


BIOGENESI é um compostos com biocatalisadores minerais, desenvolvido para otimizar e acelerar os
ciclos de nitrogênio e fósforo e as reações de mineralização da matéria orgânica de eu aquário. Com
um conjunto adicional de bactérias anaeróbicas facultativas, ativa os processos de desnitrificação e ao
mesmo tempo, reduz a camada de sedimentos. Desta forma pode ser obtida uma filtragem completa
e eficiente, que pode remover nitrato, fosfato e matéria orgânica. Graças à sua utilização, que acelera
significativamente a maturação do aquário, ajudando a alcançar e manter ao longo do tempo um
equilíbrio biológico estável. Biogenesi fornece os melhores resultados quando usado em conjunto
com ULTRA LIFE e um skimmer eficiente. Não use na presença de germicidas, lâmpadas UV ou
ozonizadores. A formulação em pó assegura a máxima eficiência de até 10 vezes mais eficaz do que
equivalentes líquidos.

Dosagem: 1 - Dose de manutenção em tanques antigos: Dissolver a cada dia em um pouco de água do
aquário 0,4 ml de Biogenesi (colher um nível) por 100 litros e dose em um ponto com forte
correnteza.
2 - Novos tanques em construção: Em tanques novos recen montados ou onde você nunca usou
Biogenesi, para os primeiros 3 dias dissolver 0,8 ml do produto (2 colheres de nível) por 100 litros de
água do aquário e dose em um ponto com forte corrente, tendo o cuidado de desligar qualquer filtros
como germicidas, lâmpadas UV ou Ozonidores. Nos dias seguintes, a dose de acordo com a
quantidade do ponto 1 (dose de manutenção em tanques antigos). Recomendações para o uso
Manter valores monitorados de nitratos e fosfatos. Aumentar a dose se a 0,8 ml (2 colheres de nível)
por 100 litros, no caso de valores fora do parâmetro.
Evitar a temperaturas abaixo de 5 ° C (41 ° F) e acima de 35 ° C (95 ° F). Armazenar em local seco,
longe de fontes de luz solar e calor.
Disponível em 80ml

COD: ADBG80



ULTRA LIFE adiciona fontes diferentes e equilibradas de carbono à água,
altamente biodisponíveis, para estimular a reprodução de bactérias no interior
do tanque. Quando as bactérias se reproduzem, elas devem ter fontes
prontamente disponíveis de nitrogênio, fósforo e carbono. Se uma destas fontes
é baixa, a reprodução não é possível. Desta forma, é fácil entender como,
usando Biogenesi e Ultra Vida, podemos reduzir naturalmente as fontes de
nitrogênio, tais como nitratos ou fósforo e fontes de fosfatos.
Com a redução desses poluentes, será possível criar um ambiente que permita
aos corais o crescimento mais rápido, mais saudável, com a quantidade certa de
zooxantelas (que, se em excesso, fazem o coral ficar com cor marrom) e dando
aos observadores as suas cores magníficas.

Dosagem: Adicionar a partir de 1 a 3 ml por dia por 100 litros de água do
aquário, dependendo dos valores de fosfatos e nitratos. Se esta é a primeira vez
que você usa Ultra Life, comece gradualmente a administração e mantenha a
dose mínima durante as 3 primeiras semanas. Então, lentamente aumente a
dosagem, dependendo das condições do seu aquário. Você pode usar doses
mais elevadas (4 ml por 100 litros por dia) em casos especiais de valores e
parâmetros desequilibrados. Quando atingir as condições ideais, reduza a
dosagem. Utilizar apenas na presença de um skimmer adequado. Recomenda-
se a continuar a alimentação dos corais regularmente e suficientemente.
Disponível em 250ml

COD: ADBG80



LIFE ZEO é um zeólito em particulas concebido para absorver amónia (NH4 +) e, assim,
reduzir a concentração do azoto poluentes (NO3). Seu tamanho é otimizado para
maximizar a eficácia do produto e proporcionar uma superfície de contato máxima.
Com esse recurso, em comparação com outros zeólitos semelhantes, Life Zeo é capaz
de oferecer maior desempenho.
Life Zeo pode ser usado em conjunto com a Ultra Life e Biogenesi o que permitirá ter
uma água com condições semelhantes às do mar de recifes naturais e recriar um
habitat perfeito para o crescimento e coloração de ambos os corais SPS como
Acropora, Pocillopora e Montipora além de LPS. Ele também pode ser usado em
aquários de corais macios.

