER
Water Clarifiers

Biological Purifiers

Gravels

Media

SÜS HAVUZLARI
Pond Clarifiers

Pond Fishes

Pond Plants

KAPLUMBAĞALAR
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TUZLU SU
AKVARYUMLARI
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BALLINGSET
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KULLANIM TALİMATI KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers kH Blend, yüksek etkili bazlık ve karbonat sertliği (kH) artırıcı çözeltidir. 
Mercan, istiridye ve benzeri canlıların iskelet oluşumu için gereklidir.

Bir akvaryumda oksijen solunumu ve organik maddelerin ayrışması ile oluşan zayıf 
asitler bazlık derecesini tüketir. kH çözeltisi akvaryumdaki bazlığı yükselterek pH 
stabilitesini yükseltmeye yardımcı olur.

ReeFlowers Calcium Blend, yüksek yoğunlukta iyonik kalsiyum çözeltisidir. Mercan, 
istiridye ve benzeri canlıların iskelet oluşumu için gereklidir. ReeFlowers Calcium 
Blend, 1 lt’de en az 150.000 ppm kalsiyum içerir. Resif akvaryumunda kalsiyumun 

440-460 ppm aralığında olması, diğer fiziksel ve kimyasal gereklilikler sağlandığında 
mercanlar ve diğer iskelet yapısına sahip canlıların hızla büyümesini sağlar.

Her akvaryumda kH tüketim oranı farklıdır. Ürünü kullanmadan önce akvaryumdaki kH değerini uygun bir test 
kitiyle belirleyin. Daha sonra uygun seviyeye ulaşıncaya kadar 100 lt’ye bir anda 10 ml’yi geçmeyecek şekilde 
çözeltiden ekleyin. 10 ml çözelti 100 lt’de 1 dkH artış sağlar. İstenilen seviyelere ulaşıldıktan sonra periyodik 
testler yapılarak tüketim miktarı bulunur, günlük veya haftalık olarak çözelti eklenir. Günlük tüketim 0,5 
dkH’ın üzerinde ise ekleme işleminin dozaj pompası ile güne yayarak yapılması tavsiye olunur.

250 ml, 500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml   
3000 ml ambalajda 1 kapak = 30 ml 

250 ml 500 ml 1000 ml 3000 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 3000 ml

kH Blend - A

BÜYÜMEYİ HIZLANDIRIR 

İSKELET OLUŞUMU İÇİN GEREKLİ

BÜYÜMEYİ HIZLANDIRIR

İSKELET OLUŞUMU İÇİN GEREKLİ

Calcium Blend - B

Her akvaryumda kalsiyum tüketim oranı farklıdır. Ürünü kullanmadan önce akvaryumdaki kalsiyum 
konsantrasyonunu uygun bir test kitiyle belirleyin. Daha sonra uygun seviyeye ulaşıncaya kadar 100 lt’ye bir 
günde 20 ml’yi geçmeyecek şekilde çözeltiden ekleyin. 1 ml çözelti 100 lt’de 1,5 ppm artış sağlar. İstenilen 

seviyelere ulaşıldıktan sonra periyodik testler yapılarak tüketim miktarı bulunur, günlük veya haftalık olarak 
çözelti eklenir. Günlük tüketim 5 ppm’in üzerinde ise ekleme işleminin dozaj pompası ile güne yayarak 

yapılması tavsiye olunur.

250 ml, 500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml   
3000 ml ambalajda 1 kapak = 30 ml
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250 ml 500 ml 1000 ml 3000 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 3000 ml

14 15

BÜYÜMEYİ HIZLANDIRIR 

İSKELET OLUŞUMU İÇİN GEREKLİ

DOĞAL DENGEYİ SAĞLAR

DAHA CANLI RENKLER

Ionic Balancer &
Trace Elements - D

Magnesium Blend - C

KULLANIM TALİMATI

KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Magnesium Blend, yüksek yoğunlukta iyonik magnezyum çözeltisidir.  
Mercan, istiridye ve benzeri canlıların iskelet oluşumu için gereklidir. ReeFlowers 
Magnesium Blend, 1 lt’de en az 100.000 ppm magnezyum içerir.

ReeFlowers Ionic Balancer & Trace Elements, iyonik denge sağlayıcı elementleri ve deniz 
suyunda eser miktarda bulunan elementleri içerir.

Deniz suyunda birçok eser element bulunur ve bu elementler, mercanlar, balıklar ve suda 
yaşayan tüm canlılar tarafından sürekli olarak tüketilir. Canlıların sağlıklı kalabilmesi ve 
canlı renklere sahip olabilmesi için bu elementlerin düzenli olarak eklenmesi gereklidir.

Her akvaryumda magnezyum tüketim oranı farklıdır. Ürünü kullanmadan önce akvaryumdaki 
magnezyum konsantrasyonunu uygun bir test kitiyle belirleyin. Daha sonra uygun seviyeye ulaşıncaya 
kadar 100 lt’ye bir günde 20 ml’yi geçmeyecek şekilde çözeltiden ekleyin. 1 ml çözelti 100 lt’de 1 ppm 
artış sağlar. 

İstenilen seviyelere ulaşıldıktan sonra periyodik testler yapılarak tüketim miktarı bulunur, günlük veya 
haftalık olarak çözelti eklenir. Günlük tüketim 5 ppm’in üzerinde ise ekleme işleminin dozaj pompası 
ile güne yayarak yapılması tavsiye olunur.

250 ml, 500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml   
3000 ml ambalajda 1 kapak = 30 ml

Her akvaryumda tüketim oranları farklıdır. Kalsiyum tüketimi periyodik testler yapılarak tespit edildikten 
sonra 100 lt’lik bir akvaryumda 3 ppm kalsiyum tüketimi için 1 ml “Ionic Balancer & Trace Elements” çözeltisi 

eklenmelidir. Balling metodu uyguluyorsanız eklediğiniz “Calcium Blend - BallingSet Element 2” çözeltisi 
kadar iyonik denge sağlayıcı eser element çözeltisi ekleyiniz. 100 lt için günlük 10 ml’den fazla çözeltiye 

ihtiyaç duyuluyorsa ekleme işleminin dozaj pompası ile güne yayarak yapılması tavsiye olunur.

250 ml, 500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml   
3000 ml ambalajda 1 kapak = 30 ml
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BÜYÜMEYİ 
HIZLANDIRIR 

İSKELET OLUŞUMU 
İÇİN GEREKLİ

BÜYÜMEYİ 
HIZLANDIRIR

İSKELET OLUŞUMU 
İÇİN GEREKLİ

Pure Calcium - BPure KH - A

250 g 500 g 1000 g 5500 g300 g 600 g 1200 g 5500 g

KULLANIM TALİMATI KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Pure kH, yüksek saflıktatır ve karbonat sertliğini (kH) arttırmak için 
kullanılır. Mercan, istiridye ve benzeri canlıların iskelet oluşumu için gereklidir. Bir 
akvaryumda oksijen solunumu ve organic maddelerin ayrışması ile oluşan zayıf asitler 
bazlık derecesini tüketir. Pure kH akvaryumdaki bazlığı yükselterek pH stabilitesini 
yükseltmeye yardımcı olur.

ReeFlowers Pure Calcium, yüksek saflıkta kalsiyum içerir. Kalsiyum, mercan, istiridye 
ve benzeri canlıların iskelet oluşumu için gereklidir. 1 kg’da en az 300.000 ppm kalsiyum 
içerir. Resif akvaryumunda kalsiyumun 440-460 ppm aralığında olması, diğer fiziksel ve 
kimyasal gereklilikler sağlandığında mercanlar ve diğer iskelet yapısına sahip canlıların 

hızla büyümesini sağlar.

Her akvaryumda kH tüketim oranı farklıdır. Ürünü kullanmadan önce akvaryumdaki kH değerini uygun bir 
test kitiyle belirleyin. kH değeri uygun seviyeye ulaşıncaya kadar, bir anda 100 lt’ye 5 gr’ı geçmeyecek şekilde 
ekleyiniz. 2,5 gr Pure kH, 100 lt’de 1 dkH artış sağlar. İstenilen seviyelere ulaşıldıktan sonra periyodik testler 
yapılarak tüketim miktarı bulunur, günlük veya haftalık olarak eklenir. Belirlenen miktar tatlı suda eritilerek 
SUMP’a eklenmelidir.

Günlük tüketim 1 dkH’ın üzerinde ise ekleme işleminin dozaj pompası aracılığı ile balling metodu izlenerek 
yapılması tavsiye olunur (1 ml Pure kH =˜ 1 gr).

Ölçek kabı hacmi = 20 ml

Her akvaryumda kalsiyum tüketim oranı farklıdır. Ürünü kullanmadan önce akvaryumdaki kalsiyum 
konsantrasyonunu uygun bir test kitiyle belirleyin. Kalsiyum değeri uygun seviyeye ulaşıncaya kadar, bir anda 

100 lt’ye 10 gr’ı geçmeyecek şekilde ekleyiniz. 1 gr Pure Calcium, (1 ml Pure Calcium = ~ 0,8 gr) 100 lt’de 3 
ppm artış sağlar. İstenilen seviyelere ulaşıldıktan sonra periyodik testler yapılarak tüketim miktarı bulunur, 

günlük veya haftalık olarak eklenir. Belirlenen miktar tatlı suda eritilerek SUMP’a eklenmelidir.

Günlük tüketim 5 ppm’in üzerinde ise ekleme işleminin dozaj pompası aracılığı ile balling metodu izlenerek 
yapılması tavsiye olunur.

Ölçek kabı hacmi = 20 ml
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KULLANIM TALİMATI

KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Pure Magnesium, yüksek saflıkta magnezyum içerir. 
Magnezyum, mercan, istiridye ve benzeri canlıların iskelet oluşumu 
için gereklidir. 1 kg’da en az 250.000 ppm magnezyum içerir.

ReeFlowers Ionic Mineral Salt sodyum klorür içermeyen okyanus tuzudur. İyonik denge 
sağlayıcı mineralleri ve deniz suyunda eser miktarda bulunan elementleri içerir. Deniz 

suyunda bir çok eser element bulunur ve bu elementler, mercanlar, balıklar ve suda yaşayan 
tüm canlılar tarafından sürekli olarak tüketilir. Akvaryumlarda canlıların sağlıklı kalabilmesi 

ve canlı renklere sahip olabilmesi için bu elementlerin düzenli olarak eklenmesi gereklidir.

18 19

BÜYÜMEYİ 
HIZLANDIRIR 

İSKELET OLUŞUMU 
İÇİN GEREKLİ

DAHA CANLI 
RENKLER

DOĞAL DENGEYİ 
SAĞLAR

300 g 600 g 1200 g 5500 g250 g 500 g 1000 g 5500 g

Pure 
Magnesium - C

Ionic
Mineral Salt - D

Her akvaryumda magnezyum tüketim oranı farklıdır. Ürünü kullanmadan önce 
akvaryumdaki magnezyum konsantrasyonunu uygun bir test kitiyle belirleyin. 
Magnezyum değeri uygun seviyeye ulaşıncaya kadar, bir anda 100 lt’ye 15 gr’ı 
geçmeyecek şekilde ekleyiniz. 1 gr Pure Magnesium (1 ml Pure Magnezyum = 
~ 1,1 gr) 100 lt’de 1,6 ppm artış sağlar. İstenilen seviyelere ulaşıldıktan sonra 
periyodik testler yapılarak tüketim miktarı bulunur, günlük veya haftalık olarak 
eklenir. Belirlenen miktar tatlı suda eritilerek SUMP’a eklenmelidir. Günlük 
tüketim 5 ppm’in üzerinde ise ekleme işleminin dozaj pompası aracılığı ile 
balling metodu izlenerek yapılması tavsiye olunur.

Ölçek kabı hacmi = 20 ml

Her akvaryumda tüketim oranları farklıdır. Kalsiyum tüketimi periyodik testler yapılarak tespit edildikten 
sonra 12 ppm kalsiyum tüketimi için (~ 4 gr Pure Calcium) 100 lt’ye 1 gr Ionic Mineral Salt (1 ml Ionic Mineral 

Salt = ~ 1,4 gr) eklenir. Belirlenen miktar tatlı suda eritilerek SUMP’a eklenmelidir.

100 lt için günlük 10 ml’den fazla çözeltiye ihtiyaç duyuluyorsa ekleme işleminin dozaj pompası aracılığı ile 
balling metodu izlenerek yapılması tavsiye olunur.

Ölçek kabı hacmi = 20 ml
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OCEAN
ELEMENTS
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KULLANIM TALİMATI

KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Potassium Blend, yüksek yoğunlukta iyonik potasyum çözeltisidir. 1 lt’de en az 100.000 
ppm potasyum içerir.

Potasyum mercan iskeletinin önemli bir bileşenidir. Eksikliği halinde renklerde matlaşma ve 
doku kaybı gibi problemler görülür. İçerdiği pigmentler bazı poliplerdeki mor ve mavi rengi verir, 
nörolojik fonksiyonları düzenlemede önemlidir ve akvaryumdaki canlılar tarafından tüketilir.

Doğal deniz suyundaki potasyum konsantrasyonu yaklaşık 400 ppm’dir. Akvaryumlardaki değerin 
de buna yakın tutulması gerekir.

ReeFlowers Potassium Iodide, yüksek yoğunlukta iyonik potasyum 
iyodür çözeltisidir. 1 lt’de en az 20.000 ppm potasyum iyodür içerir.

Mercanlar, balıklar ve diğer omurgasızların gelişiminde önemlidir. 
Zooxanthellae tarafından yapılan aşırı oksijen üretimini dengeler. 

Renklerin daha canlı olmasını sağlar. Mavi ve mor renklerin ön 
plana çıkmasını sağlar.
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DAHA CANLI RENKLER

DOKU KAYBINI ÖNLER

DAHA CANLI RENKLER

İYOT İHTİYACINI GİDERİR

Potassium Blend Potassium Iodide

85 ml 250 ml250 ml 500 ml

Her akvaryumda potasyum tüketim oranı farklıdır. Ürünü kullanmadan önce akvaryumdaki potasyum 
konsantrasyonunu uygun bir test kitiyle belirleyin. Daha sonra uygun seviyeye ulaşıncaya kadar 100 lt’ye 
bir günde 5 ml’yi geçmeyecek şekilde çözeltiden ekleyin. 1 ml çözelti 100 lt’de 1 ppm artış sağlar. İstenilen 
seviyelere ulaşıldıktan sonra periyodik testler yapılarak tüketim miktarı bulunur, günlük veya haftalık olarak 
çözelti eklenir.

Potasyum testi kullanılmıyorsa ortalama yükteki bir tank için 100 lt’ye haftalık 2 ml kullanılması tavsiye edilir. 
Uzun süreli kullanımda 100 lt için haftalık 4 ml’den fazla kullanılmamalıdır (1 kapak = 6 ml).

