
1



23

תמיכה מושלמת 
לאקווריום שלך!
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מתאים לצבים

מתאים לבריכות נוי

מתאים לאקווריומי מים מתוקים

מתאים לאקווריומי צמחיה

מתאים לאקווריומי מים מלוחים

ריף פלאוורס מייצרת תוספים ותכשירים 
לאקווריומים מאז 2009. יש לנו תוכנית 

מחקר ופיתוח מקיפה ויצרנו טווח של מעל 
80 מוצרים איכותיים ויעילים שנמכרים 
במדינות ברחבי העולם. כל מוצרי ריף 

פלאוורס נמצאים תחת סטנדרטיים עולמיים 
מחמירים.

אנו יוצרים מוצרים שמיועדים לשימוש 
נרחב במערכות אקווריום שונות. כך שאם 

הצרכן זקוק לתכשירים לאקווריום ימי 
ביתי, לאקווריום מים מתוקים, בית גידול 

מקצועי, בריכות נוי או אקווריום ציבורי, לריף 
פלאוורס יש את המוצר בשבילך. 

המבנה הארגוני של ריף פלאוורס ושיטות 
העבודה שנעשות בשקיפות מביאות את 

המוצרים לצרכנים במהירות ויעילות.
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אקווריומי מים מלוחים
Balling Set

Ocean Elements
Easy Balling

Kalkwasser & Calcium Reactors
Special Formulas

Sea Salts

אקווריומי מים מתוקים
Habitat Providers

אקווריומי צמחיה
Six Solutions

Easy One

מצלילים ומטהרים
Water Clarifiers

Biological Purifiers
Gravels

Media

בריכות נוי
Pond Clarifiers
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אקווריומי מים 
מלוחים



1011

BALLINGSET
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הוראות

הוראות

ריף פלאוורס קיי אייץ’ בלנד הינה תמיסה יעילה במיוחד עבור אלקלינטי וkH שמאפשרת את התפתחותם 
הבסיסית של אלמוגים, צדפות ושוכני אקווריום דומים

נשימה אירובית וחומצות חלשות נגרמות על ידי חומרים אורגניים נרקבים וגורמים להורדת רמת האלקליניטי. תמיסת 
kH עוזרת להביא יציבות לרמות הpH  על ידי העלאת רמות האלקליניטי.

ריף פלאוורס קלציום בלנד היא תמיסת קלציום יוני בדחיסות גבוהה אשר מסייעת 
להיווצרות שלד האלמוגים, צדפות ושוכני אקווריום דומים. קלציום בלנד מכיל מינימום 

של PPM 150,000 של סידן בכל ליטר מוצר.

כאשר דרישות פיזיות וכימיות אחרות עונות על הנדרש, PPM 440-460  של סידן 
באקווריום ריף יסייע לקצב גדילה מהיר של אלמוגים והיווצרות השלד של שוכני 

אקווריום דומים.
בכל אקווריום ישנה רמת צריכתkH  שונה. לפני השימוש במוצר קבעו את רמת הkH  בעזרת ערכת בדיקה 
  kHיעודית. יש להשתמש בלא יותר מ10 מ”ל לכל 100 ליטרים מי אקווריום בכל פעם עד שמגיעים לרמת ה
הרצויה )10 מ”ל תמיסה מספקת dkH 1  ב100 ליטרים של מים(. ברגע שהגענו לרמה הדרושה, הצריכה 
האופטימלית יכולה להקבע על ידי בדיקות תקופתיות. התמיסה יכולה להיות מוספת באופן יומי או שבועי 

כנדרש. אם הצריכה היומית עולה על dkH 0.5  אז מומלץ לתסף תוסף זה באמצעות משאבת מינון.

לכל אקווריום ישנו צריכה סידן שונה. לפני שמשתמשים במוצר יש לקבוע את ריכוז הסידן באקווריום 
באמצעות ערכת בדיקה יעודית. יש להוסיף לכל היותר עד 20 מ”ל של תמיסה לכל 100 ליטרים של מי 
 PPM 1.5 אקווריום בכל יום עד אשר מתקבלת רמת הסידן הרצויה. 1 מ”ל תמיסה מספק העלאה של
בכל 100 ליטרים של מים. כאשר הגענו לרמת הסידן הרצויה, צריכה אופטימלית יכולה להקבע על ידי 

בדיקות תקופתיות. התמיסה יכולה להיות מוספת באופן יומי או שבועי כנדרש. אם הצריכה היומית עולה 
על PPM 5  אז מומלץ לתסף תוסף זה באמצעות משאבת מינון.

250 ml500 ml1000 ml3000 ml250 ml500 ml1000 ml3000 ml

)A( - בלנד  kH 

מגביר את קצב צמיחת האלמוגים
דרוש עבור היווצרות שלד האלמוגים

מגביר את קצת גדילת האלמוגים
דרוש להיווצרות שלד האלמוגים

)B( - קלציום בלנד
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250 ml500 ml1000 ml3000 ml250 ml500 ml1000 ml3000 ml
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מגביר את קצת גדילת האלמוגים
דרוש להיווצרות שלד האלמוגים

מעודד צבעים עזים
מספק איזון טבעי

מייצב יונים ויסודות 
)D( – קורט

)C( – מגנזיום בלנד

הוראות

הוראות

ריף פלאוורס מגנזיום בלנד היא תמיסת מגנזיום יוני בדחיסות גבוהה אשר מסייעת 
להיווצרות שלד האלמוגים, צדפות ושוכני אקווריום דומים. מגנזיום בלנד מכיל 

מינימום של PPM 100,000 מגנזיום לכל ליטר תמיסה.

ריף פלאוורס איוניק בלנסר & טרייס אלמנטס מספק את האיזון היוני ואת יסודות 
הקורט שנמצאים במי ים. 

אלמוגים, דגים ושאר בע”ח ימיים זקוקים ליסודות הקורט שנמצאים במים המלוחים 
בטבע בשביל לשמור על בריאותם. הוספה של תמיסה זו באופן קבוע לאקווריומי ריף 

יעזור לשמור על שוכני האקווריום בריאים ועל צבעים עזים. 
לכל אקווריום ישנו צריכה מגנזיום שונה. לפני שמשתמשים במוצר יש לקבוע את ריכוז 

המגנזיום באקווריום באמצעות ערכת בדיקה יעודית. יש להוסיף לכל היותר עד 20 מ”ל של 
תמיסה לכל 100 ליטרים של מי אקווריום בכל יום עד אשר מתקבלת רמת הסידן הרצויה. 1 

מ”ל תמיסה מספק העלאה של PPM 1 בכל 100 ליטרים של מים. כאשר הגענו לרמת הסידן 
הרצויה, צריכה אופטימלית יכולה להקבע על ידי בדיקות תקופתיות. התמיסה יכולה להיות 

מוספת באופן יומי או שבועי כנדרש. אם הצריכה היומית עולה על PPM 5  אז מומלץ לתסף 
תוסף זה באמצעות משאבת מינון.

לכל אקווריום ישנו רמת צריכה שונה. לאחר שקבעתם את את רמות צריכת הסידן באקווריום 
באמצעות בדיקות תקופיות, יש להוסיף 1 מ”ל של מייצב יונים ויסודות קורט על כל PPM 3 צריכת 
סידן באקווריום של 100 ליטרים. אם אתם משתמשים ב”שיטת הבולינג” הוסיפו תמיסה זו בכמות 

זהה לזו של הקלציום בלנד )B(. אם הצריכה היומית עולה על 10 מ”ל ל100 ליטר  אז מומלץ לתסף 
תוסף זה באמצעות משאבת מינון.
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מגביר את קצב צמיחת 
האלמוגים

דרוש עבור היווצרות שלד 
האלמוגים

מגביר את קצב צמיחת 
האלמוגים

דרוש עבור היווצרות 
שלד האלמוגים

)B( – פיור קלציום )A( – kH פיור

250 g500 g1000 g5500 g 300 g600 g1200 g5500 g

הוראותהוראות

 kHריף פלאוורס פיור קיי אייץ’ הינו מוצר ברמת טוהר גבוהה ומיועד להעלאת ה
שמאפשרת את התפתחותם הבסיסית של אלמוגים, צדפות ושוכני אקווריום דומים.

נשימה אירובית וחומצות חלשות נגרמות על ידי חומרים אורגניים נרקבים וגורמים 
להורדת רמת האלקליניטי. פיור  kH עוזר להעלות את רמת האלקליניטי באקווריום 

.pHועוזר לייצב את רמות ה

ריף פלאוורס פיור קלציום הוא תכשיר קלציום טהור אשר מסייע להיווצרות שלד האלמוגים, 
צדפות ושוכני אקווריום דומים. פיור קלציום מכיל מינימום של PPM 300,000 של סידן בכל 

ק”ג מוצר.

כאשר דרישות פיזיות וכימיות אחרות עונות על הנדרש, PPM 440-460  של סידן באקווריום 
ריף יסייע לקצב גדילה מהיר של אלמוגים והיווצרות השלד של שוכני אקווריום דומים.