Dosagem: Lavar antes de usar para remover a poeira mais fina. Se esta é sua primeira
vez usando Life Zeo, usar 80 ml de Life Zeo por 100 litros de água do aquário em um
reator, para as primeiras 4-6 semanas. Em seguida, use 160 ml por 100 litros. Life Zeo
não pode ser agitado ou sacudido. Realizar a Substituição de Life Zeo a cada 4-8
semanas, dependendo do nível de poluentes. Ajustar o fluxo da água de modo que os
valores não mudem demasiadamente rapidamente e não crie stress aos corais e toda
a população do tanque, é suficiente um fluxo de 20 a 50 l / h por 100 litros do tanque.
Manter os valores dos poluentes monitorados em intervalos regulares.
Disponível em – 1000ML Small

COD: ADBG80



PURITE é um polímero sintético de nova geração, capaz de remover
nitratos, nitritos e amônia da água do aquário, sem danificar os
oligoelementos úteis.
250 ml pode tratar 1000 litros de água do aquário por um período de até 6-
7 meses, dependendo dos parâmetros e grau de poluição.
A pureza e qualidade de Purite são tão altos que é o único entre os
produtos concorrentes, que se enquadram nas normas para a filtração de
água potável.

Dosagem: Lavar a resina com água, colocá-la no filtro em um reator ou uma
meia fina e colocar no sump em. Uma vez esgotado, substituí-lo.
Disponível em 250 ml

COD: ADBG80



PHOS REMOVER é uma resina de nova geração nanoporosa capaz de remover
grandes quantidades de fosfatos e silicatos de água do aquário. A sua potência é
impressionante, 250 ml do produto pode absorver até 9000 mg de fosfato de e
por um longo período pode tratar eficazmente mais de 500 litros de água,
dependendo da população do tanque.
Ele reduz os problemas de algas filamentosas e promove o crescimento das
plantas em aquários de água doce e corais em aquários marinhos.
Sua porosidade e a estrutura peculiar o tornam ideal para o uso em aquários. O
tamanho da e a constância extrema do diâmetro das partículas esféricas, foram
cuidadosamente concebidas para maximizar o fluxo de água através dele e
otimizar a absorção de fosfatos.
Graças à sua qualidade, testes de laboratório mostraram que o Phos Remover
não liberar nenhuma substância indesejável e é o único, entre os produtos
concorrentes, que se enquadram nas normas para a filtração de água potável.

Dosagem: Lavar a resina com água, colocá-la em uma meia fina, filtro ou em um
reator. Uma vez esgotado, substituí-lo.
Disponível em 250 mlCOD: ADBG80



LIFE CARBON é um carvão ativado granular de alta qualidade produzido por
ativação física de cascas de coco pré-carbonizados.
Graças à conformação mesoporosa e microporosa óptima, ele pode ser usado
tanto em aquários marinhos como aquários de água doce e é particularmente
eficaz para a remoção contínua de poluentes orgânicos (incluindo substâncias
emitidas pelos corais), corantes (fenol), pesticidas, medicamentos, cloro e
derivados e compostos que causam maus odores. Está em conformidade com a
norma UNI EN 12915 ISO "carvão ativado granular para uso no tratamento da
água destinada ao consumo humano."
Lavar em água pura e fresca antes de usar. Embora seja o carbono com o menor
índice de poeira no mercado, se não for lavado em água, pode liberar pó.

Dosagem: 50-80ml do produto por cada 100 litros de água, colocar em uma
meia fina, filtro ou utilizar em um reator ajustado para 20-50 l / h. Substituí-lo a
cada 30 dias, dependendo das condições do aquário.
Características químicas e físicas:
Partícula Tamanho mm. 1,18 - 2,36
Adsorção (Astm3467 CCI4) 70%
Superfície ativa (B.E.T. - Astm3663) 1.250 m² / g
pH (Astm3838) - alcalina
Disponível em 500 e 1000 ml

COD: ADBG80