Ortalama yükteki bir tank için 100 lt’ye haftalık 0,5 ml kullanılması tavsiye edilir. 
Uzun süreli kullanımda 100 lt için haftalık 1 ml’den fazla kullanılmamalıdır.

85 ml ambalajda 20 damla = 1 ml  
250 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml
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KULLANIM TALİMATI KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Strontium Blend, yüksek yoğunlukta iyonik stronsiyum çözeltisidir.  Stronsiyum, 
mercan, balık ve omurgasız canlı iskeletlerinde bulunur. Mercan iskeletinin yaklaşık %1’ini 
oluşturur. ReeFlowers Strontium Blend, 1 lt’de en az 30.000 ppm stronsiyum içerir.

Stronsiyum, diğer iyonları inorganik çökelti haline getirerek iskelet oluşumunu, dolayısıyla 
büyümeyi sağlar, güçlü bağ yapısı sayesinde iskeleti sağlamlaştırır.  Eksikliği renklerde 
matlaşma ve iskelet yapısında zayıflamaya sebep olur.

ReeFlowers Pure Potassium, yüksek saflıktadır ve 1 kg’da en az 500.000 ppm potasyum içerir. 
Potasyum, mercan iskeletinin önemli bir bileşenidir. Eksikliği halinde renklerde matlaşma ve 

doku kaybı gibi problemler görülür. İçerdiği pigmentler bazı poliplerdeki mor ve mavi rengi verir, 
nörolojik fonksiyonları düzenlemede önemlidir ve akvaryumdaki canlılar tarafından tüketilir. 

Doğal deniz suyundaki potasyum konsantrasyonu yaklaşık 400 ppm’dir. Akvaryumlardaki 
değerin de buna yakın tutulması gerekir.

İSKELET YAPISINI GÜÇLENDİRİR

DAHA CANLI RENKLER

300 g 600 g250 ml 500 ml

Strontium Blend Pure Potassium

DAHA CANLI RENKLER

DOKU KAYBINI ÖNLER

Her akvaryumda stronsiyum tüketim oranları farklıdır. Ortalama olarak stronsiyum tüketiminin kalsiyum 
tüketimine oranı %1’dir.  Kalsiyum tüketimi periyodik testler yapılarak tespit edildikten sonra 30 ppm 
kalsiyum tüketimi için 100 lt’lik bir akvaryuma 1 ml “Strontium - Body Builder” çözeltisi eklenmelidir. 10 ml 
Strontium, stronsiyum değerini 100 lt’de yaklaşık 5 ppm yükseltir (1 kapak = 6 ml). 

Her akvaryumda potasyum tüketim oranı farklıdır. Ürünü kullanmadan önce akvaryumdaki potasyum 
konsantrasyonunu uygun bir test kitiyle belirleyin. Potasyum değeri uygun seviyeye ulaşıncaya kadar, bir anda 
100 lt’ye 1 gr’ı geçmeyecek şekilde ekleyiniz. 1 gr Pure Potassium (1 ml Pure Potassium = ~1,2 gr) 100 lt’de 5 

ppm artış sağlar. İstenilen seviyelere ulaşıldıktan sonra periyodik testler yapılarak tüketim miktarı bulunur, 
günlük veya haftalık olarak çözelti eklenir. Belirlenen miktar tatlı suda eritilerek SUMP’a eklenmelidir. 

Potasyum testi kullanılmıyorsa ortalama yükteki bir tank için 100 lt’ye haftalık 0,5 gr kullanılması tavsiye 
edilir. Uzun süreli kullanımda 100 lt için haftalık 1 gr’dan fazla kullanılmamalıdır.

Ölçek kabı hacmi = 20 ml
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300 g

27

Pure Strontium

KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Pure Strontium, yüksek saflıkta stronsiyum içerir. Stronsiyum, mercan, balık 
ve omurgasız canlı iskeletlerinde bulunur. Mercan iskeletinin yaklaşık %1’ini oluşturur. 

ReeFlowers Pure Strontium, 1 kg’da en az 500.000 ppm stronsiyum içerir.

Stronsiyum, diğer iyonları inorganik çökelti haline getirerek iskelet oluşumunu, dolayısıyla 
büyümeyi sağlar, güçlü bağ yapısı sayesinde iskeleti sağlamlaştırır. Eksikliği renklerde 

matlaşma ve iskelet yapısında zayıflamaya sebep olur.

27

İSKELET YAPISINI 
GÜÇLENDİRİR

DAHA CANLI 
RENKLER

Her akvaryumda stronsiyum tüketim oranları farklıdır. Ortalama olarak stronsiyum 
tüketiminin kalsiyum tüketimine oranı %1’dir. Kalsiyum tüketimi periyodik testler 

yapılarak tespit edildikten sonra 30 ppm kalsiyum tüketimi için 100 lt’ye 0,1 gr Pure 
Strontium (1 ml Pure Strontium = ~1,2 gr) eklenir. 1 gr Pure Strontium, strontium 

değerini 100 lt’de yaklaşık 5,5 ppm yükseltir. Belirlenen miktar tatlı suda eritilerek 
SUMP’a eklenmelidir.

Ölçek kabı hacmi = 20 ml
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EASY
BALLING
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KULLANIM TALİMATI

KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Alkaline, yüksek etkili bazlık ve karbonat sertliği (kH) artırıcı 
çözeltidir. Mercan, istiridye ve benzeri canlıların iskelet oluşumu için 
gereklidir. Bir akvaryumda oksijen solunumu ve organik maddelerin ayrışması 
ile oluşan zayıf asitler bazlık derecesini tüketir. kH çözeltisi akvaryumdaki 
bazlığı yükselterek pH stabilitesini yükseltmeye yardımcı olur.

ReeFlowers All Elements, okyanus akvaryumlarında bulunan, çeşitli canlılar tarafından tüketilen ve 
tamamlanması gerekli olan elementleri içerir. Bu elementler canlıların yaşamlarını sürdürmeleri, 

büyümeleri ve renklenmeleri için önemlidir.

ReeFlowers All Elements, 1 lt’de en az 120.000 ppm kalsiyum, 20.000 ppm Magnezyum, 10.000 ppm 
potasyum içerir.

ReeFlowers Alkaline ile birlikte kullanıldığında ihtiyaç duyulan gerekli elementleri tamamlar.

30 31

BÜYÜMEYİ HIZLANDIRIR

İSKELET OLUŞUMU İÇİN GEREKLİ
MİNERAL EKSİKLİĞİNİ GİDERİR

Alkaline - I

250 ml 500 ml500 ml 1000 ml

All Elements - II

Her akvaryumda kH tüketim oranı farklıdır. Ürünü kullanmadan önce akvaryumdaki 
kH değerini uygun bir test kitiyle belirleyin. Daha sonra uygun seviyeye ulaşıncaya 
kadar 100 lt’ye bir anda 10 ml’yi geçmeyecek şekilde çözeltiden ekleyin. 10 ml çözelti 
100 lt’de 1 dkH artış sağlar. İstenilen seviyelere ulaşıldıktan sonra periyodik testler 
yapılarak tüketim miktarı bulunur, günlük veya haftalık olarak çözelti eklenir. Günlük 
tüketim 0,5 dkH’ın üzerinde ise ekleme işleminin dozaj pompası ile güne yayarak 
yapılması tavsiye olunur (1 kapak = 6 ml).

ReeFlowers All Elements’in “Alkaline” ile birlikte kullanılması tavsiye edilir. 2 ml “Alkaline” kullanımı için 1 
ml “All Elements” çözeltisi ekleyiniz. Ortalama yükteki bir tank için 100 lt’ye günlük 2 ml eklenmesi tavsiye 
edilir. Her akvaryumda tüketim oranları farklı olduğundan dolayı uzun sureli kullanımlarda kH, kalsiyum ve 

magnezyum tüketimi periyodik testler yapılarak takip edilmeli, kullanılacak ürün miktarı akvaryuma özel 
tespit edilmelidir. 10 ml çözelti 100 lt’de 12 ppm kalsiyum, 2 ppm magnezyum, 1 ppm potasyum artışı sağlar. 

100 lt için günlük 5 ml den fazla ihtiyaç oluşuyorsa balling metoduna geçilmesi tavsiye olunur (1 kapak = 6 ml).
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KALKWASSER 
& CALCIUM  
REACTORS
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KULLANIM TALİMATI
KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Enriched Kalkwasser, magnezyum ve stronsiyum ile zenginleştirilmiş saf kalsiyum hidroksit 
ihtiva eder. İskelet oluşumunda gerekli olan kalsiyum, magnezyum ve stronsiyum elementlerini iyonik 
dengede arttırır. Havadaki ve suda çözünmüş karbondioksiti kullanarak kH ve pH değerlerini düzenler.  
İnorganik fosfatın ve ağır metallerin çökertilmesini sağlar, suyu berraklaştırır. Kalsifikasyonu arttırır. 
Canlıların beslenme ve büyüme potansiyellerini arttırır. Koralin alg oluşumunu hızlandırır. 

Kalsiyum Reaktör kullanılan tanklarda karbondioksitin sebep olduğu pH düşmesi, yosunlanma, vb. 
sorunların oluşmasını önler. “ReeFlowers Minor & Trace Elements” ile birlikte kullanıldığında ortalama 
yükte bir akvaryumun genel ihtiyaçlarını karşılar.

Deniz suyunda birçok eser element bulunur ve bu elementler mercanlar, balıklar ve suda yaşayan 
tüm canlılar tarafından sürekli olarak tüketilir. Canlıların sağlıklı kalabilmesi ve canlı renklere 

sahip olabilmesi için bu elementlerin düzenli olarak eklenmesi gerekir.  ReeFlowers Minor & 
Trace Elements, kalsiyum reaktör ve kalkwasser kullanılan sistemlere özel tasarlanmıştır ve bu 

tür sistemlerde ihtiyaç duyulan diğer elementleri sağlar.

“ReeFlowers Enriched Kalkwasser” ile birlikte kullanıldığında ortalama yükte bir akvaryumun 
genel ihtiyaçlarını karşılar.

34 35

FOSFAT VE YOSUNLA 
MÜCADELEYE YARDIMCI 
OLUR

BÜYÜMEYİ HIZLANDIRIR

SUYU BERRAKLAŞTIRIR

KALKWASSER VE 
KALSIYUM REAKTÖRÜ 

İÇİN TAMAMLAYICI

DAHA CANLI RENKLER

250 ml 500 ml300 g 600 g

Minor & Trace
Elements - II

Enriched
Kalkwasser - I

1 lt R/O suya 1,4 gr veya 1 lt içme suyuna 1 gr (1 ml kalkwasser =~ 0,6 gr) ekleyiniz. Kapalı bir kapta iyice karıştırdıktan sonra 
doymuş kalkwasser çözeltisini azar azar direkt canlılara gelmeyecek şekilde ekleyiniz. Bir günde tank hacminin %1’inden, bir 
seferde %0,25’inden fazla (100 lt için 250 ml) çözelti eklemeyiniz. 1 lt doymuş kalkwasser çözeltisi 100 lt’de ortalama 1,2 dkH ve 8 
ppm kalsiyum artışı sağlar.

Hazırlanan çözelti hava ile uzun süre temas ederse veya direkt kalsiyum reaktörünün çıkışına yakın bölgeye eklenirse 
karbondioksit ile tepkimeye girerek kalsiyum karbonat çökmesi oluşur ve çözeltinin etkisi azalır. Kalkwasser Reaktör ile su 
tamamlama ünitesine veya dozaj pompasına bağlanarak kullanılması tavsiye edilir.

Ölçek kabı hacmi = 20 ml

1 lt doymuş “Reeflowers Enriched Kalkwasser” çözeltisi için 1 ml kullanılmalıdır. Ortalama yükte 
bir akvaryum için 100 lt’ye haftalık 3 ml kullanılması tavsiye edilir. Uzun süreli kullanımda 100 lt için 

haftalık 6 ml’den daha fazla kullanılmamalıdır (1 kapak = 6 ml). 
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KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers B-Color, Mercanların renklenmesinde etkili olan pigment 
ve elementleri içerir. Canlılarda yaşamsal fonksiyonları hızlandırır, pH 
seviyesini tamponlar, büyümeyi tetikler, daha sağlıklı ve dirençli olmaları 
için gerekli ortamı sağlar. Canlıların daha parlak renklere sahip olmasını, 
özellikle pembe, mor ve mavi renklerin belirginleşmesini sağlar.

3938

RENKLENMEDE ETKİLİ 
MİNERAL & PİGMENTLER 

250 ml

B - Color

250 ml

F-Color

RENKLENMEDE ETKİLİ 
MİNERAL & PİGMENTLER 

KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers F-Color, Mercanların renklenmesinde etkili olan pigment 
ve elementleri içerir. Canlılarda yaşamsal fonksiyonları hızlandırır, 

büyümeyi tetikler, daha sağlıklı ve dirençli olmaları için gerekli 
ortamı sağlar. Canlıların daha parlak renklere sahip olmasını, 

özellikle sarı, kırmızı ve yeşil renklerin belirginleşmesini sağlar.

Ortalama yükte bir akvaryum için 100 lt’ye haftalık 2 ml kullanılması 
tavsiye edilir. Uzun süreli kullanımda 100 lt için haftalık 4 ml’den daha 
fazla kullanılmamalıdır (1 kapak = 6 ml).

“ReeFlowers F-Color” ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.

Ortalama yükte bir akvaryum için 100 lt’ye haftalık 2 ml kullanılması 
tavsiye edilir. Uzun süreli kullanımda 100 lt için haftalık 4 ml’den daha 

fazla kullanılmamalıdır (1 kapak = 6 ml).

“ReeFlowers B-Color” ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.
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Coralline Algae 
Accelerator

KORALİN ALG OLUŞUMUNU HIZLANDIRIR 

KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Coralline Algae Accelerator, tuzlu su akvaryumlarında koralin alg 
oluşumunu hızlandırmak amacıyla kullanılır. Özellikle koralin alg oluşumunda 

ve renklerinin daha canlı olmasında etkin olan elementleri içerir.

250 ml 500 ml

Yüksek nitrat ve fosfat değerleri koralin alg oluşumuna engel teşkil eder. Etkili 
sonuç alınabilmesi için öncelikle aşağıdaki su değerlerini sağlamanız tavsiye edilir;  

kH: 7 - 9 dkH  
Kalsiyum: 430 - 470 ppm 

Magnezyum: 1300 - 1450 ppm 
Nitrat < 5 ppm 

Fosfat < 0,1 ppm

Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır. 100 lt için günlük 2 ml kullanılması ve her 
30 günlük kullanımdan sonra 10 gün ara verilmesi tavsiye edilir (1 kapak = 6 ml).
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SEA   
SALTS
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Caledonia
Sea Salt

44

KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Caledonia Sea Salt, doğal deniz tuzundan üretilmiştir. Katkı maddesi içermez. Yüksek saflık 
düzeyinde mineraller kullanılmıştır.  kH, kalsiyum, magnezyum, potasyum, stronsiyum değerleri ve iz 
elementler, canlıların uzun süre sağlıklı kalmasını sağlamak amacı ile doğal okyanus suyuna en yakın 
değerleri sağlayacak şekilde zenginleştirilmiştir.