קצב צריכת הkH  בכל אקווריום הוא שונה. לפני שמשתמשים במוצר יש למדוד את רמת 
  kHבאקווריום באמצעות ערכה יעודית. יש להוסיף 5 גר’ לכל 100 ליטר עד שערך ה  kHה

מגיע לרמה הרצויה. 2.5 גרם של פיור kH  )1 מ”ל שווה ל1.1 גרם( מביא לעליה של 1 
dkH  ב100 ליטר. כאשר הרמה הרצויה מתקבלת, יש לבצע בדיקות תקופתיות כדי לברור 

כמויות צריכה יומיות או שבועיות. יש למוסס את התיסוף במים מתוקים ולהוסיף לסאמפ. 

אם הצריכה היומית עולה על dkH 1   אז מומלץ לתסף תוסף זה באמצעות משאבת מינון 
באמצעות “שיטת הבולינג”.

קצב צריכת הקלציום  בכל אקווריום הוא שונה. לפני שמשתמשים במוצר יש למדוד את רמת הקלציום 
באקווריום באמצעות ערכה יעודית. יש להוסיף 10 גר’ לכל 100 ליטר עד שערך הקלציום מגיע לרמה 

הרצויה. 1 גרם של פיור קלציום  )1 מ”ל שווה ל0.9 גרם( מביא לעליה של PPM 3  ב100 ליטר. כאשר 
הרמה הרצויה מתקבלת, יש לבצע בדיקות תקופתיות כדי לברור כמויות צריכה יומיות או שבועיות. יש 

למוסס את התיסוף במים מתוקים ולהוסיף לסאמפ. 

אם הצריכה היומית עולה על PPM 5   אז מומלץ לתסף תוסף זה באמצעות משאבת מינון באמצעות 
“שיטת הבולינג”.
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הוראות
הוראות

ריף פלאוורס פיור מגנזיום הוא תכשיר מגנזיום טהור אשר מסייע 
להיווצרות שלד האלמוגים, צדפות ושוכני אקווריום דומים. פיור מגנזיום 

מכיל מינימום של PPM 250,000 של מגנזיום בכל ק”ג מוצר.

ריף פלאוורס איוניק מינלר סולט הוא מלח ים אשר נקי מסודיום כלוריד. 
הוא מכיל מינרליים יוניים ויסודות קורט שנמצאים במי ים באופן טבעי. ישנם 

הרבה יסודות קורט במי ים שנצרכים באופן קבוע על ידי אלמוגים דגים ובעלי 
חיים ימיים. יסודות אלו דרושים להיות מסופקים באופן קבוע בכדי לשמור על 

בריאותם וצבעיהם של שוכני האקווריום. 

קצב צריכת המגנזיום בכל אקווריום הוא שונה. לפני שמשתמשים במוצר יש 
למדוד את רמת המגנזיום באקווריום באמצעות ערכה יעודית. יש להוסיף 

15 גר’ לכל 100 ליטר עד שערך המגנזיום מגיע לרמה הרצויה. 1 גרם של 
פיור מגנזיום  )1 מ”ל שווה ל0.8 גרם( מביא לעליה של PPM 2.5  ב100 

ליטר. כאשר הרמה הרצויה מתקבלת, יש לבצע בדיקות תקופתיות כדי 
לברור כמויות צריכה יומיות או שבועיות. יש למוסס את התיסוף במים 

מתוקים ולהוסיף לסאמפ. 

אם הצריכה היומית עולה על PPM 5   אז מומלץ לתסף תוסף זה באמצעות 
משאבת מינון באמצעות “שיטת הבולינג”

שיעורי צריכה משתנים בין אקווריום לאקווריום. לאחר מדידה של כמות צריכת 
הסידן באמצעות בדיקות תקופתיות, הוסיפו 1 גרם של איוניק מינרל סולט )1 
מ”ל שווה 1.4 גרם( לכל 100 ליטר כפיצוי על PPM 10 צריכת סידן )3 גרם 

פיור קלציום(. יש למוסס תיסוף זה במים מתוקים ולשפוך לסאמפ. אם הצריכה 
היומית עולה על 10 מ”ל   אז מומלץ לתסף תוסף זה באמצעות משאבת מינון 

באמצעות “שיטת הבולינג”.
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מגביר את קצב צמיחת 
האלמוגים

דרוש עבור היווצרות שלד 
האלמוגים

מעודד צבעים עזים
מספק איזון טבעי

300 g600 g1200 g5500 g 250 g500 g1000 g5500 g

)C( – מלח מינרליים פיור מגנזיום
)D( – יוני
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הוראות
הוראות

ריף פלאוורס פוטאסיום בלנד היא תמיסמת אשלגו יוני בדחיסות גבוהה. פוטאסיום בלנד מכיל מינימום 
של PPM 100,000 של אשלגן בכל ליטר מוצר.

אשלגן הוא מרכיב חשוב בהתפתחות שלד האלמוגים. מחסור באשלגן עלול לגרום לאובדן צבע ואובדן 
רקמה. כמו כן, אשלגן משחק תפקיד חשוב בוויסות תהליכים נוירולוגיים ונצרך על ידי רוב תושבי 

האקווריום. התמיסה מכילה פיגמנטים שמעודדת צבעי כחול וסגול בחלק מהפוליפים. 

ריכוז האשלגן אשר נמצא במי ים הוא בקירוב PPM 400. זהו הערך שצריך לשמור עליו באקווריום. 

ריף פלאוורס פוטאסיום איודייד היא תמיסת אשלגן יוני של יוד. תמיסת 
האשלגן היודי מכילה מינימום של PPM 20,000 של אשלגן יודי בכל ליטר 
מוצר. מעודד גדילת אלמוגים דגים וחסרי חוליות. היא מאזנת את הנשימה 

האירובית של של אצת ה Zooxanthellae. תכשיר זה מגביר את צבעי 
הכחול והסגול בפרט.

בכל אקווריום ישנה רמת צריכת אשלגן שונה. לפני השימוש במוצר קבעו את רמת האשלגן  בעזרת ערכת בדיקה יעודית. 
יש להשתמש בלא יותר מ5 מ”ל לכל 100 ליטרים מי אקווריום בכל פעם עד שמגיעים לרמת האשלגן  הרצויה )1 מ”ל 
מספק עליה של PPM 1 ב100 ליטר מים( ברגע שהגענו לרמה הדרושה, הצריכה האופטימלית יכולה להקבע על ידי 

בדיקות תקופתיות. התמיסה יכולה להיות מוספת באופן יומי או שבועי כנדרש. אם לא משתמשים בערכת בדיקה מומלץ 
להשתמש ב2 מ”ל לכל 100 ליטרים אחת לשבוע. לשימוש ארוך טווח, לא יותר מ4 מ”ל לכל 100 ליטר באופן שבועי.

יש להוסיף 0.5 מ”ל של התכשיר לכל 100 
ליטרים של מים אקווריום אחת לשבוע. לשימוש 
ארוך טווח אין לחרוג מ1 מ”ל לכל 100 ליטרים 

אחת לשבוע. 

2223

מעודד צבעים עזים
מונע אובדן רקמה

מעודד צבעים עזים
משלים חוסרים ביוד

פוטאסיום איודיידפוטאסיום בלנד

85 ml250 ml 250 ml500 ml
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הוראותהוראות

ריף פלאוורס סטרונציום בלנד היא תמיסת סטרונציום. 1% ממבני השלד של האלמוגים 
עשויים מסטרונציום. תכשיר זה מכיל לפחות PPM 30,000  סטרונציום לכל ליטר מוצר.

סטרונציום עוזר בהתפתחות מבנה שלד האלמוג על ידי המרת יונים. דבר זה עוזר 
לשמור על צבעים עזים ושלד חזק.

ריף פלאוורס פיור פוטאסיום הוא תכשיר מרוכז מאוד ומכיל מינימום של PPM 500,000  אשלגן 
לקילוגרם. אשלגן הוא רכיב מפתח להתפתחות שלד האלמוגים. מחסור באשלגן מוביל לאובדן 

צבע ורקמות. הפיגמנט שאחראי לצבעים כחול וסגול שנמצא בחלק מהפוליפים הינו חשוב לוויסות 
תהליכים נוירולוגיים ונצרך על ידי אורגניזמים חיים באקווריומים.

שיעורי צריכה משתנים בין אקווריום לאקווריום. היחס הממוצע בין סטרונציום לסידן באקווריום 
הוא 1%. לפני שמתמשים במוצר יש לקבוע את רמות הסידן באקווריום באמצעות ערכת 

בדיקה יעודית. הוסיפו 1 מ”ל של המוצר על כל PPM 30 סידן ל100 ליטרים. 10 מ”ל 
סטרונציום מספק העלאה של כ PPM 5  ב100 ליטר.

