
4

Aquariofilia

AL
IM

EN
TA

ÇÃ
O 

E 
CO

ND
IC

IO
NA

DO
RE

S

NUTRAFIN é o único alimento para peixes que contém ingredientes
da mais alta qualidade e nutrientes adicionados;
Estudos científicos e um programa de certificação
garantem a sua qualidade e a sua preparação
cuidada.

O condicionamento da água é
essencial para manter o aquário
saudável. NUTRAFIN oferece uma
ampla gama de condicionadores, 
para melhorar a qualidade da
água, pois a saúde dos peixes
dependem disso.



5

Aquariofilia

aquariofilia /

Continua a manter o baixo nível de fosfato (0,6 - 0,9%) que impede o
crescimento das algas. Componentes novos e inovadores que tornam o produto
mais completo e avançado na alimentação para os peixes:
Extrato Avançado de Levedura
Os pré-bióticos incluídos na nova geração do Nutrafin Max atualizaram as fórmulas

para um novo nível. Com estes novos ingredientes, incluímos componentes que comprovadamente
fortalecem o sistema imunológico dos peixes e inibem a proliferação de bactérias indesejáveis.
O MOS (mono-oligossacarídeo) estimula o crescimento de bactérias pró-bióticas que se ligam às paredes intestinais. Em 3-4 dias, eles são cobertos
com MOS, impedindo o crescimento de bactérias patogênicas. Ideal para o crescimento de bacilos e lactobacilos. O FOS (fruto-oligossacarídeo) é o
alimento de bactérias pró-bióticas que cresceram com MOS.

A NOVA GERAÇÃO DO NUTRAFIN MAX

MAIOR CONTEÚDO DE VITAMINA 

As vitaminas são geralmente definidas como um componente orgânico essencial na dieta. Até agora, 4 vitaminas
solúveis em óleo e 11 vitaminas solúveis em água, ou componentes semelhantes a vitaminas, provaram ser
indispensáveis para os peixes. Os requisitos vitamínicos são geralmente calculados em peixes jovens de rápido
crescimento. No entanto, os requisitos exatos dependem da ingestão de outros nutrientes, por exemplo, o tamanho 
do peixe e o stresse ambiental. Nutrafin Max utiliza apenas vitaminas de alta qualidade adquiridas de um fornecedor
reconhecido e legalmente registado. A falta de vitaminas é geralmente difícil de detectar. Os distúrbios nutricionais
causados pela deficiência de vitaminas podem afetar o uso de outros nutrientes, a saúde dos peixes e, por fim, levar a

doenças ou deformações. Sinais de deficiência nutricional ocorrem regularmente de forma gradual e não espontânea. No entanto, podem detectar
sinais de deficiência indiretamente observando se há pouca ingestão de alimentos, pouco peso e deficiência alimentar.

SPIRULINA PACÍFICA E PIGMENTO DE ALGAS VERMELHAS   (P.A.R)

PLANCTON PRÉ-DIGERIDO (PPD)

O P.P.D. é um nutriente de alta qualidade feito a partir de krill fresco, fornece muitos benefícios devido a uma
tecnologia especial de bioprocessamento que utiliza enzimas. Contém uma boa fonte de proteínas e altos
níveis de astaxantina, melhorando a cor dos peixes. Ajuda o sistema imunológico durante o crescimento.
HFPC = Concentração de Proteína em Peixes: É uma fonte de proteína de alta qualidade que é facilmente 

assimilada pelos peixes. Contém uma técnica especial para o processamento de enzimas que implica
uma diminuição do teor de fósforo e resíduos minerais.

É uma alga verde-azulada que contém uma proteína chamada Phycocyanin, que não está presente
em outras algas ou plantas terrestres. Esta proteína especial garante fígado e rins saudáveis. Muitas
espécies de peixes consomem quantidades significativas desta alga natural verde-azulada e isso não é
encontrado na maioria das dietas comerciais. A Spirulina tem uma parede celular macia que
facilita a digestão. As proteínas encontradas na parede celular fortalecem e condicionam a
pele e as escamas dos peixes. A Spirulina tem uma grande variedade de carotenóides
(pigmentos), que melhoram a cor dos peixes. Os criadores de peixes perceberam que uma dieta
rica em Spirulina favorece o crescimento ideal, reduz a obesidade, aumenta os níveis de sobrevivência
e produz animais mais saudáveis. A Spirulina pacífica é reconhecida mundialmente como a melhor e é garantidamente
livre de pesticidas e herbicidas. Ela cresce em um clima ideal em Kona, Hawaii. Kona é a área central mais ensolarada dos Estados Unidos,
por isso oferece temperaturas perfeitas durante todo o ano e uma estação de crescimento de 12 meses.
O P.A.R. é um produto 100% natural rico em carotenóides e astaxantina, que se origina de certas algas. A astaxantina só está disponível
para peixes na cadeia alimentar. Um método de processamento especial garante que a maior quantidade de carotenóides esteja disponível
para os peixes. A astaxantina é um antioxidante altamente eficaz que ajuda o sistema imunológico durante o crescimento dos peixes.
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da mais alta qualidade e nutrientes adicionados;
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água, pois a saúde dos peixes
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INGREDIENTES INOVADORES