Yosun oluşumuna sebep olabilecek fosfat, nitrat, demir ve silikat gibi elementlerden arındırılmıştır.

Her kullanımda stabil değerlerde su hazırlanabilmesini sağlayan akıllı partikül teknolojisi © ile üretilmiştir.

44

6,5 kg 22,5 kg
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Caledonia
Coral Salt

KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Caledonia Coral Salt, resif akvaryumları için özel olarak doğal deniz tuzundan üretilmiştir. 
Katkı maddesi içermez. Yüksek saflık düzeyinde mineraller ile kH, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve 

stronsiyum değerleri mercanlar ve diğer resif canlılarının hızlı ve sağlıklı büyümesini sağlayacak şekilde 
zenginleştirilmiştir.

Mercanların canlı renklerini koruyabilmeleri ve resif canlılarının uzun süre sağlıklı kalmasını sağlamak 
amacı ile iz element çeşitliliği doğal okyanus suyu örnek alınarak hazırlanmıştır. Yosun oluşumuna sebep 

olabilecek fosfat, nitrat, demir ve silikat gibi elementlerden arındırılmıştır.

Her kullanımda stabil değerlerde su hazırlanabilmesini sağlayan akıllı partikül teknolojisi © ile üretilmiştir.

6,5 kg 22,5 kg

Tuzluluk oranının 33,5 ppt olması için her 1 lt R/O su için 35 gr ReeFlowers Caledonia 
Sea Salt ekleyiniz ve tamamen eriyinceye kadar karıştırdıktan sonra hazırlanmış tuzlu 
suyu direkt canlıların üzerine gelmeyecek şekilde yavaşça akvaryuma dökünüz. Tuzluluk oranının 33,5 ppt olması için her 1 lt R/O su için 35 gr ReeFlowers Caledonia 

Coral Salt ekleyiniz ve tamamen eriyinceye kadar karıştırdıktan sonra hazırlanmış 
tuzlu suyu direk canlıların üzerine gelmeyecek şekilde yavaşça akvaryuma dökünüz.
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Caledonia
Reef Salt

KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Caledonia Reef Salt, resif akvaryumları için özel olarak doğal deniz tuzundan üretilmiştir. 
Katkı maddesi içermez. Yüksek saflık düzeyinde mineraller ile kH, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve 

stronsiyum değerleri mercanlar ve diğer resif canlılarının hızlı ve sağlıklı büyümesini sağlayacak şekilde 
zenginleştirilmiştir.

Mercanların canlı renklerini koruyabilmeleri ve resif canlılarının uzun süre sağlıklı kalmasını sağlamak amacı 
ile iz element çeşitliliği doğal okyanus suyu örnek alınarak hazırlanmıştır. Yosun oluşumuna sebep olabilecek 

fosfat, nitrat, demir ve silikat gibi elementlerden arındırılmıştır.

Her kullanımda stabil değerlerde su hazırlanabilmesini sağlayan akıllı partikül teknolojisi © ile üretilmiştir.

6,5 kg 22,5 kg

Tuzluluk oranının 33,5 ppt olması için her 1 lt R/O su için 35 gr ReeFlowers Caledonia 
Reef Salt ekleyiniz ve tamamen eriyinceye kadar karıştırdıktan sonra hazırlanmış tuzlu 

suyu direkt canlıların üzerine gelmeyecek şekilde yavaşça akvaryuma dökünüz.
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Caledonia
Sea Water

20 l

48

500 g 1000 g 5500 g
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Caledonia
Mineral Salt

KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Caledonia Sea Water, akvaryumda sorun oluşturulabilecek organizmalardan arındırılmış deniz 
suyudur. Katkı maddesi içermez. Tuzluluk, kH, kalsiyum, magnezyum, potasyum, stronsiyum değerleri ve iz 
elementler, canlıların uzun süre sağlıklı kalmasını sağlamak amacı ile doğal okyanus suyuna en yakın değerleri 
sağlayacak şekilde yüksek saflık düzeyinde mineraller kullanılarak zenginleştirilmiştir. Yosun oluşumuna sebep 
olabilecek fosfat, nitrat, demir ve silikat gibi elementlerden arındırılmıştır.

KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Caledonia Mineral Salt, okyanus canlılarının doğadaki ortalama tüketimlerine uygun 
oranlarda, tüm mineral ihtiyacını karşılayacak içerikte tasarlanmıştır. 1 kg’da en az 360.000 ppm 
(20.000 dkH) CO3, 120.000 ppm kalsiyum, 20.000 ppm magnezyum, 10.000 ppm potasyum içerir.

Deniz suyunda bir çok element bulunur ve bu elementler, mercanlar, balıklar ve suda yaşayan tüm 
canlılar tarafından sürekli olarak tüketilir. Akvaryumlarda canlıların sağlıklı kalabilmesi ve canlı 

renklere sahip olabilmesi için bu elementlerin düzenli olarak eklenmesi gereklidir.

Caledonia Sea Water doğal okyanus suyu ile eşdeğer içeriktedir. Akvaryum suyundaki yaşamsal 
faaliyetlerin hızlandırılması amacı ile yeni kurulumlarda mevcut suya eklenebilir veya su 
tamamen Caledonia Sea Water ile oluşturulabilir. Su değişimlerinde kullanılabilir.

Herhangi bir sebeple azot döngüsü kırılmış veya mikroorganizmalar zarar görmüş ise sistemi 
desteklemek amacı ile kullanılabilir.

Ortalama yükteki bir akvaryum için 100 lt’ye günlük 2 gr eklenmesi tavsiye edilir. Her akvaryumda tüketim 
oranları farklı olduğundan dolayı uzun sureli kullanımlarda kH, kalsiyum ve magnezyum tüketimi periyodik 

testler yapılarak takip edilmeli, kullanılacak ürün miktarı akvaryuma özel tespit edilmelidir. 10 gr Caledonia 
Mineral Salt, 100 lt’de 2 dkH, 12 ppm kalsiyum, 2 ppm magnezyum, 1 ppm potasyum artışı sağlar. Tespit 

edilen miktar tatlı suda eritilerek SUMP’a eklenmelidir. 100 lt için günlük 5 gr’dan fazla ihtiyaç oluşuyorsa 
balling metoduna geçilmesi tavsiye olunur.
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TATLI SU
AKVARYUMLARI
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FRESHWATER    
MINERALS
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85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

Minerals gH+
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85 ml 250 ml 500 ml

Cichlid Trace
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KULLANIM TALİMATI
KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Minerals gH+, Tropikal tatlı su balıklarının ve tatlı su karideslerinin ihtiyaç 
duyduğu elementleri içerir. Akvaryumun genel sertlik (gH) değerini arttırır.

Akvaryumlarda kullanılan sular, mineral yönünden balıkların doğal yaşam alanlarındaki 
sulara göre yetersizdir. İskelet ve kabuk gelişimi, üreme ve yaşamsal faaliyetleri için 
ihtiyaç duyduğu minerali alamayan canlı zamanla birçok yönden zayıflar, gelişimi yavaşlar, 
renkleri matlaşır ve sağlıksızlaşır.

ReeFlowers Minerals gH+, ihtiyaç duyulan elementleri sağlayarak balıkların ve 
karideslerin gelişimine ve renklerinin daha canlı olmasına etki eder. Doğal yaşam 
ortamının sağlanmasına yardımcı olur, üreme faaliyetlerini hızlandırır.

Afrika cichlid türlerinin ihtiyaç duyduğu iz elementleri içerir. Akvaryumlarda kullanılan 
sular, mineral yönünden balıkların doğal yaşam alanlarındaki sulara göre yetersizdir. 

İskelet gelişimi, üreme ve yaşamsal faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu minerali alamayan 
canlı zamanla birçok yönden zayıflar, gelişimi yavaşlar, renkleri matlaşır ve sağlıksızlaşır.

ReeFlowers Cichlid Trace, ihtiyaç duyulan iz elementleri sağlayarak balıkların gelişimine 
ve renklerinin daha canlı olmasına etki eder. Doğal yaşam ortamının sağlanmasına 

yardımcı olur, üreme faaliyetlerini hızlandırır.

Tüm Afrika kökenli cichlid türleri için kullanılabilir.

ÜREME VE RENKLENME İÇİN 
GEREKLİ MİNERALLER

ÜREME VE RENKLENME İÇİN 
GEREKLİ MİNERALLER

Ortalama yükteki bir tropikal balık akvaryumu için 100 lt’ye haftalık 3 ml eklenmesi tavsiye edilir. Ortalama 
kullanım miktarı düzenli su değişimi yapıldığı öngörülerek hesaplanmıştır. Kullandığınız suyun içeriği 
değişken olabileceği için gH değeri takip edilmelidir. 30 ml çözelti 100 lt’de 1 dgH artış sağlar.

85 ml ambalajda 20 damla = 1 ml  
250 ml, 500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml

Tanganyika gölü akvaryumları için 100 lt’ye haftalık 6 ml, Malawi & Victoria gölü akvaryumları için 100 
lt’ye haftalık 3 ml ekleyiniz. Ortalama kullanım miktarları düzenli olarak su değişimi yapıldığı öngörülerek 

hesaplanmıştır. Kullandığınız suyun içeriği değişken olabileceği için gH değeri takip edilmelidir. Genel 
sertliğin Tanganyika gölü akvaryumları için 15-20 dgH, Malawi & Victoria gölü akvaryumları için 10-15 dgH 

aralığında tutulması tavsiye edilir. 20 ml çözelti 100 lt’de 1 dgH artış sağlar.

85 ml ambalajda 20 damla = 1 ml  
250 ml ve 500 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml
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250 ml 500 ml

Discus Trace

56

85 ml

Betta Bonny
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KULLANIM TALİMATI

KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Discus Trace Güney Amerika balıkları ve Discus türlerinin ihtiyaç duyduğu iz 
elementleri içerir. Akvaryumlarda kullanılan sular, mineral yönünden balıkların doğal yaşam 
alanlarındaki sulara göre yetersizdir. İskelet gelişimi, üreme ve yaşamsal faaliyetleri için ihtiyaç 
duyduğu minerali alamayan canlı zamanla birçok yönden zayıflar, gelişimi yavaşlar, renkleri 
matlaşır ve sağlıksızlaşır.

ReeFlowers Discus Trace, ihtiyaç duyulan iz elementleri sağlayarak balıkların gelişimine ve 
renklerinin daha canlı olmasına etki eder. Doğal yaşam ortamının sağlanmasına yardımcı olur, 
üreme faaliyetlerini hızlandırır.

Tüm Güney Amerika kökenli türler için kullanılabilir.

ReeFlowers Betta Bonny, Beta balığının ihtiyaç duyduğu elementleri içerir. 
Akvaryumlarda kullanılan sular, mineral yönünden balıkların doğal yaşam 

alanlarındaki sulara göre yetersizdir. İskelet gelişimi ve yaşamsal faaliyetleri için 
ihtiyaç duyduğu minerali alamayan canlı zamanla birçok yönden zayıflar, gelişimi 

yavaşlar, renkleri matlaşır ve sağlıksızlaşır.

ReeFlowers Betta Bonny, ihtiyaç duyulan elementleri sağlayarak balıkların 
gelişimine ve renklerinin daha canlı olmasına etki eder. Doğal yaşam ortamının 

sağlanmasına yardımcı olur.

ÜREME VE RENKLENME İÇİN 
GEREKLİ MİNERALLER

BETA BALIKLARININ DOĞAL RENKLERİNİ 
KORUMASINA YARDIMCI OLUR

Ortalama yükteki bir akvaryum için 100 lt akvaryum suyuna haftalık 3 ml eklenmesi tavsiye edilir. Ortalama 
kullanım miktarı düzenli su değişimi yapıldığı öngörülerek hesaplanmıştır. Kullandığınız suyun içeriği 
değişken olabileceği için gH değeri takip edilmelidir. Discus akvaryumlarında genel sertliğin 8 dgH’ın üzerine 
çıkarılmaması tavsiye edilir. 60 ml çözelti 100 lt’de 1 dgH artış sağlar (1 kapak = 6 ml).

10 lt akvaryum suyuna haftalık 1 ml eklenmesi tavsiye edilir. Kullanım 
miktarı haftalık %30 su değişimi yapıldığı öngörülerek hesaplanmıştır 

(20 damla = 1 ml).
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Goldfish Minerals
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KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers GoldFish Minerals Japon balıklarının ihtiyaç duyduğu elementleri içerir. Akvaryumlarda 
kullanılan sular, mineral yönünden balıkların doğal yaşam alanlarındaki sulara göre yetersizdir. İskelet 

gelişimi ve yaşamsal faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu minerali alamayan canlı zamanla birçok yönden 
zayıflar, gelişimi yavaşlar, renkleri matlaşır ve sağlıksızlaşır.

ReeFlowers GoldFish Minerals, ihtiyaç duyulan elementleri sağlayarak balıkların gelişimine ve renklerinin 
daha canlı olmasına etki eder. Doğal yaşam ortamının sağlanmasına yardımcı olur.

ÜREME VE RENKLENME İÇİN 
GEREKLİ MİNERALLER

85 ml 250 ml 500 ml

Ortalama yükteki bir japon balığı akvaryumu için 100 lt’ye haftalık 3 ml eklenmesi tavsiye edilir. Ortalama 
kullanım miktarı düzenli su değişimi yapıldığı öngörülerek hesaplanmıştır. Kullandığınız suyun içeriği 

değişken olabileceği için gH değeri takip edilmelidir. 30 ml çözelti 100 lt’de 1 dgH artış sağlar.

85 ml ambalajda 20 damla = 1 ml  
w250 ml ve 500 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml 
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300 g 600 g 1200g 5500 g

Salt African

60

250 g 500 g 1000 g 5500 g

61

Salt American

KULLANIM TALİMATI KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Salt African, Afrika cichlid türlerinin ihtiyaç duyduğu tüm mineral ve iz elementleri içerir. 
Akvaryumlarda kullanılan sular, mineral yönünden balıkların doğal yaşam alanlarındaki sulara göre yetersizdir. 
İskelet gelişimi, üreme ve yaşamsal faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu minerali alamayan canlı zamanla birçok yönden 
zayıflar, gelişimi yavaşlar, renkleri matlaşır ve sağlıksızlaşır.

ReeFlowers Salt African, ihtiyaç duyulan mineral ve iz elementleri sağlayarak balıkların gelişimine ve renklerinin 
daha canlı olmasına etki eder. Doğal yaşam ortamının sağlanmasına yardımcı olur, iskelet gelişimini destekler, 
üreme faaliyetlerini hızlandırır.