שיעורי צריכה משתנים בין אקווריום לאקווריום. לפני השימוש במוצר בדקו את ריכוז האשלגן באקווריום בעזרת 
ערכת בדיקה. הוסיפו גרם 1 לכל 100 ליטרים עד שהאשלגן מגיע לרמה הרצויה. 1 גרם של המוצר )1 גרם = 
1.2 מ”ל( מספק עליה של PPM  5 ב100 ליטרים. ברגע שהגענו לרמה הדרושה, הצריכה האופטימלית יכולה 

להקבע על ידי בדיקות תקופתיות. התמיסה יכולה להיות מוספת באופן יומי או שבועי כנדרש. יש להוסיף את 
המוצר לאחר שנמהל במים מתוקים ולשפוך לסאמפ.  אם לא משתמשים בערכת בדיקה מומלץ להשתמש ב0.5 

גרם לכל 100 ליטרים אחת לשבוע. לשימוש ארוך טווח, לא יותר מ1 גרם לכל 100 ליטר באופן שבועי

מחזק מבנה שלד האלמוג
מעודד צבעים עזים

300 g600 g 250 ml500 ml

פיור פוטאסיוםסטרונציום בלנד

מונע אובדן רקמה
מעודד צבעים עזים
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300 g

27

פיור סטרונציום

הוראות

ריף פלאוורס סטרונציום בלנד הוא תכשיר סטרונציום טהור. 1% ממבני השלד של האלמוגים 
עשויים מסטרונציום. תכשיר זה מכיל לפחות PPM 500,000  סטרונציום לכל קילוגרם מוצר.

סטרונציום ממיר יונים לתוך תמיסות אנ-אורגניות שמעודדות את התפתחות השלד וצמיחה. זה 
מאפשר לחזק את שלד האלמוגים. מחסור בסטרוציום מביא לאובדן צבע ולשלד חלש.

שיעורי צריכת סטרונציום הם שונים בין אקווריום לאקווריום. שיעור צריכת הסטרונציום הוא 
כ-1% בממוצע מצריכה של סידן. לאחר מדידה של צריכהת הסידן, יש להוסיף 0.1 גרם )1 
מ”ל = 1.2 גרם( מוצר לכל 100 ליטרים בשביל PPM 30 צריכת סידן. 1 גרם מוצר מספק 

עליה של כ PPM 5.5  ב100 ליטרים. את התיסוף יש למוסס במים מתוקים ולשפוך לסאמפ. 

27

מחזק את מבנה שלד 
האלמוגים

מעודד צבעים עזים
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EASY
BALLING
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הוראות
הוראות 

ריף פלאוורס אלקליין הינה תמיסה אפקטיבית במיוחד לאלקליות וkH  אשר מאפשרת 
את התפתחות האלמוגים, צדפות ושוכני אקווריום דומים. נשימה אירובית וחומצות חלשות 
 kH שנגרמות על ידי פירוק חומרים אורגניים מוריד את רמת האלקליות באקווריום. תמיסת

עוזרת להביא יציבות לרמות החומציות האקווריום על ידי העלאת רמות האלקליות. 

ריף פלאוורס אול אלמנטס מכיל את כל הרכיבים הדרושיםבכדי לשמור על שוכני 
האקווריום במרינה ובריף בריאים וחיוניים. המוצר מכיל מינימום של 120,000 

PPM סידן, PPM 20,000 מגנזיום וPPM 10,000 אשלגן בליטר מוצר.

בשימוש בשילוב עם אלקליין תמיסה זו מספקת את כל הרכיבים הדרושים 
באקווריום.

  kHבכל אקווריום הוא שונה. לפני שמשתמשים במוצר יש למדוד את רמת ה  kHקצב צריכת ה
באקווריום באמצעות ערכה יעודית. יש להוסיף 10 מ”ל לכל 100 ליטר עד שערך הkH  מגיע לרמה 
הרצויה. 10 מ”ל  תמיסה מביא לעליה של dkH 1  ב100 ליטר. כאשר הרמה הרצויה מתקבלת, יש 
לבצע בדיקות תקופתיות כדי לברור כמויות צריכה יומיות או שבועיות. יש למוסס את התיסוף במים 

מתוקים ולהוסיף לסאמפ. 

אם הצריכה היומית עולה על dkH  0.5   אז מומלץ לתסף תוסף זה באמצעות משאבת מינון 
באמצעות “שיטת הבולינג”.

מומלץ להשתמש בתכשיר בשילוב עם אלקליין. יש להוסיף 1 מ”ל של המוצר על כל 2 מ”ל 
של המוצר אלקליין. תוספת של 2 מ”ל מומלצת עבור אקווריום ממוצע לכל 100 ליטרים. 
כיוון של רמות הצריכה משתנות בין אקווריום לאקווריום יש לבדוק את הערכים השונים 
 PPM 2 ,סידן  PPM 12 שמוצר זה מספק באופן תקופתי. 10 מ”ל מספקים עליה של

מגנזיום וPPM 1  אשלגן בכל 100 ליטרים. אם הצריכה ל100 ליטרים עולה על 5 מ”ל 
ליום מומלץ לעבור ל’שיטת הבולינג’.

3031

מגביר את קצב צמיחת האלמוגים
דרוש לבניית שלד האלמוגים

ממלא מחסור במינרלים

אלקליין

250 ml500 ml 500 ml1000 ml

אול אלמנטס
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KALKWASSER 
& CALCIUM  
REACTORS
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הוראותהוראות

ריף פלאוורס קאלקווסר מועשר מכיל חד תחמוצן הפחמן באופן טהור ומועשר במגנזיום וסטרונציום. המוצר מגביר 
את רמות הסידן המגנזיום והסטרוציום אשר הכרחיים לבניית שלד האלמוגים ביחס מאוזן. המוצר מווסת את ערכי 

הקשיות והחומציות על ידי שימוש בחד תחמוצת הפחמן אשר מומסת באוויר ובמים. קאלקווסר עוזר להסיר פוספאט 
א-אורגני ומתכות כבדות. כמו כן מצליל מים. שיעורי צמיחה ופוטנציאל האכלת האלמוגים עולים. כמו כן צמיחת אצת 

הקרולינה. מונע בעיות הנוצרות משימוש בפד”ח באקווריום באמצעות שימוש בקלציום ריאקטור. עונה על דרישות 
עלליות של אקווריום עמוס באופן ממוצע כשמשתמשים בשילוב עם ריף פלאוורס מינוס & טרייס אלמנטס. 

מי ים מכילים יסודים קורט ואותם יסודות נצרכים באופן תמידי על ידי אלמוגים, דגים ושאר אוגניזמים שחיים במים. 
יסודות קורט צריכים להיות מתוספים באופן קבוע באקווריומי מים מלוחים כדי לשמור את שוכניהם בריאים וחיוניים. 

ריף פלאוורס מיינור & טרייס אלמנטס הוא מוצר שפותח במיוחד עבור מערכות אקווריום שמשתמשות בקלציום 
ריאקטור וקאלקווסר. 

בשימוש בשילב עם קאלקווסר מועשר במערכות אלו, כל דרישות היסודות הכללים נענות.

הוסיפו 1.4 גרם ל1 ליטר מים  של אוסמוזה הפוכה. 1 מ”ל קאלקוואסר = 0.6 גרם. 1 ליטר של מי קאלקווסר מספקים בממוצע 
עליה של כdkH 1.2 וPPM 8 סידן ב100 ליטר מים. מומלץ להשתמש במוצר בשילוב עם קלציום ריאקטור, יחידת מילוי 

אוטומטי או משאבת מינון.

יש להשתמש ב1 מ”ל עבור כל ליטר תמיסה רוויה של ריף פלאוורס קאלקווסר מועשר. מומלץ להוסיף 3 
מ”ל לכל 100 ליטר מים אקווריום על בסיס שבועי. לשימוש ארוך טווח הצריכה השבועית אסור שתחרוג 

מ6 מ”ל לכל 100 ליטרים. 

3435

עוזר להלחם בפוספאט ואצות
מצליל מים

מגביר את קצב צמיחת האלמוגים

משלים קאלקווסר וקלציום ריאקטור
מעודד צבעים עזים

250 ml500 ml 300 g600 g

מיינור & טרייס אלמנטס קאלקוואסר מועשר
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SPECIAL   
FORMULAS
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הוראות

ריף פלאוורס בי קולור מכיל פיגמנטים שמגיבים את צבעי האלמוגים )במיוחד 
צבעי ורוד, סגול וכחול(. כמו כן, התמיסה ממאיצה תהליכים חיונייםשל שוכני 

האקווריום, מאזנת חומציות ועוזרת לשמור את סביבת אקווריום בריאה.

מומלץ להוסיף 2 מ”ך מוצר לכל 100 ליטרים מי אקווריום על בסיס שבועי. 
לשימוש ארוך טווח אין לחרוג ממינון של 4 מ”ל לכל 100 ליטרים על בסיס 

שבועי. מומלץ להשתמש בשילוב עם המוצר אף קולור. 

39 38

מינרלים ופיגנמטים לצבע

250 ml

בי קולור

250 ml

אף קולור

מינרלים ופיגנמטים לצבע

הוראות

ריף פלאוורס בי קולור מכיל פיגמנטים שמגיבים את צבעי האלמוגים )במיוחד 
צבעי צהוב, אדום וירוק(. כמו כן, התמיסה ממאיצה תהליכים חיונייםשל שוכני 

האקווריום, מאזנת חומציות ועוזרת לשמור את סביבת אקווריום בריאה.