Tüm Afrika kökenli cichlid türleri için kullanılabilir.

ReeFlowers Salt American, Güney Amerika balıkları ve Discus türlerinin ihtiyaç duyduğu mineral ve iz elementleri 
içerir. Akvaryumlarda kullanılan sular, mineral yönünden balıkların doğal yaşam alanlarındaki sulara göre 

yetersizdir. İskelet gelişimi, üreme ve yaşamsal faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu minerali alamayan canlı zamanla 
birçok yönden zayıflar, gelişimi yavaşlar, renkleri matlaşır ve sağlıksızlaşır.

ReeFlowers Salt American, ihtiyaç duyulan mineral ve iz elementleri sağlayarak balıkların gelişimine ve renklerinin 
daha canlı olmasına etki eder. Doğal yaşam ortamının sağlanmasına yardımcı olur, iskelet gelişimini destekler, 

üreme faaliyetlerini hızlandırır.

Tüm Güney Amerika kökenli türler için kullanılabilir.
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ÜREME VE RENKLENME İÇİN 
GEREKLİ MİNERALLER

ÜREME VE RENKLENME İÇİN 
GEREKLİ MİNERALLER

Tanganyika gölü akvaryumları için 100 lt’ye haftalık 4 gr, Malawi & Victoria gölü akvaryumları için 100 lt’ye haftalık 2 gr ekleyiniz 
(1 ml Salt African = ~ 1,1 gr). Ortalama kullanım miktarları düzenli olarak su değişimi yapıldığı öngörülerek hesaplanmıştır. 
Kullandığınız suyun içeriği değişken olabileceği için gH değeri takip edilmelidir. Genel sertliğin Tanganyika gölü akvaryumları 
için 15-20 dgH, Malawi & Victoria gölü akvaryumları için 10-15 dgH aralığında tutulması tavsiye edilir. Kurulumlarda ve su 
değişimlerinde 100 lt’ye Tanganyika gölü akvaryumları için 3 gr, Malawi & Victoria gölü akvaryumları için 1,5 gr ekleyiniz.

Belirlenen miktarın suda eritilerek SUMP’a veya akvaryumun akıntılı bir bölgesine eklenmesi tavsiye edilir.

Ölçek kabı hacmi = 20 ml

Güney Amerika cichlid türleri için 100 lt’ye haftalık 4 gr, Discus türleri için 100 lt’ye haftalık 2 gr ekleyiniz (1 ml Salt 
American = ~ 1,2 gr). Ortalama kullanım miktarı düzenli su değişimi yapıldığı öngörülerek hesaplanmıştır. Kullandığınız 

suyun içeriği değişken olabileceği için gH değeri takip edilmelidir. Discus akvaryumlarında genel sertliğin 8 dgH’ın 
üzerine çıkarılmaması tavsiye edilir. Kurulumlarda ve su değişimlerinde 100 lt’ye Güney Amerika cichlid akvaryumları 

için 3 gr, Discus türleri için 1,5 gr ekleyiniz.

Belirlenen miktarın suda eritilerek SUMP’a veya akvaryumun akıntılı bir bölgesine eklenmesi tavsiye edilir. 

Ölçek kabı hacmi = 20 ml
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250 g 500 g

Shrimp’s 
Minerals
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KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Shrimp’s Minerals, Karideslerin akvaryum 
ortamında sağlıklı bir şekilde yaşaması için ihtiyaç duyduğu 
mineral ve iz elementleri içerir. Doğal yaşam ortamının 
sağlanmasına yardımcı olur, kabuk gelişimini ve üreme 
faliyetlerini hızlandırır, daha canlı renklere sahip olmasını 
sağlar. Tüm karides türleri için kullanılabilir.
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RENKLENMEYİ ARTTIRAN 
VE ÜREMEYİ HIZLANDIRAN 
MİNERALLER

Shrimp’s gH+
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KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Shrimp’s gH+, Karideslerin akvaryum 
ortamında sağlıklı bir şekilde yaşaması için ihtiyaç duyduğu 

mineral ve iz elementleri içerir. Doğal yaşam ortamının 
sağlanmasına yardımcı olur, kabuk gelişimini ve üreme 

faliyetlerini hızlandırır, daha canlı renklere sahip olmasını 
sağlar. Tüm karides türleri için kullanılabilir.

RENKLENMEYİ ARTTIRAN 
VE ÜREMEYİ HIZLANDIRAN 

MİNERALLER

85 ml 250 ml

Ortalama yoğunlukta bir akvaryum için, hedeflenen dgH 
değerine ulaşıncaya kadar, 100 lt’ye günlük 2 gr (~2,3 ml) 
eklenmesi tavsiye edilir.  2 gr Shrimp’s Minerals 100 lt’de 1 
dgH artış sağlar.

Ölçek kabı hacmi = 20 ml

Ortalama yoğunlukta bir akvaryum için 100 lt’ye 
günlük 2 ml eklenmesi tavsiye edilir. 30 ml çözelti 

100 lt’de 1 dgH artış sağlar.

85 ml ambalajda 20 damla = 1 ml  
250 ml ambalajda 1 kapak = 6 ml
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67

KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Shrimp’s Antioxidant, karides türlerinin akvaryumlara eklenen su dolayısıyla zarar görmesini 
önlemek ve suyu klor, kloramin, arsenik, siyanür, bakır gibi toksik maddelerden arındırmak için kullanılır.

Ortam değişiminden kaynaklı stresi azaltır, adaptasyona yardımcı olur. Tatlı su ve tuzlu su türleri için 
kullanılabilir. Balıklara, bitkilere, resif canlılarına, faydalı bakteri kolonilerine ve faydalı mikro organizmalara 

zarar vermez, pH seviyesinde değişikliğe sebep olmaz.

AMONYAĞI, ORGANİK 
VE KİMYASAL TOKSİK 

ATIKLARI GİDERİR 

85 ml 250 ml85 ml 250 ml

Shrimp’s kH+
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KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Shrimp’s kH+, karideslerin kabuk gelişimi 
ve sertleşmesi için özellikle ihtiyaç duyduğu mineralleri 
içerir. Karideslerin daha hızlı büyümesini, daha canlı 
renklere sahip olmasını, daha sağlıklı ve dayanıklı 
olmasını sağlar.

KABUK GELİŞİMİ İÇİN 
GEREKLİ

PH DEĞERİNİ 
TAMPONLAR

Ortalama yoğunlukta bir akvaryum için 100 lt’ye 
günlük 2 ml eklenmesi tavsiye edilir. 30 ml çözelti 
100 lt’de 1 dkH artış sağlar.

85 ml ambalajda 20 damla = 1 ml  
250 ml ambalajda 1 kapak = 6 ml

Ortalama yoğunlukta bir akvaryum için 100 lt’ye haftalık 3 ml eklenmesi tavsiye edilir. 

Su değişimlerinde 100 lt musluk suyuna 10 ml eklenmesi yeterlidir. Tuzlu su akvaryumlarında musluk suyu 
kullanılması tavsiye edilmez. R/O veya içme suyu ile hazırlanan 100 lt su için 2 ml kullanılması yeterlidir.

Suya herhangi bir zararlı madde karışması gibi acil durumlarda 100 lt için günlük 20 ml’ye kadar ekleme yapılabilir.

85 ml ambalajda 20 damla = 1 ml  
250 ml ambalajda 1 kapak = 6 ml
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85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

Stress Cure
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85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

pH Minus
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KULLANIM TALİMATI

KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers StressCure, yeni canlı eklediğinde, canlı nakliyesinde, ilaç tedavileri sonrasında, su 
değişimlerinde veya balıkların strese girmesine neden olacak herhangi bir durum sonrasında onları 
rahatlatmak ve stres durumundan kolay çıkmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

İçerdiği aloe vera özü ile balıkların mukoza tabakasını güçlendirerek dış etkenlerden korunmalarını 
sağlar. Canlıların akvaryuma adaptasyonunu hızlandırır.

Tatlı su ve tuzlu su akvaryumlarında kullanılabilir. Balıklara, bitkilere, resif canlılarına, faydalı bakteri 
kolonilerine ve faydalı mikroorganizmalara zarar vermez. pH seviyesinde değişikliğe sebep olmaz.

ReeFlowers pH Minus, Akvaryum suyunuzun pH değerini etkili bir şekilde düşürür, 
düzenli kullanıldığında istenilen seviyede sabitler. Canlılarınızın doğal yaşam 

alanlarındaki ortamın oluşturulmasına yardımcı olur ve daha sağlıklı olmalarını sağlar.

Suyun pH değerinin stabil ve ihtiyaç duyulan seviyede olması canlıların yaşamsal 
faliyetlerinde ve üremelerinde önemlidir.

CANLILARIN AKVARYUMA 
ADAPTASYONUNU 
HIZLANDIRIR

CANLILARIN DOĞAL 
ORTAMINI OLUŞTURMAYA 

YARDIMCI OLUR

Yeni canlı eklendiğinde veya dip çekimi, akvaryumdan balık yakalanması gibi canlılarda stres oluşturma 
ihtimali görülen durumlarda 100 lt’ye 10 ml eklenmesi tavsiye edilir.

Mevcut durumda canlılarda stres oluşmuş ise tavsiye edilen dozun iki katı kullanılmalıdır.

Koruyucu etki oluşturmak amacıyla düzenli olarak 100 lt’ye haftalık 2 ml kullanılması tavsiye edilir.

85 ml ambalajda 20 damla = 1 ml  
250 ml, 500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml 

Akvaryumunuzdaki canlıların doğal yaşam alanlarındaki pH değerine uygun seviyeye ulaşana kadar 100 
litre için günlük 5 ml ekleyin. İstenilen pH seviyesine ulaşıldıktan sonra belirli aralıklarla test yapılması 

ve gerekli oldukça ekleme yapılarak pH değerinin sabit tutulması tavsiye edilir. 

Akvaryumunuz için tavsiye edilen miktarın iki katından daha fazlası bir anda eklenmemelidir. pH 
seviyesinin stabil tutulabilmesi için kH seviyesinin 4-8 dkH aralığında olması tavsiye edilir. 

85 ml ambalajda 20 damla = 1 ml  
250 ml, 500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml 
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500 ml 1000 ml 3000 ml

pH Buffer 9.4
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KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers pH Buffer 9.4, akvaryum suyunuzun pH ve kH değerini etkili bir şekilde yükseltir, düzenli 
kullanıldığında istenilen seviyede sabitler. Canlılarınızın doğal yaşam alanlarındaki ortamı oluşturur, iskelet 

gelişimini destekler ve daha sağlıklı olmalarını sağlar.  Tatlı su ve tuzlu su akvaryumlarında kullanılabilir.

İSKELET OLUŞUMU 
İÇİN GEREKLİ

Akvaryumunuzdaki canlıların doğal yaşam alanlarındaki pH değerine uygun seviyeye ulaşana kadar 100 litre için günlük 10 ml ekleyin. 
İstenilen pH seviyesine ulaşıldıktan sonra belirli aralıklarla test yapılması ve gerekli oldukça ekleme yapılarak pH değerinin sabit 

tutulması tavsiye edilir. Akvaryumunuz için tavsiye edilen miktarın iki katından daha fazlası bir anda eklenmemelidir.

Su Hazırlama Esnasında; 

Tanganyika gölü akvaryumları için 10 lt suya 4 ml, Malawi & Victoria gölü akvaryumları için 10 lt suya 2 ml ekleyiniz. 

Tavsiye Edilen pH Değerleri;

Tanganyika (8.5 - 9.4) 
Malawi / Victoria (7.5 - 8.6) 

Tuzlu Su (8.1 - 8.3)

500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml   
3000 ml ambalajda 1 kapak = 30 ml
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85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

AquaPlants
Nitrate - I
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85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

AquaPlants
Phosphate - II
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KULLANIM TALİMATI
KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers AquaPlants Nitrate, yüksek yoğunlukta nitrat çözeltisidir. Akvaryum 
bitkileri için özel olarak formüle edilmiştir. 1 lt’de en az 65.000 ppm nitrat içerir.

Nitrat bitki gelişimi için ihtiyaç duyulan en önemli elementlerdendir. Bitki 
içerisinde aminoasite dönüşür ve hücrelerin bölünerek çoğalmasına, 
dolayısıyla büyümeye ve yeni yaprakların filizlenmesine etki eder. Klorofil 
konsantrasyonunu arttırır, bitkilerin koyu ve canlı yeşil renkte olmasını 
sağlar. Eksikliği öncelikle yaşlı yapraklarda sararmaya sebep olur. İhtiyacın 
giderilmemesi zamanla tüm yapraklarda ve gövdede sararmalara hatta canlının 
tamamen kaybedilmesine sebep olur.

ReeFlowers AquaPlants Phosphate, yüksek yoğunlukta fosfat çözeltisidir. Akvaryum bitkileri 
için özel olarak formüle edilmiştir. 1 lt’de en az 5.000 ppm fosfat içerir.

Fosfat bitki gelişimi için ihtiyaç duyulan en önemli elementlerdendir. Fotosentez esnasında 
kullanılır, hücre bölünmesinde ve canlının yaşamsal faaliyetlerinde hayati öneme sahiptir. 

Büyümeyi hızlandırır, kök gelişiminde etkilidir. Bitkilerin çevresel faktörlerden kaynaklanan 
strese karşı daha dirençli olmalarını sağlar. Eksikliği öncelikle yaşlı yapraklarda sararmaya 
sebep olur. İhtiyacın giderilmemesi zamanla tüm yapraklarda ve gövdede sararmalara hatta 

canlının tamamen kaybedilmesine sebep olur.

BÜYÜMEYİ HIZLANDIRIR

DAHA PARLAK YAPRAKLAR

SAĞLIKLI KÖK OLUŞUMU

ÇİÇEKLENMEYİ SAĞLAR

TOHUM OLUŞUMUNA YARDIMCI OLUR

Ortalama yükteki bir bitkili tatlı su akvaryumu için 100 lt’ye günlük 1 ml 
kullanılması tavsiye edilir. 1 ml çözelti 100 lt’de 0,65 ppm artış sağlar.

85 ml ambalajda 20 damla = 1 ml  
250 ml, 500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml 

Ortalama yükteki bir bitkili tatlı su akvaryumu için 100 lt’ye günlük 1 ml 
kullanılması tavsiye edilir. 1 ml çözelti 100 lt’de 0,05 ppm artış sağlar.

85 ml ambalajda 20 damla = 1 ml  
250 ml, 500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml
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85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

AquaPlants
Liquid Carbon - III

85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

AquaPlants
Potash - IV

KULLANIM TALİMATI

KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers AquaPlants Liquid Carbon, yüksek yoğunlukta sıvı karbon kaynağı içerir. Akvaryum bitkileri için özel 
olarak formüle edilmiştir. 

Karbon, fotosentez esnasında kullanılır ve bitki gelişimi için ihtiyaç duyulan en önemli elementlerdendir. Eksikliği 
halinde büyüme ve filizlenme durur.

ReeFlowers AquaPlants Liquid Carbon, CO2’ye alternatif olarak veya destek olarak kullanılabilir. Kumda ve suda 
yaşayan mikroorganizmaların gelişimini ve üremesini hızlandırır, yosun oluşumunun azalmasını sağlar. Ayrıca suda 
Fe3+ formunda bulunan demiri bitkiler tarafından daha kolay kullanılabilen Fe2+ formuna dönüştürür.

ReeFlowers AquaPlants Potash, yüksek yoğunlukta potasyum çözeltisidir. Bitkili akvaryumlar 
için özel olarak formüle edilmiştir. 1 lt’de en az 40.000 ppm potasyum içerir.

Potasyum bitki gelişimi ve sağlığı için en önemli elementlerdendir. Fotosentezde kullanılır ve 
bitki dokularında gerçekleşen birçok biyokimyasal reaksiyon için oldukça önemlidir. Büyümeyi 

hızlandırır, kök gelişiminde etkilidir.

Potasyum eksikliği bitkilerde yaprak renklerinde solmalara, genellikle dış kenar kısımlardan 
başlamak kaydıyla doku çürümelerine ve eksiklik giderilmediği taktirde yeterli klorofil 

üretilememesi sonucu ölümlere sebep olur.

Bitkili akvaryumlarda potasyum 20-30 ppm aralığında tutulmalıdır.

FOTOSENTEZİ VE BÜYÜMEYİ HIZLANDIRIR

YOSUNLA MÜCADELEYE YARDIMCI OLUR

DOKU KAYBINI ÖNLER

DAHA PARLAK YAPRAKLAR

Ortalama yükteki bir bitkili tatlı su akvaryumu için 100 lt’ye günlük 1 ml kullanılması tavsiye edilir. Akvaryumda canlı 
yoğunluğu fazlaysa günlük doz iki katına kadar çıkarılabilir. Doz aşımı yapılmamalıdır.

Doz aşımı halinde aerobik mikroorganizmaların hızla üremesi sonucu suda bulanıklık oluşabilir ve oksijen seviyesi 
düşebilir. Böyle bir durumda canlıların ihtiyaç duyduğu oksijenin sağlanması amacıyla suyun bir hava motoru ile 
havalandırılması ve bulanıklık ortadan kalkıncaya kadar dozlamanın kesilmesi gerekir.

85 ml ambalajda 20 damla = 1 ml  
250 ml, 500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml 

Ortalama yükteki bir bitkili tatlı su akvaryumu için 100 lt’ye günlük 1 ml 
kullanılması tavsiye edilir. 1 ml çözelti 100 lt’de 0,40 ppm artış sağlar.

85 ml ambalajda 20 damla = 1 ml  
250 ml, 500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml 
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85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

AquaPlants
Ferrous - V

85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

AquaPlants
Trace - VI

KULLANIM TALİMATI KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers AquaPlants Ferrous, sıvı karbon kaynağı içeren yüksek yoğunlukta şelatlı demir çözeltisidir. Bitkili 
akvaryumlar için özel olarak formüle edilmiştir. 1 lt’de en az 20.000 ppm demir içerir.

Fotosentez, kloroplast tarafından gerçekleştirilir. Demir kloroplastta bulunan elektron iletim zincirinde 
kullanılmaktadır. Bu nedenle fotosentez yapan tüm organizmaların sağlığı ve devamlılığı için gereklidir.

İçerdiği karbon kaynağı sayesinde büyümeyi tetikler ve hızlandırır, özellikle kırmızı yapraklı akvaryum 
bitkilerinin renk almasında ve yeşil renklerin daha canlı ve sağlıklı olmasında etkilidir.

ReeFlowers AquaPlants Trace, kalsiyum, magnezyum ve bitki 
akvaryumlarında eser miktarda ihtiyaç duyulan elementleri doğal 

iyonik dengeye uygun oranda içerir. Bitkili akvaryumlar için özel 
olarak formüle edilmiştir.  

İz elementler canlıların sağlıklı gelişimi ve canlı renklerde olması 
için gereklidir. Bitkilerin daha hızlı büyümelerini ve daha dirençli 

olmalarını sağlar. Zayıflamış bölgelere canlılık kazandırır.

CANLI KIRMIZI YAPRAKLAR

KLOROFİL OLUŞUMUNDA ROL ALIR

DAHA PARLAK YAPRAKLAR

BESİN KULLANIMINI ARTTIRIR

Ortalama yükteki bir bitkili tatlı su akvaryumu için 100 lt’ye haftalık 2 ml kullanılması tavsiye edilir. 
1 ml çözelti 100 lt’de 0,2 ppm artış sağlar. Uzun süreli kullanımda 100 lt için haftalık 4 ml’den fazla 
kullanılmamalıdır. 

Bitki içeren tuzlu su akvaryumlarında tavsiye edilen miktarın 1/4’ü oranında kullanılmalıdır.

85 ml ambalajda 20 damla = 1 ml  
250 ml, 500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml

Ortalama yükteki bir bitkili akvaryum için 100 lt’ye günlük 
1 ml kullanılması tavsiye edilir.

85 ml ambalajda 20 damla = 1 ml  
250 ml, 500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml 
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85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

AquaPlants
All Inclusive
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KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers AquaPlants All Inclusive, geniş etkili bir üründür. Bitki 
akvaryumlarında ihtiyaç duyulan tüm elementleri doğal dengeye 

uygun olarak sağlar. Su bitkilerinin sağlıklı ve daha hızlı büyümesi 
için gerekli ortamı oluşturur. Zayıflamış bölgelere canlılık kazandırır. 

Renklerin daha canlı ve parlak olmasını sağlar.

BÜYÜMEYİ HIZLANDIRIR

DAHA PARLAK YAPRAKLAR

Ortalama yükteki bir bitkili akvaryum için 100 lt’ye haftalık 5 ml kullanılması 
tavsiye edilir. Uzun süreli kullanımda 100 lt için haftalık 10 ml’den fazla 

kullanılması tavsiye edilmez. 

85 ml ambalajda 20 damla = 1 ml  
250 ml, 500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml 
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85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 3000 ml

Effective Conditioner
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85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

Rem Ammonia
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KULLANIM TALİMATI
KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Effective Conditioner, su değişimlerinde, canlı nakliyesinde, ilaç tedavileri sonrasında 
veya suda zamanla biriken klor, kloramin, arsenik, siyanür, bakır gibi toksik elementlerin ve diğer ağır 
metallerin temizlenmesinde kullanılır. 

Canlıların hücre gelişimine etki eder, mukoza tabakasını güçlendirir, daha sağlıklı ve hızlı büyüme sağlar. 
Stresi azaltır, adaptasyona yardımcı olur. Bitkilerde çiçek açılımını arttırır.

Tatlı su ve tuzlu su akvaryumlarında kullanılabilir. Balıklara, bitkilere, resif canlılarına, faydalı bakteri 
kolonilerine ve faydalı mikroorganizmalara zarar vermez. pH seviyesinde değişikliğe sebep olmaz. 
Toksik değildir. Uygulama esnasında protein skimmer, aktif karbon vb. mekanik, kimyasal veya biyolojik 
filtrelerin kapatılmasına gerek yoktur.

Akvaryumlarda ilk kurulum esnasında biyolojik ortam oluşana kadar veya zaman içerisinde fazla yemleme, uzun 
süreli elektrik kesintileri, fark edilemeyen balık ölümleri vb. sebeplerle oluşan amonyak, balıklarda ve diğer 

akvaryum canlılarında ciddi sorunlara, hatta ölümlere yol açabilir. “ReeFlowers RemAmmonia” akvaryumlarda 
oluşan amonyağı hızla giderir.

Su değişimlerinde ve ilaç tedavisi sonrası suyu temizlemek, yeni canlı eklenirken canlının akvaryuma 
adaptasyonunu kolaylaştırmak, stres riskini azaltmak ve canlıların nakliyesi esnasında suyun bozulmasını 

geciktirmek amacıyla da kullanılır. Amonyağın yanı sıra klor, kloramin ve ağır metalleri de giderir.  

Amonyağın giderilmesi sayesinde nitrat ve nitrit oluşumu azalır, su kalitesi yükselir. Tüm tatlı su akvaryumlarında, 
bitkili akvaryumlarda ve tuzlu su akvaryumlarında kullanılabilir. Balıklara, bitkilere, resif canlılarına, faydalı bakteri 

kolonilerine ve faydalı mikroorganizmalara zarar vermez. Toksik değildir.

SU DÜZENLEYİCİ

MUSLUK SUYUNDAKİ KLOR VE ZARARLI 
KİMYASALLARI GİDERİR

BALIK MUKOZASINI GÜÇLENDİRİR

AMONYAK GİDERİCİ

SU KALİTESİNİ ARTTIRIR

Ortalama yükteki bir akvaryum için 100 lt’ye haftalık 2 ml kullanılması tavsiye edilir. Su değişimlerinde 100 lt musluk 
suyuna 2 ml eklenmesi yeterlidir (musluk suyu kalitesi kötü olması durumunda dozaj 10 ml’ye kadar arttırılabilir).  
Resif akvaryumlarında musluk suyu kullanılması tavsiye edilmez. R/O veya içme suyu ile hazırlanan 100 lt su için 2 ml 
kullanılması yeterlidir. İlaç tedavisi sonrasında ve suya herhangi bir zararlı madde karışması vb. acil durumlarda 100 lt 
için günlük 20 ml’ye kadar ekleme yapılabilir.

85 ml ambalajda 20 damla = 1 ml  
50 ml, 500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml   
3000 ml ambalajda 1 kapak = 30 ml

Yeni akvaryum kurulumlarında 100 lt akvaryum suyu için beş gün süre ile her gün 2 ml, sonrasında 100 lt akvaryum suyu için haftalık 2 ml 
ekleyiniz. Suya herhangi bir zararlı madde karıştığında, uzun süreli elektrik kesintilerinde, herhangi bir sebeple amonyak patlaması vb. acil 

durumlar oluştuğunda 100 lt için günlük 10 ml’ye kadar ekleme yapılabilir. İlaç tedavileri sonrası 1 hafta boyunca her gün 100 lt için 3 ml, canlı 
nakliyesinde 10 lt akvaryum suyu için 1 ml ReeFlowers RemAmmonia ekleyiniz.

85 ml ambalajda 20 damla = 1 ml  
250 ml, 500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml
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KULLANIM TALİMATI

KULLANIM TALİMATI

Akvaryumda yaşayan canlılar tarafından üreme, savunma vb. sebepler ile salgılanan organik maddeler 
ve feromonlar diğer canlılara zarar verebilir. ReeFlowers RemOrganics, akvaryum suyunuzu organik 
ve inorganik zararlılardan arındırır, su kalitesini arttırır.

Su değişimlerinde ve ilaç tedavisi sonrası suyu temizlemek, yeni canlı eklenirken canlının suya 
adaptasyonunu kolaylaştırmak, stres riskini azaltmak ve canlıların nakliyesi esnasında suyun 
bozulmasını geciktirmek amacıyla kullanılır. Amonyak, klor ve ağır metalleri giderir. 

Tatlı su ve tuzlu su akvaryumlarında kullanılabilir. Balıklara, bitkilere, resif canlılarına, faydalı bakteri 
kolonilerine ve faydalı mikroorganizmalara zarar vermez. pH seviyesinde değişikliğe sebep olmaz. 
Toksik değildir. Uygulama esnasında protein skimmer, aktif karbon vb. mekanik, kimyasal veya 
biyolojik filtrelerin kapatılmasına gerek yoktur.

Suda serbest olarak yüzen küçük parçacıklar suyun bulanık görünmesine sebep olur. ReeFlowers 
AquaClear, suda bulanıklığa sebep olan bu küçük parçacıkları bağlayarak topaklanmalarını ve filtre 

ekipmanları tarafından kolayca tutulmalarını sağlayarak suyu berraklaştırır ve temizlenmesini sağlar. 
Suyu zararlı etkenlerden arındırır. Yosun oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

ReeFlowers AquaClear, eklendikten hemen sonra etkisini göstermeye başlar ve 8 saat içerisinde 
suyun kristalize netlikte olmasını sağlar.

Tatlı su ve tuzlu su akvaryumlarında kullanılabilir. pH seviyesinde değişikliğe sebep olmaz.

AMONYAĞI, ORGANİK VE KİMYASAL 
ATIKLARI GİDERİR

SU BERRAKLAŞTIRICI

SUYU ZARARLI MADDELERDEN ARINDIRIR

YOSUN OLUŞUMUNU ENGELLER

Ortalama yükteki bir akvaryum için 100 lt’ye haftalık 3 ml kullanılması tavsiye edilir.  Suya herhangi bir zararlı madde 
karıştığında, uzun süreli elektrik kesintilerinde, herhangi bir sebeple amonyak patlaması vb. acil durumlar oluştuğunda 100 lt 
için günlük 10 ml’ye kadar ekleme yapılabilir. İlaç tedavileri sonrası 1 hafta boyunca her gün 100 lt için 3 ml, canlı nakliyesinde 
10 lt akvaryum suyu için 1 ml ReeFlowers RemOrganics ekleyiniz.

85 ml ambalajda 20 damla = 1 ml  
250 ml ve 500 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml

100 lt akvaryum suyuna 5 ml akıntılı bir bölgeye ekleyiniz. İki kullanım arasında en az 3 gün beklenmelidir. 
Tavsiye edilen miktarın üzerinde dozlama yapılmamalıdır.

85 ml ambalajda 20 damla = 1 ml  
250 ml, 500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml   

3000 ml ambalajda 1 kapak = 30 ml 
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KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers RemAlgae, tatlı su ve tuzlu su balık akvaryumlarında, bitkili akvaryumlarda, resif akvaryumlarında 
istenmeyen yosunların giderilmesini ve alg gelişiminin kontrol altına alınmasını sağlar. Bakır ve ağır metal türevleri 
içermez. Balık ve bitkilere zarar vermeden yosun problemlerini gideren ve tekrar oluşumunu önleyen ileri teknoloji 
ürünü bir yosun gidericidir. Yeşil ve kahverengi yosunlar dahil tüm yosun türleri üzerinde çok etkilidir, kısa sürede 

sonuç verir ve etkisi uzun süre devam eder. Aşırı alg oluşumu sebebiyle rengi bozulmuş olan suyu temizleyerek 
berraklaşmasını sağlar, su kalitesini arttırır.