מומלץ להוסיף 2 מ”ך מוצר לכל 100 ליטרים מי אקווריום על בסיס שבועי. 
לשימוש ארוך טווח אין לחרוג ממינון של 4 מ”ל לכל 100 ליטרים על בסיס 

שבועי. מומלץ להשתמש בשילוב עם המוצר בי קולור. 
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קורליין אלג’י אקסלרייטור

מאיץ את היווצרות וצמיחת אצת הקורלינה

הוראות

ריף פלאוורס קורליין אלג’י אקסלרייטור הינו מוצר עבור האצת צמיחת אצת קורלינה 
באקווריומי מים מלוחים. המוצר מכיל אלמנטים מיוחדים עבור היווצרות אצת הקורלינה והעצמת 

הצבעים באלמוגים. 

רמות ניטראט ופוספאט גבוהות מעכבות את היווצרות אצת הקורלינה. בכדי להגיע לתוצאה אפקטיבית 
יש לשמור על ערכי המים הבאים:

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

Magnesium: 1300 - 1450 ppm 
Nitrate < 5 ppm 

Phosphate < 0,1 ppm

מומלץ לתסף 2 מ”ל תמיסה עבור כל 100 ליטרים על בסיס יומי למשך 30 ימים. יש להמתין לפחות 10 
ימים לפני שמתחילים מחזור חדש. יש לנער טוב לפני השימוש.  

250 ml500 ml
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SEA   
SALTS



4445

מלח ים קלדוניה

44

מיוצר ממלח ים טבעי
מיוצר בהתאמה עם רמות המינרלים 

הטבעיות באוקיינוסים
ללא חומרים משמרים

מיוצר ממלח ים טבעי
פרמטרים אידיאליים לאלמוגים

ללא חומרים משמרים

הוראות

ריף פלאוורס קלדוניה סי סולט מיוצר ממלח ים טבעי. ללא חומרים משמרים, מלח ים קלדוניה מועשר 
במינרלים ברמות טוהר גבוהות )kH, סידן, מגנזיום, אשלגן וסטרונציום( בשביל לאפשר צמיחה מהירה 

ובריאה של אלמוגים ושאר אורגניזמים.

אלמנטים שיכולים להביא לצמיחה של אצות כמו ניטראט, פוספאט, ברזל וסיליקה הוסרו מהמלח. 

נוצר באמצעות Smart Particle Technology©, בכדי להבטיח שכל הכנה של מים מביאה לתוצאה 
של ערכים יציבים.

בכדי להגיב ליחס מליחות של 33.5PPT הוסיפו 35 גרם של מלח קלדוניה לכל ליטר מים. יש 
לערבב את המים עד אשר המלח מומס באופן מלא. לאחר מכן הוסיפו את המים המומלחים 

לאקווריום בזמן שאתם מוודאים לא לשפוך את המים באופן ישיר על האורגניזמים שבאקווריום. 

44

6,5 kg22,5 kg

45

מלח אלמוגים 
קלדוניה

הוראות

ריף פלאוורס קלדוניה קורל סולט מיוצר ממלח ים טבעי ונוצר במיוחד עבור אקווריומי שונית. ללא חומרים 
משמרים, מלח ים קלדוניה מועשר במינרלים ברמות טוהר גבוהות )kH, סידן, מגנזיום, אשלגן וסטרונציום( 

בשביל לאפשר צמיחה מהירה ובריאה של אלמוגים ושאר אורגניזמים.

בכדי לשמור על הצבעים העזים של האלמוגים, ובכדי לוודא שהאורגניזמים בשונית נשארים בריאים לאורך 
זמן, מגוון יסודות הקורט במוצר, נוצר המוצר הנ”ל בהשווארה לערכי המים הנמצאים בשוניות באוקיינוסים.

אלמנטים שיכולים להביא לצמיחה של אצות כמו ניטראט, פוספאט, ברזל וסיליקה הוסרו מהמלח. 

נוצר באמצעות Smart Particle Technology©, בכדי להבטיח שכל הכנה של מים מביאה לתוצאה של 
ערכים יציבים. 

בכדי להגיב ליחס מליחות של 33.5PPT הוסיפו 35 גרם של מלח קלדוניה לכל ליטר מים. יש 
לערבב את המים עד אשר המלח מומס באופן מלא. לאחר מכן הוסיפו את המים המומלחים 

לאקווריום בזמן שאתם מוודאים לא לשפוך את המים באופן ישיר על האורגניזמים שבאקווריום. 

6,5 kg22,5 kg
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מיוצר ממלח ים טבעי
נוסחה ייחודית עבור צמיחת אלמוגים 

מהירה
ללא חומרים משמרים

47

מלח ריף קלדוניה

הוראות

ריף פלאוורס קלדוניה ריף סולט מיוצר ממלח ים טבעי ונוצר במיוחד עבור אקווריומי שונית. ללא חומרים 
משמרים, מלח ים קלדוניה מועשר במינרלים ברמות טוהר גבוהות )kH, סידן, מגנזיום, אשלגן וסטרונציום( 

בשביל לאפשר צמיחה מהירה ובריאה של אלמוגים ושאר אורגניזמים.

בכדי לשמור על הצבעים העזים של האלמוגים, ובכדי לוודא שהאורגניזמים בשונית נשארים בריאים לאורך 
זמן, מגוון יסודות הקורט במוצר, נוצר המוצר הנ”ל בהשווארה לערכי המים הנמצאים בשוניות באוקיינוסים.

אלמנטים שיכולים להביא לצמיחה של אצות כמו ניטראט, פוספאט, ברזל וסיליקה הוסרו מהמלח. 

נוצר באמצעות Smart Particle Technology©, בכדי להבטיח שכל הכנה של מים מביאה לתוצאה של 
ערכים יציבים.

בכדי להגיב ליחס מליחות של 33.5PPT הוסיפו 35 גרם של מלח קלדוניה לכל ליטר מים. יש 
לערבב את המים עד אשר המלח מומס באופן מלא. לאחר מכן הוסיפו את המים המומלחים 

לאקווריום בזמן שאתם מוודאים לא לשפוך את המים באופן ישיר על האורגניזמים שבאקווריום. 

6,5 kg22,5 kg
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אקווריומי מים 
מתוקים
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85 ml250 ml500 ml1000 ml

סטרס קיור

52

85 ml250 ml500 ml1000 ml

pH  מינוס

53

הוראות

הוראות

ריף פלאוורס סטרס קיור הינו מוצר שיש לעשות בו שימוש כאשר מוסיפים דגים או בע”ח אחרים 
לאקווריום, לאחר טיפולים תרופתיים, החלפות מים, העברת דגים או בעת כל אירוע אחר אשר 
עלול לגרום סטרס )עקה( לדגים. התכשיר מקל על הסטרס ועוזר לדגים להתאושש במהירות. 

תמצית האלו וורה שנצאת בתכשיר מחזקת את השכבה הריבית המגנה שנמצאת על הדגים. 
התכשיר מאיץ את תהליץ ההסתגלות של הדגים ושאר הבע”ח לאקווריום.

ניתן להשתמש בתכשיר במים מלוחים ומתוקים. המוצר אינו מזיק לדגים,  צמחים, אלמוגים, 
חסרי חוליות, או מושבות בקטריה חיוביות. המוצר אינו משפיע על ערכי החומציות באקווריום. 

ריף פלאוורס pH  מינוס מוריד ביעילות את רמות החומציות )pH( באקווריום, ואם 
נעשו בו שימוש באופן קבוע מייצב את החומציות על הרמה הרצויה. התכשיר עוזר ליצור 

סביבה טבעית לסביבת המחיה הטבעית של בעלי החיים ומעודד את בריאותם. 

שמירה על על ערך חומציות יציב ברמה הרצויה הינו נחוץ לתהליכים החיוניים של בעלי 
החיים וכמו כן לרבייה שלהם.

במקרה שהדגים נחשפים למצבי סטרס, כמו שמנסים לתפוס דגים באקווריום, או כשמכניסים דגים 
חדשים למיכל, ניקיון יסודי באקווריום וכ’ו מומלץ להשתמש ב5 מ”ל לכל 50 ליטרים של מים.

מומלץ להוסיף 2 מ”ל לכל 100 ליטרים אחת לשבוע כאמצעי מניעה.

הוסיפו 5 מ”ל  לכל 100 ליטרים עד שמגיעים לרמת הpH  החוצה. לאחר שישנה 
התייצבות של רמת החומציות באקווריום מומלץ לבצע בדיקות תקופתיות של החומציות 

והוספה של התכשיר לפי הצורך.

לא מומלץ לתסף יותר מכפול מהמינון הדרוש בפעם אחת.