YOSUN GİDERİCİ

BALIK VE BİTKİLERE ZARAR VERMEZ

Tatlı su ve tuzlu su balık akvaryumlarında mevcut olan yosun problemini gidermek için sorun çözülene kadar 3 günde 1 kez akıntılı bir bölgeye 
her 100 lt için 2,5 ml ekleyiniz. Tavsiye edilen miktarın üzerinde dozlama yapılmamalıdır. Yosun problem ile mücadele esnasında azot döngüsü 
zarar görebilir. Akvaryumda yaşayan canlıların atıkları ve ölen yosunların çürümesi sonucu ortaya çıkan amonyağın canlılara zarar vermemesi 

için filtre ve havalandırma ekipmanlarının açık durumda olduğundan emin olunuz. Azot döngüsünün gördüğü zararın telafi edilmesi için 
ReeFlowers RemAlgae eklenmeden önce medya reaktörü, dış filtre veya ürünle beraber sağlanan filtre torbası içerisinde akıntının fazla olduğu 

bir bölümde ReeFlowers Detox – Zeolite veya ReeFlowers Biofarm Z-Stones kullanılması tavsiye edilir.

Yosunlaşmanın ileri düzeyde olduğu akvaryumlarda ReeFlowers RemAlgae kullanmadan önce fiziksel temizlik yapılması, canlı yükünün 
yüksek olduğu akvaryumlarda RemAlgae eklendikten 1 saat sonra ReeFlowers RemAmmonia veya ReeFlowers ZP4 ANTIOXIDANT POWDER 

kullanılması tavsiye edilir. Karides, yengeç, mercan, anemon, hassas balık türleri vb. canlıların bulunduğu ortamlar için normal dozlama 
miktarı yarıya düşürülmelidir.

85 ml ambalajda 20 damla = 1 ml  
250 ml, 500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml   

3000 ml ambalajda 1 kapak = 30 ml 
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KULLANIM TALİMATI

KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Bacteria Feeder, nitrat ve fosfat tüketerek yaşamlarını sürdüren faydalı bakterilerin hızla üremesini 
sağlayacak çeşitli besinler içerir. Bu faydalı bakterilerin akvaryum ortamında hızla üreyerek biyolojik temizlik 
işlemini geçekleştirmelerini ve canlılar için doğal yaşam ortamının oluşmasını sağlar. 

Tatlı ve tuzlu su akvaryumlarında sudaki nitrat ve fosfat seviyelerini düşürmekte çok etkilidir.

ReeFlowers BioClean ürünleri, akvaryumlarda kirlilik oluşturan nitrat ve fosfatın faydalı bakteriler aracılığı 
ile tüketilmesini sağlayarak suyun biyolojik yöntemler ile temizlenmesini sağlar. BioClean I, tatlı ve tuzlu su 

akvaryumlarında nitrat ve fosfat seviyelerini düşürmekte etkilidir.

Doğru bir biyolojik filtrasyon için ReeFlowers BioClean ürünleri üçlü set olarak bulundurulmalıdır. Akvaryum suyunun haftalık olarak test 
edilmesi sonucu hangi ürünün kullanılacağı aşağıdaki tabloya göre belirlenmelidir. (Belirtilen değerler 100 lt içindir.)

FAYDALI BAKTERİ POPÜLASYONUNU ARTTIRIR

İSTENMEYEN NİTRAT VE FOSFATI GİDERİR

SUYU BİYOLOJİK OLARAK TEMİZLER

YÜKSEK NİTRAT VE YÜKSEK FOSFAT OLAN AKVARYUMLAR İÇİN

SUYU BİYOLOJİK OLARAK TEMİZLER

FİLTRE İLE TEMİZLENMESİ MÜMKÜN OLMAYAN ATIKLARI GİDERİR

NO3˃2 ppm NO3˃2 ppm NO3˂ 0,5 ppm

PO4˃0,04 ppm PO4˂ 0,04 ppm PO4˃ 0,04 ppm

5 ml/gün 5 ml/gün 5 ml/gün

BioClean I BioClean II BioClean III

Ortalama yükteki bir akvaryum için 100 lt’ye iki günde bir 2 ml kullanılması tavsiye edilir. Bir günde 100 lt için 5 ml’den fazla, uzun süreli 
kullanımda 100 lt için günlük 2 ml’den fazla kullanılmamalıdır. Nitrat seviyeniz 20 ppm’in üzerinde ise tavsiye edilen miktarın iki katını 
kullanabilirsiniz.

Haftada bir kez test yaparak akvaryumdaki nitrat ve fosfat seviyesini ölçünüz. Nitrat seviyeniz 2 ppm’in veya fosfat seviyeniz 0,02 ppm’in altına 
düştüğünde kullanmayı kesiniz. Doz aşımı durumunda veya gerekli biyolojik şartların oluşması durumunda bakteri popülasyonu bir anda 
istenilenden fazla artarak suda beyaz bir bulanıklık oluşturabilir. Bu durum canlılarınıza zarar vermez.

Aşırı bakteri artışı ile karşılaşılırsa;

Bulanıklık tamamen geçene kadar ürün kesilmelidir. Oksijen ihtiyacının artması sebebiyle protein skimmer kapatılmamalı, aşırı toplama 
olabileceği için ayarı kısılmalıdır. Bulanıklık ortalama 48 saat içerisinde kaybolacaktır. Su normale döndükten sonra uygulamaya devam 
edebilirsiniz. Aşırı bakteri artışı tekrar ederse dozu yarıya indiriniz.

85 ml ambalajda 20 damla = 1 ml  
250 ml, 500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml

BioClean ürünleri kullanılırken sudaki nitrat ve fosfat seviyeleri haftada bir kez test edilerek takip edilmelidir. Nitrat 10 ppm, fosfat 0,20 ppm 
‘in üzerinde ise günlük doz 10 ml’ye çıkarılabilir. Nitrat 2 ppm, fosfat 0,04 ppm’in altında olduğu sürece BioClean I eklenmemelidir. BioClean 

ürünleri kullanıldığında; Ozonizer, UV, vb. faydalı bakteri popülasyonunu etkileyecek ekipmanların kullanılmaması tavsiye edilir.

Doz aşımı durumunda veya gerekli biyolojik şartların oluşması durumunda bakteri popülasyonu bir anda istenilenden fazla artarak suda beyaz 
bir bulanıklık oluşturabilir. Bu durum canlılarınıza zarar vermez. Böyle bir durumda bulanıklık tamamen geçene kadar ürün kesilmelidir. 

Oksijen ihtiyacının artması sebebiyle filtre ekipmanları kapatılmamalıdır. Bulanıklık ortalama 48 saat içerisinde kaybolacaktır. Su normale 
döndükten sonra uygulamaya devam edebilirsiniz.

85 ml ambalajda 20 damla = 1 ml  
250 ml, 500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml
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KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers BioClean ürünleri, akvaryumlarda kirlilik oluşturan nitrat ve fosfatın faydalı bakteriler aracılığı ile 
tüketilmesini sağlayarak suyun biyolojik yöntemler ile temizlenmesini sağlar. 

BioClean III, tatlı ve tuzlu su akvaryumlarında fosfat seviyesini düşürmekte etkilidir.

Doğru bir biyolojik filtrasyon için ReeFlowers BioClean ürünleri üçlü set olarak bulundurulmalıdır. Akvaryum suyunun haftalık olarak test 
edilmesi sonucu hangi ürünün kullanılacağı aşağıdaki tabloya göre belirlenmelidir. (Belirtilen değerler 100 lt içindir.)

DÜŞÜK NİTRAT VE YÜKSEK FOSFAT OLAN AKVARYUMLAR İÇİN

SUYU BİYOLOJİK OLARAK TEMİZLER

FİLTRE İLE TEMİZLENMESİ MÜMKÜN OLMAYAN ATIKLARI GİDERİR

NO3˃2 ppm NO3˃2 ppm NO3˂ 0,5 ppm
PO4˃0,04 ppm PO4˂ 0,04 ppm PO4˃ 0,04 ppm
5 ml/gün 5 ml/gün 5 ml/gün
BioClean I BioClean II BioClean III

NO3˃2 ppm NO3˃2 ppm NO3˂ 0,5 ppm

PO4˃0,04 ppm PO4˂ 0,04 ppm PO4˃ 0,04 ppm

5 ml/gün 5 ml/gün 5 ml/gün

BioClean I BioClean II BioClean III

KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers BioClean ürünleri, akvaryumlarda kirlilik oluşturan nitrat ve fosfatın faydalı bakteriler aracılığı ile 
tüketilmesini sağlayarak suyun biyolojik yöntemler ile temizlenmesini sağlar. 

BioClean II, tatlı ve tuzlu su akvaryumlarında nitrat seviyesini düşürmekte etkilidir.

Doğru bir biyolojik filtrasyon için ReeFlowers BioClean ürünleri üçlü set olarak bulundurulmalıdır. Akvaryum suyunun haftalık olarak test 
edilmesi sonucu hangi ürünün kullanılacağı aşağıdaki tabloya göre belirlenmelidir. (Belirtilen değerler 100 lt içindir.)

YÜKSEK NİTRAT VE DÜŞÜK FOSFAT OLAN AKVARYUMLAR İÇİN

SUYU BİYOLOJİK OLARAK TEMİZLER

FİLTRE İLE TEMİZLENMESİ MÜMKÜN OLMAYAN ATIKLARI GİDERİR

BioClean ürünleri kullanılırken sudaki nitrat ve fosfat seviyeleri haftada bir kez test edilerek takip edilmelidir. Nitrat 10 ppm ‘in üzerinde ise 
günlük doz 10 ml’ye çıkarılabilir. Nitrat 2 ppm’in altında olduğu sürece BioClean II eklenmemelidir. Doz aşımı yapılmamalıdır. 

Haftalık uygulama sonucu değerlerde herhangi bir olumlu değişim gerçekleşmemesi durumunda dozlama kesilerek sistem incelenmelidir. 

BioClean ürünleri kullanıldığında; Ozonizer, UV, vb. faydalı bakteri popülasyonunu etkileyecek ekipmanların kullanılmaması tavsiye edilir. 

85 ml ambalajda 20 damla = 1 ml  
250 ml, 500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml 

BioClean ürünleri kullanılırken sudaki nitrat ve fosfat seviyeleri haftada bir kez test edilerek takip edilmelidir. Fosfat 0,20 ppm ‘in üzerinde ise 
günlük doz 10 ml’ye çıkarılabilir. Fosfat 0,20 ppm ‘in altında olduğu sürece BioClean III eklenmemelidir. Doz aşımı yapılmamalıdır. 

Haftalık uygulama sonucu değerlerde herhangi bir olumlu değişim gerçekleşmemesi durumunda dozlama kesilerek sistem incelenmelidir. 

BioClean ürünleri kullanıldığında; Ozonizer, UV, vb. faydalı bakteri popülasyonunu etkileyecek ekipmanların kullanılmaması tavsiye edilir. 

85 ml ambalajda 20 damla = 1 ml  
250 ml, 500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml 



104 105

GRAVELS



106 107

7 kg 25 kg

Pearl White
Sand

106

7 kg 25 kg

107

Natural Aqua
Sand

DAHA SAĞLIKLI CANLILAR İÇİN

SU SERTLİĞİNİ KORUR

SUYA SALINIM YAPMAZ

pH DEĞERİNİ ETKİLEMEZ

KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Pearl White Sand kalsiyum içerikli doğal bir kumdur. Yüksek saflıkta ve beyaz renktedir. İçerdiği 
kalsiyum ve karbonat sayesinde su sertliğini tamponlar, pH değerini 8.1 ile 8.4 arasında sabitler, canlılarınızın 
sağlıklı olması için gerekli doğal yaşam ortamını hazırlar. Tuzlu su akvaryumunda, Tanganyika gölü 
akvaryumlarında, Malawi/Victoria gölü akvaryumlarında ve yüksek pH değerine ihtiyaç duyulan tüm akvaryumlarda 
kullanılabilir. ReeFlowers Pearl White Sand suya eklendiğinde bir kısmı çözünerek akvaryumunuzun pH değerinin 
8.1-8.4 aralığına gelmesini sağlar.

Nitrifikasyon ve denitrifikasyon bakterileri için uygun yaşam alanları oluşturur ve suyun sürekli olarak temiz 
kalmasına yardımcı olur. Herhangi bir kimyasal işlemden geçmemiştir, içeriğinde sentetik madde yoktur. %99 
saflıkta kalsiyum karbonat içerir. Ağır metal ve toksik madde içermez. Akvaryumda kullanılması için özel olarak 
üretilmiştir. Kum taneleri köşeli, sivri ve keskin değildir, balıklara ve akvaryum canlılarına zarar vermez. Işığı 
yansıtma özelliği sayesinde mercan vb. fotosentetik canlıların daha sağlıklı ve canlı renklerde olmasını sağlar.

ReeFlowers Pearl White Sand yüksek saflıkta olması sebebiyle diğer kumlara oranla daha hızlı çözünür. Kumun 
daha hızlı çözünmesi suyu tamponlama özelliğini güçlendirir ve daha uzun süre beyaz kalmasını sağlar.

KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Natural AquaSand, suya salınım yapmayan, tamamen doğal bir kumdur. gH, kH ve pH 
değerlerinde değişikliğe sebep olmaz. Discus dahil her tür tatlı su akvaryumunda kullanılabilir.

Nitrifikasyon ve denitrifikasyon bakterileri için uygun yaşam alanları oluşturur ve suyun sürekli olarak 
temiz kalmasına yardımcı olur.

Herhangi bir kimyasal işlemden geçmemiştir, içeriğinde sentetik madde yoktur. Ağır metal ve toksik 
madde içermez. Yosun oluşumuna neden olmaz. Akvaryumda kullanılması için özel olarak üretilmiştir. 

Kum taneleri köşeli, sivri ve keskin değildir, balıklara ve akvaryum canlılarına zarar vermez.

10 kg ReeFlowers Pearl White Sand, 50x50 cm’lik bir yüzeyde yaklaşık 3 cm yüksekliğinde kum alanı oluşturur.

İlk kurulumda kum eklenirken veya zaman içerisinde eksilen kumun tamamlanması esnasında suda bulanıklık oluşması istenmiyorsa kumun 
eklenmeden önce yıkanması ve akvaryuma eklendiğinde ReeFlowers AquaClear kullanılması tavsiye edilir. İçerdiği toz kumun doğal yapısından 
kaynaklanmakta olup, kum tanecikleri ile tamamen aynı içeriğe sahiptir ve zararsızdır.

Suyun daha çabuk berraklaşması için kullanmadan önce durulanması ve akvaryuma eklendikten sonra 
ReeFlowers AquaClear kullanılması tavsiye edilir.

10 kg ReeFlowers Natural AquaSand, 50x50 cm’lik bir yüzeyde yaklaşık 3 cm yüksekliğinde kum alanı 
oluşturur.
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Iceland
Black Sand

100% DOĞAL

pH DEĞERİNİ ETKİLEMEZ

KULLANIM TALİMATI

Reeflowers Iceland Black Sand, suya salınım yapmayan, tamamen doğal bir kumdur. Aktif 
karbon ve ultrafiltrasyon tekniği kullanılarak akvaryumlar için sterilize edilmiştir. gH, kH ve pH 
değerlerinde değişikliğe sebep olmaz. Discus dahil her tür tatlı su akvaryumunda kullanılabilir.

Nitrifikasyon ve denitrifikasyon bakterileri için uygun yaşam alanları oluşturur ve suyun sürekli 
olarak temiz kalmasına yardımcı olur. Herhangi bir kimyasal işlemden geçmemiştir, içeriğinde 

sentetik madde yoktur. Ağır metal ve toksik madde içermez. Yosun oluşumuna neden olmaz. 
Akvaryumda kullanılması için özel olarak üretilmiştir. Kum taneleri köşeli, sivri ve keskin 

değildir, balıklara ve akvaryum canlılarına zarar vermez.

Suyun daha çabuk berraklaşması için kullanmadan önce durulanması ve akvaryuma eklendikten sonra 
ReeFlowers AquaClear kullanılması tavsiye edilir.

10 kg ReeFlowers Iceland Black Sand, 50x50 cm’lik bir yüzeyde yaklaşık 3 cm yüksekliğinde kum alanı 
oluşturur.
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KULLANIM TALİMATI KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Detox-C1300 Activated Carbon, çok yüksek aktiviteye sahip, üst kalite ve uzun ömürlü bir aktif 
karbondur. 

Suda çözünmüş organik ve inorganik atıkların ve toksik maddelerin akvaryum suyundan uzaklaştırılmasını 
ve suda oluşan sarı rengin giderilmesini sağlar. İlaç tedavisi sonrası sudaki zararlı etken maddelerin 
giderilmesi için kullanılır. Fosfat salınım seviyesi çok düşüktür (POI seviyesi sadece 0,6). Yosun oluşumuna 
sebep olmaz. Suyun Kristal berraklığında olmasını sağlar ve su kalitesini arttırarak canlılar için daha 
sağlıklı bir ortam oluşturur.

ReeFlowers Detox-S1200 Activated Carbon çok yüksek aktiviteye sahip, üst kalite ve çok hızlı etki eden bir 
aktif karbondur. 

Suda çözünmüş organik ve inorganik atıkların ve toksik maddelerin akvaryum suyundan uzaklaştırılmasını 
ve suda oluşan sarı rengin giderilmesini sağlar. İlaç tedavisi sonrası sudaki zararlı etken maddelerin 

giderilmesi için kullanılır. Fosfat salınım seviyesi çok düşüktür (POI seviyesi sadece 0,9). Yosun oluşumuna 
sebep olmaz. Suyun Kristal berraklığında olmasını sağlar ve su kalitesini arttırarak canlılar için daha 

sağlıklı bir ortam oluşturur.
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PELLET FORM

UZUN ÖMÜRLÜ

ÇOK YÜKSEK AKTİVİTE

ÇOK DÜŞÜK POI DEĞERİ

PELLET KÜRE FORM

YÜKSEK AKTİVİTE

ÇOK DÜŞÜK POI DEĞERİ

Detox-S1200
Activated Carbon

Detox-C1300
Activated Carbon

230 g 460 g 920 g 5000 g 15,5 kg 190 g 380 g 760 g 4200 g 12,5 kg

Medya reaktörü içerisinde, dış filtrede veya ürün ile birlikte verilen kese içerisinde su geçişinin hızlı olduğu bir 
bölümde kullanılmalıdır. Kullanmadan önce durulanması tavsiye edilir.

Tatlı su ve tuzlu su akvaryumlarında kullanıma uygundur. Genel kullanımda ve sudaki sarı rengi gidermek için 
her 100 lt için 60 ml (55 gr) kullanılmalı ve ayda bir yenilenmelidir. İlaç tedavilerinden sonra 100 lt için 120 ml 
(110 gr) kullanılmalı ve 3 gün sonra yenilenmelidir.

Aktif karbon tek kullanımlıktır, yıkama, vb. işlemler sonucunda tekrar kullanılamaz.

Ölçek kabı hacmi = 20 ml

Medya reaktörü içerisinde, dış filtrede veya ürün ile birlikte verilen kese içerisinde su geçişinin hızlı olduğu bir 
bölümde kullanılmalıdır. Kullanmadan önce durulanması tavsiye edilir.

Tatlı su ve tuzlu su akvaryumlarında kullanıma uygundur. Genel kullanımda 100 lt için 75 ml (52,5 gr) 
kullanılmalı ve 6 ayda bir yenilenmelidir. Sudaki sarı rengi gidermek için 100 lt için 75 ml (52,5 gr) kullanılmalı 

ve sarı renk düzelene kadar ayda bir yenilenmelidir. İlaç tedavilerinden sonra 100 lt için 150 ml (105 gr) 
kullanılmalı ve 3 gün sonra yenilenmelidir.

Aktif karbon tek kullanımlıktır, yıkama, vb. işlemler sonucunda tekrar kullanılamaz.

Ölçek kabı hacmi = 20 ml
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KULLANIM TALİMATI KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Detox-G1100 Activated Carbon, yüzey alanı geniş, yüksek aktiviteye sahip, çok hızlı etki 
eden bir aktif karbondur.

Suda çözünmüş organik ve inorganik atıkların ve toksik maddelerin akvaryum suyundan 
uzaklaştırılmasını ve suda oluşan sarı rengin giderilmesini sağlar. İlaç tedavisi sonrası sudaki 
zararlı etken maddelerin giderilmesi için kullanılır. Fosfat salınım seviyesi düşüktür (POI seviyesi 
sadece 1,8). Yosun oluşumuna sebep olmaz. Suyun Kristal berraklığında olmasını sağlar ve su 
kalitesini arttırarak canlılar için daha sağlıklı bir ortam oluşturur.

ReeFlowers Detox-Dual Zeo Carbon, doğal zeolit ve yüksek aktiviteye sahip aktif karbon içerir.

Yem artıkları, dışkı, vb. kalıntıların çürümesi ve suda çözünmesi sonucu oluşan amonyak, hidrojen sülfat ve 
benzeri organik atıklar ile birlikte, ilaç tedavisi vb. sebeplerle oluşan inorganik toksik maddelerin tümünü sudan 

uzaklaştırmak amacıyla kullanılır. 

Suyu berraklaştırır, kokuyu önler ve su kalitesini arttırır. Mikro gözenekli yapısı ile faydalı bakteriler için yaşam 
alanı oluşturur, akvaryumdaki bakteri popülasyonunun artmasını sağlayarak biyolojik filtrasyonu güçlendirir.

GRANÜL

HIZLI ETKİ

DÜŞÜK POI DEĞERİ

GENİŞ YÜZEY ALANI

ÇİFT ETKİLİ

ORGANİK VE İNORGANİK 
ATIKLARI GİDERİR

SUYU BERRAKLAŞTIRIR

KOKUYU ÖNLER

Detox-Dual
Zeo Carbon

Detox-G1100
Activated Carbon

350 g 700 g 3750 g 12 kg 360 g 720 g 4000 g 12 kg

Medya reaktörü içerisinde, dış filtrede veya ürün ile birlikte verilen kese içerisinde su geçişinin hızlı olduğu bir 
bölümde kullanılmalıdır. Kullanmadan önce durulanması tavsiye edilir.

Tatlı su ve tuzlu su akvaryumlarında kullanıma uygundur. Genel kullanımda 100 lt için 90 ml (62,5 gr) 
kullanılmalı ve  ayda bir yenilenmelidir. Sudaki sarı rengi gidermek için 100 lt için 90 ml (62,5 gr) kullanılmalı 
ve sarı renk düzelene kadar 15 günde bir yenilenmelidir. İlaç tedavilerinden sonra 100 lt için 180 ml (125 gr) 
kullanılmalı ve 3 gün sonra yenilenmelidir.

Aktif karbon tek kullanımlıktır, yıkama, vb. işlemler sonucunda tekrar kullanılamaz.

Ölçek kabı hacmi = 20 ml

Medya reaktörü içerisinde, dış filtrede veya ürün ile birlikte verilen kese içerisinde su geçişinin hızlı olduğu bir 
bölümde kullanılmalıdır.

Tatlı su ve tuzlu su akvaryumlarında kullanıma uygundur. Genel kullanımda ve sudaki sarı rengi gidermek 
için, her 100 lt için 90 ml (65 gr) kullanılmalı ve ayda bir yenilenmelidir. İlaç tedavilerinden sonra 100 lt için 

180 ml (130 gr) kullanılmalı ve 3 gün sonra yenilenmelidir.

Tek kullanımlıktır, yıkama, vb. işlemler sonucunda tekrar kullanılamaz.

Ölçek kabı hacmi = 20 ml
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KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Biofarm Z-Stones, volkanik lavların deniz suları ile reaksiyona girmesi sonucu oluşmuş doğal 
zeolite taşıdır. Mikro gözenekli yapısı nitrat ve fosfat tüketen faydalı bakteriler için uygun yaşam alanları sağlar 

ve bakteri popülasyonunun arttırır. Biyolojik filtrasyonu güçlendirir, doğal yaşam ortamının oluşturulmasına 
yardımcı olur.

Eklenmesinden itibaren ortalama 1 ay süreyle, yem artıkları, dışkı, vb. kalıntıların çürümesi ve suda çözünmesi 
sonucu oluşan amonyak, hidrojen sülfat ve benzeri toksik maddeleri hapseder, bulundukları sistemden 

uzaklaştırır. Sudaki partikülleri tutar, suyu berraklaştırır. Kokuyu önler.

Balıkların nakliyesi sırasında oluşan amonyağı azaltarak nakliye esnasındaki kayıpları azaltır.

FAYDALI BAKTERİ 
POPULASYONUNU ARTTIRIR

AMONYAĞI, ORGANİK VE 
KİMYASAL ATIKLARI GİDERİR

Biofarm
Z-Stones

425 g 850 g 4250 g 14,5 kg

KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Detox - Zeolite, volkanik lavların deniz suları ile reaksiyona girmesi sonucu oluşmuş doğal bir taştır. 
Yem artıkları, dışkı, vb. kalıntıların çürümesi ve suda çözünmesi sonucu oluşan amonyak, hidrojen sülfat ve benzeri 
toksik maddeleri hapseder, bulundukları sistemden uzaklaştırır. Canlılarda oluşan iç ve dış doku zedelenmelerinin 
iyileşme sürecini hızlandırır. Su kalitesini arttırır, oksijen seviyesinde artış sağlar.

Mikro gözenekli yapısı ve anyonik yüzey özelliği sayesinde sudaki partikülleri tutar, suyu berraklaştırır. Kokuyu 
önler. Faydalı bakteriler için yaşam alanı oluşturur, akvaryumdaki bakteri popülasyonunun artmasını sağlayarak 
biyolojik filtrasyonu güçlendirir. 

Balıkların nakliyesi sırasında oluşan amonyağı azaltarak nakliye esnasındaki kayıpları azaltır.

AMONYAĞI VE TOKSİK 
MADDELERİ GİDERİR

OKSİJEN SEVİYESİNİ 
ARTTIRIR, KOKUYU ÖNLER

Detox-Zeolite

425 g 850 g 4250 g 14,5 kg

Medya reaktörü içerisinde, dış filtrede veya ürün ile birlikte verilen kese içerisinde su geçişinin hızlı olduğu bir bölümde kullanılmalıdır.

Ortalama yükte bir tatlı su akvaryumu için 100 lt’ye 120 ml (~100 gr) ReeFlowers Detox - Zeolit eklenmelidir. Amonyak gidermek amacıyla 
kullanıldığında her ay yenilenmesi gerekir. Tuzlu su akvaryumlarında 100 lt’ye 60 ml (~50 gr) medya eklenir ve her ay yenilenmesi gereklidir. 
Eklenen miktar, canlı yükünün ağır olması durumunda tavsiye edilenin 3 katına, nakliye esnasında ise 5 katına kadar arttırılabilir.

ReeFlowers Detox - Zeolite tatlısu akvaryumlarında faydalı bakteri popülasyonunu arttırmak amacıyla kullanılacaksa; medya 3 ayda bir, sudan 
çıkartılmadan ve kullanıldığı akvaryumun suyu ile durulanarak, 3 yıl süreyle kullanılabilir.

Ölçek kabı hacmi = 20 ml

Medya reaktörü içerisinde, dış filtrede veya ürün ile birlikte verilen kese içerisinde su geçişinin hızlı olduğu bir bölümde kullanılmalıdır.

Ortalama yükte bir akvaryum için 100 lt’ye 240 ml (~200 gr) ReeFlowers Biofarm Z-Stones eklenmelidir. Eklenen miktar canlı yükünün ağır 
olması durumunda tavsiye edilenin 2 katına, nakliye esnasında 3 katına kadar arttırılabilir.

Tatlısu akvaryumlarında, 3 ayda bir sudan çıkartılmadan kullanıldığı akvaryumun suyu ile durulanarak 3 yıl süreyle kullanılabilir.

Tuzlusu akvaryumlarında kullanıldığında veya tatlısu akvaryumlarında amonyak gidermek için kullanıldığında, her ay yenilenmesi gerekir.

Ölçek kabı hacmi = 20 ml
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KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers ZP4 ANTIOXIDANT POWDER, mikro boyutta işlenmiş doğal bir antioksidandır. Yemler, 
dışkılar, musluk suyu veya suya tedavi, vb. amaçlar ile eklenen ilaçlar sebebi ile balıkların vücudunda 

zamanla biriken toksik maddelerin temizlenerek vücuttan atılmasını sağlar. Suda çözünmez, mikro 
parçacıklar halinde tüm suya yayılır. Balıklar tarafından yutulması sonucu işlev görür. Canlılarda oluşan 

iç ve dış doku zedelenmelerinin iyileşme sürecini hızlandırır.

Acil durumlarda sudaki zararlı maddelerin ve amonyağın çok hızlı şekilde düşürülmesini sağlar. Oksijen 
seviyesini arttırır, kokuyu önler, suyu berraklaştırır.

Balıkların nakliyesi için kullanılan suya eklendiğinde suyun bozulmasını geciktirir, kayıpları azaltır.
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SİNDİRİM SİSTEMİNDEN TOKSİK 
MADDELERİ TEMİZLER

SUDAKİ AMONYAĞI ANINDA YOK EDER

ZP4
Antioxidant Powder

KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers ZNAC ANTIOXIDANT POWDER, mikro boyutta işlenmiş doğal bir antioksidandır. Yemler, dışkılar, 
musluk suyu veya suya tedavi, vb. amaçlar ile eklenen ilaçlar sebebi ile balıkların vücudunda zamanla biriken 
toksik maddelerin temizlenerek vücuttan atılmasını sağlar. Suda çözünmez, mikro parçacıklar halinde tüm 
suya yayılır. Balıklar tarafından yutulması sonucu işlev görür. Canlılarda oluşan iç ve dış doku zedelenmelerinin 
iyileşme sürecini hızlandırır. Siyanobakteri oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Acil durumlarda sudaki zararlı maddelerin ve amonyağın çok hızlı şekilde düşürülmesini sağlar. Oksijen 
seviyesini arttırır, kokuyu önler, suyu berraklaştırır.