עוזר ליצור סביבות טבעיותמאיץ את הסתגלות הדגים
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500 ml1000 ml3000 ml

pH  באפר 9.4

55

הוראות

ריף פלאוורס pH  באפר 9.4 מעלה את ערכי הpH והkH ועוזר לייצב ערכים 
אלו לאורך זמן כאשר הוא יוצר סביבה טבעית לדגים ומסייע בהתפתחות שלד 

הבע”ח. התכשיר מועד למים מתוקים ומלוחים כאחד. 

 הוסיפו 10 מ”ל  לכל 100 ליטרים על בסיס יומי עד שערך החומציות )pH( הינו אופטימלי 
לדרישות הדגים שלכם. לאחר שישנה התייצבות של רמת החומציות באקווריום מומלץ לבצע 

בדיקות תקופתיות של החומציות והוספה של התכשיר לפי הצורך. לא מומלץ לתסף יותר 
מכפול מהמינון הדרוש בפעם אחת. 

ערכי חומציות מומלצים

טנגניקה )8.5 - 9.4(

מלאווי/ויקטוריה )7.5 - 8.6(

מים מלוחים )8.1 - 8.3(

דרוש ביצירת השלד
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85 ml250 ml500 ml1000 ml

אקווהפלנטס ניטראט

60

85 ml250 ml500 ml1000 ml

אקווהפלנטס פוספאט

61

הוראותהוראות

ריף פלאוורס אקווהפלנטס ניטראט הינו תכשיר מרוכז בתמיסת ניטראט. התכשיר הוכן 
מנוסחה ייחודית עבור צמחי אקווריום ומכיל מינימום של PPM 65,000 ניטראט לכל ליטר. 

ניטראט הוא אחד האלמנטים הבסיסיים שהצמח צריך להתפתחותו התקינה. ניטראט מומר 
לחומצות אמינו בתוך תאי הצמח ומשפיע על חלוקת התאים ומכאן על צמיחת הצמח וכן על 
ניבטת עלים חדשים. הניטראט מגביר את ריכוז הכלורופיל ומעניק לצמחים צבע ירוק עשיר. 
מחסור בניטראט יגרום לעלים להצהיב. אם דרישות הצמחים המינימליות לא יענו, כל העלים 

והגבעולים יצהיבו לאורך זמן ובסופו של דבר ימותו. 

ריף פלאוורס אקווהפלנטס פוספאט הינו תכשיר מרוכז בתמיסת פוספאט. התכשיר הוכן 
מנוסחה ייחודית עבור צמחי אקווריום ומכיל מינימום של PPM 5,000 פוספאט לכל ליטר. 

פוספאט הוא אחד האלמנטים הבסיסיים שהצמח צריך להתפתחותו התקינה. פוספאט 
הינו רכיב מפתח בתהליך הפוטוסינתזה ומשחק תפקיד חשוב בחלוקת התאים. הפוספאט 

מעודד צמיחה והתפחתות תקינה של השורשים ומאפשר לצמחים להיות חזקים מספיק 
ולעמוד במצבי סטרס. מחסור בפוספאט יגרום לעלים להצהיב. אם דרישות הצמחים 
המינימליות לא יענו, כל העלים והגבעולים יצהיבו לאורך זמן ובסופו של דבר ימותו. 

מומלץ להוסיף אחת ליום 1 מ”ל לכל 100 ליטרים באקווריום שתול באופן בינוני או 5 מ”ל אחת 
לשבוע ל100 ליטרים. 1 מ”ל תמיסה מביא לעליה של PPM 0.65  ניטראט ב100 ליטרים. 

מומלץ להוסיף אחת ליום 1 מ”ל לכל 100 ליטרים באקווריום שתול באופן בינוני או 5 מ”ל אחת 
לשבוע ל100 ליטרים. 1 מ”ל תמיסה מביא לעליה של PPM 0.05 פוספאט ב100 ליטרים. 

מאיץ את קצב הצמחיה
עלים מבריקים

צמיחת שורשים בריאה
מאפשר פריחה

מסייע לייצור זרעים
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85 ml250 ml500 ml1000 ml

אקווהפלנטס ליקוויד קרבון

85 ml250 ml500 ml1000 ml

אקווהפלנטס פוטאש

הוראותהוראות

ריף פלאוורס אקווהפלנטס ליקוויד קרבון מכיל ריכוז גבוה של מקור פחמן נוזלי. מדובר על נוסחא מיוחדת 
לאקווריומי צמחיה.

פחמן הינו רכיב חשוב בתהליף הפוטוסינתזה ואחד האלמנטים הבסיסיים שצמחים דורשים עבור התפתחותם. מחסור 
בפחמן יעצור את הצמיחת ונביטת הצמחים. 

תכשיר זה יכול לשמש כתחליף לשימוש בפחמן דו-חמצני )CO2(. התכשיר מעודד את הפתחתותם של 
 Fe3+ מיקרואורגניזמים החיים במצע ובמים ומונע בכך התפתחות אצות. כמו כן התכשיר מסייע להמיר ברזל מצורת

)שלרוב נמצא במי ברז רגילים( ל+Fe2 שהינו זמין יותר לצמחים להשתמש.

ריף פלאוורס אקווהפלנטס פוטאש הינו תכשיר מרוכז בתמיסת אשלגן. התכשיר הוכן מנוסחה ייחודית עבור צמחי 
אקווריום ומכיל מינימום של PPM 40,000 פוספאט לכל ליטר. 

אשלגן הינו הרכיב החשוב ביותר להתפתחות תקינה של צמחים. נעשה בו שימוש בתהליך הפוטוסינתזה והינו חשוב 
מאוד למספר תהליכים ביו-כימיים שמתרחשים בתוך רקמות הצמח. התכשיר מעודד גדילה ומשפיע על התפתחות 

השורשים. מחסור באשלגן גורם לעלים לנבול ולהרקב מבחוץ. אלא אם משלימים את החוסר באשלגן, צמחים עלולים 
למות כתוצאה ממחסור ביצור כלורופיל. 

רמות האשלגן צריכות להיות בין 20 לPPM 30 באקווריומי צמחיה

מומלץ להוסיף אחת ליום 1 מ”ל לכל 100 ליטרים באקווריום שתול באופן בינוני או 5 מ”ל אחת לשבוע ל100 
ליטרים. באקווריום שתול באופן עמוס ניתן להכפיל את המינון. אין לחרוג מעבר למינון המומלץ לאקווריום.

מינון יתר של פחמן עלול לגרום להרעלה של מושבת החיידקים החיוביים בפילטר וכמו כן להוריד את רמות החמצן 
במים. דבר שעלול להביא לחנק של הדגים. 

מומלץ להוסיף אחת ליום 1 מ”ל לכל 100 ליטרים באקווריום שתול באופן בינוני 
 PPM 0.40 או 5 מ”ל אחת לשבוע ל100 ליטרים. 1 מ”ל תמיסה מביא לעליה של

אשלגן ב100 ליטרים. 

מגביר את הפוטוסינתזה וקצב הצמיחה
מונע אצות

מונע אובדן רקמות
עלים מבריקים
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85 ml250 ml500 ml1000 ml

אקווהפלנטס פרוס

85 ml250 ml500 ml1000 ml

אקווהפלנטס טרייס

הוראות
הוראות

ריף פלאוורס אקווהפלנטס פרוס הינו תכשיר מרוכז בתמיסת ברזל ומכיל מקור פחמן נוזלי. התכשיר 
הוכן מנוסחה ייחודית עבור צמחי אקווריום ומכיל מינימום של PPM 20,000 ברזל לכל ליטר. 

פוטוסינתזה מתחרשת בכלורופלאסט. באמצעות ברזל תמסורת האלקטרונים מתקיימת 
בכלורופלאסט. מסיבה זו ברזל הינו נחוץ לבריאותם ולהתמשכות התהליכים הפוטוסינתזיים. 

הברזל מעודד צמיחה בשילוב עם מקור בפחמן אותו הוא מכיל. הברזל משחק תפקיד חשוב ביצור 
הפיגמנטים שנמצאים בעלים אדומים בצמחי אקווריום ובייצור צבעי ירוק בוהק.

ריף פלאוורס אקווהפלנטס טרייס מכיל סידן, מגנזיום ויסודות 
קורט ועונה על הדרישות המדויקות להן זקוקים צמחי אקווריום 

באיזון היוני המדויק. 

יסודות קורט הינם נחוצים להתפחות תקינה ולצבעים עזים של 
הצמחים. התכשיר מסייע לצמחים לצמוח במהירות ולהיות עמידים 

יותר. כמו כן עוזר לצמח להשתקם מפגיעות ואזורים נבולים. 

מומלץ להוסיף אחת לשבוע 2 מ”ל לכל 100 ליטרים . 1 מ”ל תמיסה מביא לעליה של PPM 0.20  ברזל 
ב100 ליטרים. בשימוש ארוך טווח אין לתסף יותר מ4 מ”ל על בסיס שבועי.

מומלץ להוסיף אחת ליום 1 מ”ל לכל 100 ליטרים באקווריום שתול באופן 
בינוני או 5 מ”ל אחת לשבוע ל100 ליטרים. 

עלים אדומים עזים
מגביר את ייצור הכלורופיל

מגביר את השימוש ברכיבי ההזנה
עלים מבריקים



6667

EASY    
ONE



6869
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אקווהפלנטס אול אינקלוסיב

69

הוראות

ריף פלאוורס אול אינקלוסיב הינו מוצר יעיל במיוחד. הוא מספק את כל 
האלמנטים הדרושים באקווריומי צמחיה ועוזר לשמור על איזון טבעי. המוצר מסייע 

לאושש עלים שהתחילו לנבול ומסייע לצמחים לצמוח במהירות.

מומלץ להוסיף אחת לשבוע 5 מ”ל לכל 100 ליטרים באקווריום שתול באופן בינוני. לשימוש 
ארוך טווח אין להשתמש במינון של יותר מ10 מ”ל לכל 100 ליטרים אחת לשבוע. 

מגביר את קצב הצמיחה
עלים מבריקים
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מצלילים 
ומטהרים
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85 ml250 ml500 ml1000 ml3000 ml

אפקטיב קונדישנר

74

85 ml250 ml500 ml1000 ml

רמ-אמוניה

75

הוראותהוראות

רעלנים כמו כלורין, כלוראמין, ארסן, ציאניד, נחושת ושאר מתכות כבדות הינם מזיקים לשוכני האקווריום.

ריף פלאוורס אפקטיב קונדישנר מחסל רעלנים אלו ויותר סביבה בטוחה יותר עבור הדגים ושאר 
הבע”ח באקווריום. 

יש לעשות שימוש במוצר כאשר מוכנסים מים חדשים, טיפול במי ברזל, ניזיון לאחר טיפול תרופתי ובסיוע 
בהורדת סטרס בזמן איקלום דגים חדשים. 

ניתן להשתמש באקווריומים מים מלוחים ומתוקים כאחד. המוצר אינו מזיק לדגים,  צמחים, אלמוגים, 
חסרי חוליות, או מושבות בקטריה חיוביות. המוצר אינו משפיע על ערכי החומציות באקווריום.  לא משנה 

את רמת החומציות. 

עליות חדות באמוניה קורות בתכיפות באקווריומים חדשים עתוצאה ממחזור חנקן שאינו מאוזן. ישנן סיבות נוספות שגורמות לעליה חדה 
ברמות האמוניה, כמו הוספה של יותר מדי דגים, שינוי במושבת החיידקים החיוביים, שימוש בתרופות או שינויים חדים בערכי המים. 

עליות ברמות האמוניה יכולות להוביל למספר בעיות חמורות עבור הדגים ושאר שוכני האקווריום ויכולות להוביל באופן מהיר לאובדן דגים. 

ריף פלאוורס רמ-אמוניה עובד במהירות ומסלק אמוניה מהאקווריום. התכשיר מסיר אמוניה, כמו כן כלורין, כלוראמין ומתכות כבדות.

ניתן להשתמש במוצר כשממלאים מים באקווריום חדשים, לפני החלפות מים, ולאחר טיפולים תרופתיים בהכדי להוריד סטרס אצל 
הדגים. הסרת אמוניה גם מובילה להפחתה של ניטריט ולאחר מכן ניטראט במים. ניתן להשתמש בתכשיר במים מלוחים ומתוקים כאחד. 

ניתן להשתמש באקווריומים מים מלוחים ומתוקים כאחד. המוצר אינו מזיק לדגים,  צמחים, אלמוגים, חסרי חוליות, או מושבות בקטריה 
חיוביות. המוצר אינו משפיע על ערכי החומציות באקווריום.  לא משנה את רמת החומציות. 

המוצר אינו מזיק לדגים,  צמחים, אלמוגים, חסרי חוליות, או מושבות בקטריה חיוביות. המוצר אינו משפיע על ערכי החומציות באקווריום.  
לא משנה את רמת החומציות. 

יש להוסיף 2 מ”ל לכל 100 ליטרים )או 5 מ”ל לכל 250 ליטרים( בכל הכנסה של מי ברז לאקווריום או 
יש להוסיף 2 מ”ל לכל 100 ליטרים )או 5 מ”ל לכל 250 ליטרים( ב5 הימים הראשונים של אקווריום חדש. בהכנה של מים חדשים. 

יש להוסיף 2 מ”ל לכל 100 ליטר לאחר מכן אחת לשבוע. במצבים של הרעלות באקווריום, הפסקות 
חשמל ארוכות טווח או מצבי חירום נוספים שעלולים להביא לעליה חדה ברמות האמוניה ניתן להגביר את 

המינום עד ל10 מ”ל לכל 100 ליטרים.

מרכך מים
מסיר כלורין וכלוראמין

מחזק את השכבה הרירית של הדג

מסיר אמוניה
משפר את איכות המים



7677

85 ml250 ml500 ml

רמ-אורגניקס

76

85 ml250 ml500 ml1000 ml3000 ml

אקווה קליר

77

הוראות

הוראות

פרומונים וחומרים אורגניים משתחררים למים על ידי הבע”ח שבאקווריום ויכולים להזיק לשוכני האקווריום האחרים.

ריף פלאוורס רמ-אורגניקס מסיר מהמים פסולת אורגנית ולא אורגנית ובכך משפר את איכול המים. 

התכשיר מנטרל אמוניה כלור ומתכות כבדות. ניתן להשתמש בתכשיר כמשקימים אקווריום חדש, לפני החלפות 
מים ולאחר טיפולים תרופתיים באקווריום.

ניתן להשתמש באקווריומים מים מלוחים ומתוקים כאחד. המוצר אינו מזיק לדגים,  צמחים, אלמוגים, חסרי חוליות, 
או מושבות בקטריה חיוביות. המוצר אינו משפיע על ערכי החומציות באקווריום.  לא משנה את רמת החומציות. 

המוצר אינו מזיק לדגים,  צמחים, אלמוגים, חסרי חוליות, או מושבות בקטריה חיוביות. המוצר אינו משפיע על ערכי 
החומציות באקווריום.  לא משנה את רמת החומציות. 

חלקיקים קטנים שמרחפים בחופשיות במי האקווריום גורמים לעכירות. 

ריף פלאוורס אקווה קליר מלכד את אותם חלקיקים יחדיו וגורם להם להתגבש ובכך הם נשאבים 
בקלות יתר לתוך המסנן. תכשיר זה, מסייע גם למנוע אצות באקווריום.

השפעות התכשיר נראות לעין באופן מיידי וממשיכות כ-8 שעות לאחר מכן בכדי ליצור תנאי מים צלולים.

התכשיר אינו משפיע על החומציות ומתאים למים מתוקים ומלוחים כאחד.

יש להוסיף 3 מ”ל לכל 100 אחת לשבוע. במצבים של הרעלות באקווריום, הפסקות חשמל ארוכות טווח או מצבי חירום 
נוספים שעלולים להביא לעליה חדה ברמות האמוניה ניתן להגביר את המינום עד ל10 מ”ל לכל 100 ליטרים.

לאחר טיפול תרופתי יש להוסיף 3 מ”ל לכל 100 ליטרים.

יש להוסיף 5 מ”ל לכל 100 ליטרים לתוך אזור שבו ישנה זרימה של מים. אין לחרוג 
מהמינון המומלץ ויש להמתין 3 ימים בין טיפול לטיפול.

מסיר אמוניה ופסולת אורגנית ולא אורגנית

מגבש חלקיקים במים
מצליל ומטהר מים

מסיר רעלנים מזיקים
מונע אצות
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85 ml250 ml500 ml1000 ml3000 ml

רמ-אלג’י
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הוראות

ריף פלאוורס רמ-אלג’י מספק שליטה על גדילת האצות באקווריומי מים מתוקים, אקווריומי 
צמחיה ומים מלוחים. לא מכיל נחושת או מתכות כבדות.

התכשיר יעיל במיוחד כנגד כמעט כל סוגי האצות כולל אצות ירוקות וחומות. הוא עוזר להצליל 
מים שעברו שינוי בצבע כתוצאה מגדילת אצות משמעותית.

יש להוסיף 2.5 מ”ל של המוצר לכל 100 ליטרים של מים במשך 3 ימים עד אשר הבעיה נפתרת. יש 
להוסיף את התכשיר למים באזור שבו ישנה זרימה. אין לחרוג מהמינון המומלץ. מחסור החנקן עלול 
להיות מושפע בזמן הטיפול. אין לנתק את מכשירי הסינון והאוויר. יש להשאיר פועלים כרגיל. מומלץ 
לנקות ידנית הצטברויות גדולות של אצות באקווריום לפני השימוש במוצר ויש להוסיף את התכשיר 

רמ-אמוניה כשעה לאחר התחלת הטיפול בתכשיר. באקווריומים בהם יש חסילונים )שרימפ(, סרטנים, 
שושנות או מיני דגים רגישים, יש להוריד את המינון לחצי.