Balıkların nakliyesi için kullanılan suya eklendiğinde suyun bozulmasını geciktirir, kayıpları azaltır.
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SİYANOBAKTERİ OLUŞUMUNU 
ÖNLEMEYE YARDIM EDER 

SİNDİRİM SİSTEMİNDEN TOKSİK 
MADDELERİ TEMİZLER 

SUDAKİ AMONYAĞI ANINDA YOK EDER

ÇİFT ETKİLİ

ZNAC
Antioxidant Powder

150 g 300 g 150 g 300 g

Akvaryumda balıkların bulunduğu bölüme direk olarak veya yemleme esnasında yem ile birlikte kullanılabilir.

Ortalama yükte bir tatlısu veya tuzlusu akvaryumu için 100 lt’ye haftalık 2 ml (~1 gr) ReeFlowers Detox – ZNAC 
eklenmelidir. Siyanobakteri giderilmesine yardımcı olmak için, acil durum müdahaleleri ve nakliye esnasında 
dozlama 3 katına kadar arttırılabilir. Siyanobakteri problemlerinde, siyanobakterilerin giderilmesine yardımcı 
olmak için bu doz bir kerelik olmak üzere, 1 hafta boyunca günlük kullanılabilir. 

Ölçek kabı hacmi = 20 ml

Akvaryumda balıkların bulunduğu bölüme direk olarak veya yemleme esnasında yem ile birlikte kullanılabilir.

Ortalama yükte bir tatlısu veya tuzlusu akvaryumu için 100 lt’ye haftalık 2 ml (~1 gr) ReeFlowers ZP4 
ANTIOXIDANT POWDER eklenmelidir. Acil durum müdahaleleri ve nakliye esnasında dozlama 5 katına kadar 

arttırılabilir.

Ölçek kabı hacmi = 20 ml
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SÜS
HAVUZLARI
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POND 
CLARIFIERS
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500 ml 1000 ml 3000 ml

Pond Safe
Rem Ammonia

124

500 ml 1000 ml 3000 ml

Pond Clarify
Aqua Clear
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KULLANIM TALİMATI

Suda serbest olarak yüzen küçük parçacıklar suyun bulanık 
görünmesine sebep olur. ReeFlowers Pond Clarify, suda bulanıklığa 

sebep olan bu küçük parçacıkları bağlayarak topaklanmalarını ve 
filtre ekipmanları tarafından kolayca tutulmalarını sağlayarak suyu 

berraklaştırır ve temizlenmesini sağlar. Suyu zararlı etkenlerden 
arındırır. Yosun oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

KULLANIM TALİMATI

Balıklı süs havuzlarında, aşırı yemleme, uzun süreli elektrik kesintileri, fark edilemeyen ekipman 
arızaları, toplu balık ölümleri, yosun giderici kullanılması sonucu ölen yosunların çürümesi vb. sebepler 
sudaki amonyak oranının yükselmesine sebep olabilir. Amonyak balıklarda ciddi yaralar açılmasına hatta 
ölümlere yol açabilir. “ReeFlowers Pond Safe” sudaki amonyağı hızla giderir, biyolojik temizlenme süreci 
tamamlanana kadar canlılar için koruyucu etki gösterir.

İlaç tedavisi sonrası suyu temizlemek, yeni canlı eklenirken canlının adaptasyonunu kolaylaştırmak, stres 
riskini azaltmak ve canlıların nakliyesi esnasında suyun bozulmasını geciktirmek amacıyla da kullanılır. 
Amonyağın yanı sıra klor, kloramin ve ağır metalleri de giderir. Amonyağın giderilmesi sayesinde nitrat 
ve nitrit oluşumu azalır, su kalitesi yükselir. Balıklara, bitkilere, faydalı bakteri kolonilerine ve faydalı 
mikroorganizmalara zarar vermez. Toksik değildir.

Yeni kurulumlarda ilk 3 ay 1000 lt suya her gün 10 ml, sonrasında 1000 lt için haftalık 5 ml ekleyiniz.

Suya herhangi bir zararlı madde karıştığında veya herhangi bir sebeple amonyak patlaması vb. acil durumlar 
oluştuğunda 1000 lt için günlük 100 ml’ye kadar ekleme yapılabilir.

500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml   
3000 ml ambalajda 1 kapak = 30 ml

1000 lt suya 25 ml akıntılı bir bölgeye yavaşça ekleyiniz. İki 
kullanım arasında en az 2 gün beklenmelidir. Tavsiye edilen 

miktarın üzerinde dozlama yapılmamalıdır.

500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml   
3000 ml ambalajda 1 kapak = 30 ml 
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500 ml 1000 ml 3000 ml

Pond Vamoss
Rem Algae

500 ml 1000 ml 3000 ml

Pond Bio
Bacteria Feeder

KULLANIM TALİMATI

KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Pond Vamoss, balık ve bitki içeren süs havuzlarında istenmeyen yosunların giderilmesini ve alg 
gelişiminin kontrol altına alınmasını sağlar. Bakır ve ağır metal türevleri içermez. Balık ve bitkilere zarar vermeden 
yosun problemlerini gideren ve tekrar oluşumunu önleyen ileri teknoloji ürünü bir yosun gidericidir.

Yeşil ve kahverengi yosunlar dahil tüm yosun türleri üzerinde çok etkilidir, kısa sürede sonuç verir ve etkisi uzun 
süre devam eder. Aşırı alg oluşumu sebebiyle rengi bozulmuş olan suyu temizleyerek berraklaşmasını sağlar, su 
kalitesini arttırır.

ReeFlowers Pond Bio, nitrat ve fosfat tüketerek yaşamlarını sürdüren faydalı bakterilerin hızla 
üremesini sağlayacak çeşitli besinler içerir. Bu faydalı bakterilerin süs havuzlarında hızla 

üreyerek biyolojik temizlik işlemini geçekleştirmelerini ve canlılar için doğal yaşam ortamının 
oluşmasını sağlar. Sudaki nitrat ve fosfat seviyelerini düşürmekte çok etkilidir.

Yosun problemini gidermek için sorun çözülene kadar 3 günde 1 kez akıntılı bir bölgeye her 1000 lt için 25 ml ekleyiniz. Tavsiye edilen miktarın 
üzerinde dozlama yapılmamalıdır. 

Yosun problemi ile mücadele esnasında azot döngüsü zarar görebilir. Balık atıkları ve ölen yosunlarların çürümesi sonucu ortaya çıkan 
amonyağın canlılara zarar vermemesi için filtre ve havalandırma ekipmanlarının açık durumda olduğundan emin olunuz. Azot döngüsünün 
gördüğü zararın telafi edilmesi için Pond Vamoss eklenmeden önce havuz filtrenizde ReeFlowers Biofarm Z-Stones ürününün kullanılması 
tavsiye edilir.

Yosunlaşmanın ileri düzeyde olduğu durumlarda ReeFlowers Pond Vamoss kullanmadan önce fiziksel temizlik yapılması, canlı yükü yüksek ise 
Pond Vamoss eklendikten 1 saat sonra ReeFlowers Pond Safe veya ReeFlowers ZP4 ANTIOXIDANT POWDER kullanılması tavsiye edilir. Hassas 
türlerin bulunduğu ortamlar için normal dozlama miktarı yarıya düşürülmelidir.

500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml   
3000 ml ambalajda 1 kapak = 30 ml

1000 lt’ye haftalık 5 ml kullanılması tavsiye edilir. Tavsiye edilen miktarın üzerinde dozlama yapılmamalıdır. 
Haftada bir kez test yaparak sudaki nitrat ve fosfat seviyesini ölçünüz. Nitrat seviyeniz 10 ppm’in veya fosfat 

seviyeniz 0,5 ppm’in altına düştüğünde kullanmayı kesiniz.

Doz aşımı durumunda veya gerekli biyolojik şartların oluşması durumunda bakteri popülasyonu bir anda 
istenilenden fazla artarak suda beyaz bir bulanıklık oluşturabilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında bulanıklık 
tamamen geçene kadar ürün kesilmelidir. Oksijen ihtiyacının artması sebebiyle suyun havalanmasını sağlayan 
motorlar kapatılmamalıdır. Bulanıklık ortalama 48 saat içerisinde kaybolacaktır. Su normale döndükten sonra 

uygulamaya devam edebilirsiniz. Aşırı bakteri artışı tekrar ederse dozu yarıya indiriniz.

500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml   
3000 ml ambalajda 1 kapak = 30 ml 
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POND  
FISHES
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500 ml 1000 ml 3000 ml

Pond Guard
Stress Cure
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500 ml 1000 ml 3000 ml

Pond Elements
Minerals gH+
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KULLANIM TALİMATI
KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Pond Guard, yeni canlı eklendiğinde, canlı nakliyesinde, ilaç tedavileri sonrasında, su 
değişimlerinde veya balıkların strese girmesine neden olacak herhangi bir durum sonrasında onları 
rahatlatmak ve stres durumundan kolay çıkmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

İçerdiği aloe vera özü ile balıkların mukoza tabakasını güçlendirerek dış etkenlerden korunmalarını 
sağlar, adaptasyonunu hızlandırır.

Balıklara, bitkilere, faydalı bakteri kolonilerine ve faydalı mikroorganizmalara zarar vermez. pH 
seviyesinde değişikliğe sebep olmaz.

ReeFlowers Pond Elements, havuz balıklarının ihtiyaç duyduğu elementleri içerir. Suyun genel 
sertlik (gH) değerini arttırır.

Çeşme suları mineral yönünden balıkların doğal yaşam alanlarındaki sulara göre yetersizdir. 
İskelet gelişimi, üreme ve yaşamsal faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu mineralleri alamayan 
canlı zamanla birçok yönden zayıflar, gelişimi yavaşlar, renkleri matlaşır ve sağlıksızlaşır.

ReeFlowers Pond Elements, ihtiyaç duyulan elementleri sağlayarak balıkların gelişimine ve 
renklerinin daha canlı olmasına etki eder. Doğal yaşam ortamının sağlanmasına yardımcı 

olur, üreme faaliyetlerini hızlandırır.

Yeni canlı eklendiğinde veya canlılarda stres oluşma ihtimali görülen durumlarda 1000 lt’ye 25 ml 
eklenmesi tavsiye edilir.

Mevcut durumda canlılarda stres oluşmuş ise tavsiye edilen dozun iki katı kullanılmalıdır.

Koruyucu etki oluşturmak amacıyla düzenli olarak 1000 lt’ye haftalık 5 ml kullanılması tavsiye edilir.

500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml   
3000 ml ambalajda 1 kapak = 30 ml

1000 lt’ye haftalık 5 ml eklenmesi tavsiye edilir. Kullandığınız suyun içeriği değişken olabileceği 
için gH değeri takip edilmelidir. 300 ml çözelti 1000 lt’de 1 dgH artış sağlar.

500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml   
3000 ml ambalajda 1 kapak = 30 ml
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POND    
PLANTS
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500 ml 1000 ml 3000 ml

Pond Lotus
Aqua Plants A.I.
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KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Pond Lotus, geniş etkili bir üründür. Süs 
havuzlarında su içerisinde ve su üzerinde yaşayan bitkilerin 

ihtiyaç duyduğu tüm elementleri doğal dengeye uygun 
olarak sağlar. Su bitkilerinin sağlıklı ve daha hızlı büyümesi 

için gerekli ortamı oluşturur. Zayıflamış bölgelere canlılık 
kazandırır. Çiçek açılımını hızlandırır. Renklerin daha canlı 

ve parlak olmasını sağlar.

1000 lt’ye haftalık 5 ml kullanılması tavsiye edilir.

500 ml ve 1000 ml ambalajlarda 1 kapak = 6 ml   
3000 ml ambalajda 1 kapak = 30 ml 
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KAPLUMBAĞALAR
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85 ml

Mr. Turtle
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85 ml

Turtle Fresh
Rem Ammonia
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KULLANIM TALİMATI

KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Mr. Turtle, tatlı su kaplumbağalarının iskelet ve 
kabuk gelişimi için gerekli olan, musluk ve içme sularında 
bulunmayan mineralleri tamamlar. Kaplumbağaların daha hızlı 
büyümesini ve kabuk gelişiminin sağlıklı olmasını sağlar.

ReeFlowers Turtle Fresh, tatlı su kaplumbağalarının atıklarından dolayı 
oluşan kirliliği temizlemek amacı ile kullanılır. Organik atıkların çürümesi 

sonucu ortaya çıkan ve canlılar için zehirli olan amonyağı giderir. Su 
kalitesini arttırır.

İlaç tedavisi uygulamaları sonrasında suyun zararlı kimyasallardan 
arındırılmasına yardımcı olur.

KABUK 
GELİŞİMİNİ 
HIZLANDIRIR

SU KALİTESİNİ ARTTIRIR

 SUYU ZARARLI 
MADDELERDEN ARINDIRIR

Ortalama büyüklükteki bir kaplumbağa için 10 lt suya haftada 1 ml eklenmesi 
tavsiye edilir (20 damla = 1 ml). Kaplumbağa sayısı fazla ise haftalık tavsiye 
edilen miktar 2-3 katına kadar arttırılabilir. 

Yem üzerine az miktarda uygulanarak, yemin mineral açısından 
zenginleştirilmesi için de kullanılabilir.

Ortalama büyüklükteki bir kaplumbağa için 10 lt suya haftada 1 ml eklenmesi 
tavsiye edilir (20 damla = 1 ml). Kaplumbağa sayısı fazla ise haftalık tavsiye edilen 

miktar 2-3 katına kadar arttırılabilir.



140 141

85 ml

Turtle NoTox
Effective Conditioner
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KULLANIM TALİMATI

ReeFlowers Turtle NoTox, tatlı su kaplumbağaları için su 
değişimlerinde musluk suyu ile gelebilecek veya çeşitli sebepler ile 

zamanla suda birikebilecek klor, kloramin, arsenik, siyanür, bakır 
vb. toksik elementlerin ve diğer ağır metallerin temizlenmesinde 

kullanılır. Canlılara zarar vermez.

SU DÜZENLEYİCİ

MUSLUK SUYUNDAKİ KLOR VE 
ZARARLI MADDELERİ GİDERİR

Ortalama büyüklükteki bir kaplumbağa için 10 lt suya haftada 1 ml eklenmesi 
tavsiye edilir (20 damla = 1 ml). Kaplumbağa sayısı fazla ise haftalık tavsiye edilen 

miktar 2-3 katına kadar arttırılabilir.
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ADRES

Bahçeşehir 1.Kısım mah. Güvercin sk. 
Papağan Çıkmazı Badem - 16 Villaları  
No:12 Başakşehir Istanbul - Türkiye

P. +90 212 660 68 06
info@ReeFlowers.com
www.ReeFlowers.com
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