מסיר אצות
אינו פוגע בדגים, צמחים, אלמוגים וחסרי חוליות
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85 ml250 ml500 ml1000 ml

בקטריה פידר

85 ml250 ml500 ml1000 ml

ביו קלין 1

83 82

הוראות

הוראות

ריף פלאוורס בקטריה פידר מכיל מספק מקורות מזון שמאפשרים צמיחה מהירה 
של בקטריה חיובית שעוזרת להוריד את רמות הניטראט והפוספאט באקווריומי מים 
מתוקים ומלוחים. החיידים מנקים את האקווריום באופן ביולוגי ובכך מספקים סביבה 

טבעית עבור שוכני האקווריום. 

ריף פלאוורס ביו קלין עוזר לשמור על ניקיון האקווריום באמצעות שיטות ביולוגיית ומאפשר לחיידקים 
שפיריים לצרוך ולהסיר ניטראט ופוספאט שמזהמים אקווריומים. 

התכשיר יעיל במיוחד להסרת פוספאט וניטראט באקווריומי מים מלוחים ומתוקים כאחד.

התכשיר יעיל במיוחד כנגד כמעט כל סוגי האצות כולל אצות ירוקות וחומות. הוא עוזר להצליל מים שעברו 
שינוי בצבע כתוצאה מגדילת אצות משמעותית.

יש להוסיף 2 מ”ל של המוצר לכל 100 ליטרים )5 מ”ל לכל 250 ליטרים( של מים כל 
יומיים. אין לחרוג מ5 מ”ל בשימוש ארוך טווח. אין לתסף יותר מ2 מ”ל אחת ליום.

מידדו את רמת הפוספאט והניטראט באקווריום אחת לשבוע באמצעות ערכות בדיקה 
מתאימות. יש להפסיק את השימוש במוצר אם רמות הפוספאט והניטראט נמוכות מ2 

PPM וPPM 0.02 באופן יחסי.
יש לבדוק את רמות הנירטאט והפוספאט במים לפני התחלת הטיפול בתכשיר. יש להוסיף 5 מ”ל של התכשיר לכל 100 ליטרים 

של מים לפי הערכים של טבלה זו:

אם רמות הניטראט והפוספאט עוברות PPM 10  וPPM 0.2 באופן יחסי, ניתן להעלות את המינון היומי ל10 מ”ל לכל 100 
ליטרים. יש לכבות מכשירי UV  ומכשירי אוזונייזר בזמן השימוש בתכשיר.

מגביר את היווצרות החיידקים החיוביים
מסיר ניטראט ופוספאט

מנקה את המים ביולוגית

לאקווריומים עם רמות ניטראט ופוספאט גבוהות
מנקה את המים ביולוגית

מסיר פסולת אורגנית

NO3˃2 ppm

PO4˃0,04 ppm

5 ml/day

BioClean I
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7 kg25 kg

Pearl White
Sand

86

7 kg25 kg

87

Natural Aqua
Sand

FOR HEALTHY LIVESTOCK

BUFFERS THE WATER HARDNESS

100% NATURAL SAND

DOES NOT AFFECT THE PH VALUE

INSTRUCTIONS

ReeFlowers Pearl White Sand is a natural, pure white sand specifically produced for aquariums. It containing 
99% calcium carbonate, has no synthetic components, heavy metal or toxic substances, and is not chemically 

treated. Pearl white sand acts as a natural buffer to water hardness due to its calcium and carbonate content that 
creates a natural environment for aquarium inhabitants that prefer a higher pH. Pearl White Sand will stabilize 

your aquarium’s pH level between 8.1 – 8.4. The sand particles are smooth with no sharp angles or jagged edges, 
and help to create the optimum environment for nitrifying and denitrifying bacteria. It may be used in saltwater 

aquariums, Lake Tanganyika, Lake Malawi, Lake Victoria and other style aquariums that require high pH values. 
Because of Pearl White Sands composition, it has its own photo-reflectance that helps photo-sensitive creatures 

such as corals look more lively and healthy.    

Rinse the sand be thoroughly before introduction into the aquarium during both initial installation and during sand refills to 
compensate for the sand lost over time.  To help clear up any cloudiness that may occur, use ReeFlowers AquaClarify after 

you put the sand into the aquarium. Presence of dust in the sand is due to the sands natural formation.  The dust has exactly 
the same content as sand grains and is harmless. 

10 kg of ReeFlowers Pearl White Sand forms an area approximately 3 cm high sand on a 50cm x 50cm base.

INSTRUCTIONS

ReeFlowers Natural AquaSand is a clean and natural sand specifically produced for aquariums that 
does not release any constituents into the water, does not cause any change in gH, kH and pH values, 
and does not contain any heavy metal or toxic substances.  Cleaned and sterilized using ultra-
filtration techniques and Activated Carbon, no chemical treatments used and does not contain any 
synthetic components. The sand particles are smooth with no sharp angles or jagged edges, and help 
to create the optimum environment for nitrifying and denitrifying bacteria. Perfect for all of soft water 
aquariums and gentle enough for the most sensitive fish including Discus! 

For a faster clarification of aquarium water, it’s recommended to use ReeFlowers 
AquaClarify after aquarium is filled.

10 kg of ReeFlowers Natural Aqua Sand forms an area approximately 3 cm high 
sand on a 50cm x 50cm base.
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הוראות

ריף פלאוורס דיטוקס-סי1300 הינו פחם פעיל פעיל במיוחד באיכות גבוהה ושמחזיק לאורך 
טווח ארוך.

המוצר מסיר פסולת אורגנית ולא אורגנית מהמים וסופח במים צבעים. המוצר מביא להצללה 
מלאה של מים האקווריום וכן מסיר תכשירים ותרופות שנשארו באקווריום בסוף טיפול. רמת 

שחרור הפוספאט )POI( היא מאוד נמוכה )0.6(. המוצר אינו גורם להיווצרות אצות.

יש להכניס את המוצר לריאקטור יעודי/פילטר חיצוני/סאמפ או במקום אחר בו זרימת המים 
גבוהה כאשר המוצר נמצא בתוך השקיק היעודי שמגיע עם המוצר. יש לשטוף את הפחם 

לפני השימוש. המוצר מתאים לשימוש במים מלוחים ומתוקים כאחד. 60 מ”ל )55 גרם( של 
המוצר מספיקים לכל 100 ליטרים של מים.יש להכפיל מינון זה במידה ומשתמשים בפחם 

לספוח שיירי תרופות שנשארו באקווריום.

90

בצורת כדוריות
מחזיק לאורך זמן

פעיל מאוד
ערך POI  נמוך מאוד

פחם פעיל 
דיטוקס-סי 1300

230 g460 g920 g5000 g15,5 kg

הוראות

ריף פלאוורס דיטוקס-סי1100 הינו פחם פעיל פעיל במיוחד באיכות גבוהה עם שטח פנים 
גדול והשפעה מהירה במיוחד.

המוצר מסיר פסולת אורגנית ולא אורגנית מהמים וסופח במים צבעים. המוצר מביא להצללה 
מלאה של מים האקווריום וכן מסיר תכשירים ותרופות שנשארו באקווריום בסוף טיפול. רמת 

שחרור הפוספאט )POI( היא מאוד נמוכה )1.8(. המוצר אינו גורם להיווצרות אצות.

יש להכניס את המוצר לריאקטור יעודי/פילטר חיצוני/סאמפ או במקום אחר בו זרימת המים גבוהה 
כאשר המוצר נמצא בתוך השקיק היעודי שמגיע עם המוצר. יש לשטוף את הפחם לפני השימוש. 

המוצר מתאים לשימוש במים מלוחים ומתוקים כאחד. 90 מ”ל )62.5 גרם( של המוצר מספיקים לכל 
100 ליטרים של מים.יש להכפיל מינון זה במידה ומשתמשים בפחם לספוח שיירי תרופות שנשארו 

באקווריום.

מגורען
השפעה מהירה
שטח פנים גדול

ערך POI  נמוך מאוד

פחם פעיל
 דיטוקס-סי 1100

350 g700 g3750 g12 kg
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הוראות

ריף פלאוורס ביו פארם זי-סטונז הינו מוצר שנוצר מאבן טבעית על ידי ריאקציה בין לאבה וולקנית 
עם מי ים. המבנה המיקרוסקופי שלו מאפשר סביבת מחיה עבור מושבת חיידקים חיוביים שצורכים 

אמוניה, ניטריט, פוספאט וניטראט. הוא מחזק את הסינון הביולוגי ועוזר לשמור על סביבת מחיה 
בריאה לושכני האקווריום. כיוון שהמוצר מכיל זאוליט הוא גם סופח אמוניה ולכן מתאים במיוחד 

כמדיית סינון באקווריומים חדשים

בזכות המבנה המיקרוסקופי שלו המוצר מצליל מים גם כן. כמו כן המוצר בעל שטח פנים גדול 
שמאפשר גם צמיחה של חיידקים חיוביים.  ניתן להשתמש במוצר כאשר משנעים ומובילים דגים 

ובע”ח ימיים אחרים.

יש להכניס את המוצר לריאקטור יעודי/פילטר חיצוני/סאמפ או במקום אחר בו זרימת המים גבוהה 
כאשר המוצר נמצא בתוך השקיק היעודי שמגיע עם המוצר. יש לשטוף את הפחם לפני השימוש. 

המוצר מתאים לשימוש במים מלוחים ומתוקים כאחד. 240 מ”ל )200 גרם( של המוצר מספיקים לכל 
100 ליטרים של מים. ניתן להכפיל מינון זה באקווריומים עמוסים במיוחד. יש להחליף את המוצר 

אחת לחודש. ניתן להכפיל מינון זה פי 5 כאשר מובילים או משנעים דגים או בע”ח. 

התפתחות במושבת החיידקים 
החיוביים

מסיר אמוניה ופסולת אורגנית 
במיידיות

ביו פארם 
זי-סטונז

425 g850 g4250 g14,5 kg

הוראות

ריף פלאוורס דיטוקס זאוליט הינו מוצר שנוצר מאבן טבעית על ידי ריאקציה בין לאבה וולקנית עם 
מי ים. המוצר קושר אמוניה, וחומרים רעילים דומים שנגרמים כתוצאה משאריות נרקבות של מזון, 

צואה, פסולת אורגנית ועוד ומסיר אותם מהמערכת. 

המוצר מאיץ את תהליך ההחלמה של רקמות פנימיות וחיצוניות של דגים וחסרי חוליות. מעלה את 
רמות החמצן במים. 

בזכות המבנה המיקרוסקופי שלו המוצר מצליל מים גם כן. כמו כן המוצר בעל שטח פנים גדול 
שמאפשר גם צמיחה של חיידקים חיוביים.  ניתן להשתמש במוצר כאשר משנעים ומובילים דגים 

ובע”ח ימיים אחרים.

יש להכניס את המוצר לריאקטור יעודי/פילטר חיצוני/סאמפ או במקום אחר בו זרימת המים 
גבוהה כאשר המוצר נמצא בתוך השקיק היעודי שמגיע עם המוצר. יש לשטוף את הפחם לפני 

השימוש. המוצר מתאים לשימוש במים מלוחים ומתוקים כאחד. 120 מ”ל )100 גרם( של 
המוצר מספיקים לכל 100 ליטרים של מים באקווריומי מים מתוקים. באקווריומי מים מלוחים 

המינון הוא חצי מכמות זו. יש להחליף את המוצר אחת לחודש. ניתן להכפיל מינון זה פי 5 
כאשר מובילים או משנעים דגים או בע”ח. 

מסיר אמוניה ופסולת רעילה
מעלה את רמת החמצן במים, מסיר 

ריחות רעים

דיטוקס זאוליט

425 g850 g4250 g14,5 kg
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בריכות נוי
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POND 
CLARIFIERS
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500 ml1000 ml3000 ml

פונד סייף רמ-אמוניה
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500 ml1000 ml3000 ml

פונד סייף אקווה קליר
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הוראות

חלקיקים קטנים שמרחפים בחופשיות במי הבריכה גורמים לעכירות. 

ריף פלאוורס  פונד סייף אקווה קליר מלכד את אותם חלקיקים יחדיו וגורם להם להתגבש ובכך הם 
נשאבים בקלות יתר לתוך המסנן. תכשיר זה, מסייע גם למנוע אצות בבבריכה.

השפעות התכשיר נראות לעין באופן מיידי וממשיכות כ-8 שעות לאחר מכן בכדי ליצור תנאי מים צלולים.

התכשיר אינו משפיע על החומציות ומתאים למים מתוקים ומלוחים כאחד.

יש להוסיף 25 מ”ל לכל 1000 ליטרים לתוך אזור שבו ישנה זרימה של מים. אין 
לחרוג מהמינון המומלץ ויש להמתין יומיים לפחות בין טיפול לטיפול.

מגבש חלקיקים במים
מצליל ומטהר מים

מסיר רעלנים מזיקים
מונע אצות

הוראות

עליות חדות באמוניה קורות בתכיפות באקווריומים ובריכות נוי חדשים כתוצאה ממחזור חנקן שאינו מאוזן. ישנן סיבות 
נוספות שגורמות לעליה חדה ברמות האמוניה, כמו הוספה של יותר מדי דגים, שינוי במושבת החיידקים החיוביים, 
שימוש בתרופות או שינויים חדים בערכי המים. עליות ברמות האמוניה יכולות להוביל למספר בעיות חמורות עבור 

הדגים ושאר שוכני האקווריום ויכולות להוביל באופן מהיר לאובדן דגים. 

ריף פלאוורס רמ-אמוניה עובד במהירות ומסלק אמוניה מבריכת הנוי. התכשיר מסיר אמוניה, כמו כן כלורין, כלוראמין 
ומתכות כבדות.

ניתן להשתמש במוצר כשממלאים מים באקווריום חדשים, לפני החלפות מים, ולאחר טיפולים תרופתיים בהכדי להוריד 
סטרס אצל הדגים. הסרת אמוניה גם מובילה להפחתה של ניטריט ולאחר מכן ניטראט במים. ניתן להשתמש בתכשיר 

במים מלוחים ומתוקים כאחד. 

ניתן להשתמש באקווריומים מים מלוחים ומתוקים כאחד. המוצר אינו מזיק לדגים,  צמחים, אלמוגים, חסרי חוליות, או 
מושבות בקטריה חיוביות. המוצר אינו משפיע על ערכי החומציות באקווריום.  לא משנה את רמת החומציות. 

המוצר אינו מזיק לדגים,  צמחים, אלמוגים, חסרי חוליות, או מושבות בקטריה חיוביות. המוצר אינו משפיע על ערכי 
החומציות באקווריום.  לא משנה את רמת החומציות. 

יש להוסיף 10 מ”ל לכל 1000 ליטרים באופן יומי למשך 3 חודשים בבריכות חדשות ולאחכן מכן 5 מ”ל ל1000 ליטרים אחת 
לשבוע. יש להוסיף 2 מ”ל לכל 100 ליטר לאחר מכן אחת לשבוע. במצבים של הרעלות באקווריום, הפסקות חשמל ארוכות טווח או 

מצבי חירום נוספים שעלולים להביא לעליה חדה ברמות האמוניה ניתן להגביר את המינום עד ל100 מ”ל לכל 1000 ליטרים.

מסיר אמוניה
משפר את איכות המים
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500 ml1000 ml3000 ml

פונד ואמוס רמ-אלג’י

500 ml1000 ml3000 ml

פונד ביו בקטריה פידר

הוראותהוראות

ריף פלאוורס  פונס ואמוס רמ-אלג’י מספק שליטה על גדילת האצות באקווריומי מים מתוקים, 
בריכות נוי אקווריומי צמחיה ומים מלוחים. לא מכיל נחושת או מתכות כבדות.

התכשיר יעיל במיוחד כנגד כמעט כל סוגי האצות כולל אצות ירוקות וחומות. הוא עוזר להצליל 
מים שעברו שינוי בצבע כתוצאה מגדילת אצות משמעותית.

ריף פלאוורס פונד ביו בקטריה פידר מכיל מספק מקורות מזון שמאפשרים 
צמיחה מהירה של בקטריה חיובית שעוזרת להוריד את רמות הניטראט והפוספאט 

באקווריומי מים מתוקים ומלוחים. החיידים מנקים את האקווריום באופן ביולוגי ובכך 
מספקים סביבה טבעית עבור שוכני האקווריום. 

יש להוסיף 25 מ”ל של המוצר לכל 1000 ליטרים של מים במשך 3 ימים עד אשר הבעיה נפתרת. 
יש להוסיף את התכשיר למים באזור שבו ישנה זרימה. אין לחרוג מהמינון המומלץ. מחסור 
החנקן עלול להיות מושפע בזמן הטיפול. אין לנתק את מכשירי הסינון והאוויר. יש להשאיר 

פועלים כרגיל. מומלץ לנקות ידנית הצטברויות גדולות של אצות בבריכה לפני השימוש במוצר ויש 
להוסיף את התכשיר רמ-אמוניה כשעה לאחר התחלת הטיפול בתכשיר. באקווריומים בהם יש 

חסילונים )שרימפ(, סרטנים, שושנות או מיני דגים רגישים, יש להוריד את המינון לחצי.

יש להוסיף 5 מ”ל של המוצר לכל 1000 ליטרים של מים אחת לשבוע. אין לחרוג מ5 
מ”ל בשימוש ארוך טווח. אין לתסף יותר מ2 מ”ל אחת ליום.

מידדו את רמת הפוספאט והניטראט באקווריום אחת לשבוע באמצעות ערכות 
בדיקה מתאימות. יש להפסיק את השימוש במוצר אם רמות הפוספאט והניטראט 

נמוכות מPPM 10 וPPM 0.5 באופן יחסי.

מסיר אצות
אינו פוגע בדגים, צמחים, אלמוגים וחסרי חוליות

מגביר את היווצרות החיידקים החיוביים
מסיר ניטראט ופוספאט

מנקה את המים ביולוגית
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כתובת
 Bahçeşehir 1.Kısım mah. Güvercin sk.
 Papağan Çıkmazı Badem - 16 Villaları 

 No:12 Başakşehir
Istanbul - טורקיה

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