NOVAS TAMPAS DE DISPENSAÇÃO

LÍPIDOS

1.- Argila de Montmorilonita de Cálcio: Ingrediente da Austrália que oferece consistência às escalas e favorece a 
absorção de toxinas pelo sistema digestivo. 2.- Farinha de minhoca: É uma poderosa fonte de proteína que
também aumenta a palatabilidade do produto. T a m b é m  n ã o  c o n t é m  n e n h u m  t i p o  d e  p a r a s i t a
que possa atacar peixes tropicais. Ajuda a aumentar a reprodução e os níveis de desova.
3.- Alho: Não só aumenta a palatabilidade, como também previne o crescimento de parasitas.

4.- Extrato de Curcuma: Extrato da raiz que além de nos dar a cor amarela de forma natural,
também pode curar problemas estomacais. 5.- Extrato de Cochonilha: Extrato do exoesqueleto da
cochonilha feminina que produz um ácido chamado carmínico, que nos dá uma cor vermelha natural.

PROTEÍNAS

As proteínas são necessárias na dieta dos peixes, a fim de fornecer os aminoácidos essenciais. As
proteínas no tecido do corpo contêm aproximadamente 23 aminoácidos e entre elas, 10 aminoácidos
devem ser fornecidos na dieta dos peixes, uma vez que não podem produzi-los por si só. O s  a m i n o á c i d o s  s ã o
necessários para a manutenção, crescimento, reprodução e regeneração dos tecidos. Uma grande proporção de

aminoácidos consumidos pelo peixe é metabolizada em energia. As proteínas são o componente mais
importante na dieta do peixe, pois determinam o seu crescimento. Os requisitos de proteína e aminoácidos
em Nutrafin Max provêm de estudos conduzidos sobre as dietas naturais de diferentes peixes. A falta de

aminoácidos gera uma baixa utilização de proteínas e, portanto, retarda o crescimento e reduz a eficiência
alimentar. Em casos graves, a falta de aminoácidos reduz a capacidade de combater doenças e diminui a eficácia da resposta imune.
Por exemplo, experimentos mostraram que um peixe com deficiência de triptofano faz com que ele se torne escoliótico, mostrando uma curvatura
em sua espinha e a falta de metionina causa a catarata ocular. As proteínas são uma necessidade imperativa para o crescimento do tecido
de reparo (por exemplo, a substituição das escamas) e o bom estado do sistema imunológico.

HFPC = Concentração de Proteína em Peixes: Fonte de proteína facilmente assimilada. Técnica especial para o processamento de enzimas que
implica uma diminuição no teor de fósforo e resíduos minerais.

Os óleos adicionados de salmão e esturjão melhoram significativamente
o sabor dos alimentos. Por sua vez, são uma importante fonte de ômega 3.
Ácidos graxos são essenciais para os peixes de aquário e devem estar 
presentes nas suas dietas. A sua falta leva a uma diminuição no crescimento

e sinais de deficiência, incluindo despigmentação, atrito nas barbatanas, miopatia cardíaca e
infiltração de gordura no fígado.

Seis posições de abertura para escolher com mais precisão• 
a quantidade de comida a ser servida.
Disponível em tamanhos intermediários (200 - 400 ml)• 
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a quantidade de comida a ser servida.
Disponível em tamanhos intermediários (200 - 400 ml)• 
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Marcador de cor natural.• 
Sem corantes artificiais.• 
Fórmula com múltiplos nutrientes.• 
Alimento completo para peixes tropicais.• 

Nutrafin Max Tropical - Flocos

Ref.  A6700

Ref.  A6704
Ref.  A6706

Ref.  A6702

Nutrafin recomienda ofrecer distintos formatos de comida al pez para que pueda adaptarse a distintos

hábitos y nutrientes en su alimentación.

TIPO DE COMIDA DESCRIÇÃO

ESCAMAS

STICKS

MICRO
GRÁNULOS GRÁNULOS

•  Ideal para peixes que preferem comida na superfície.

•  Recomendado para peixes que preferem escolher a comida antes

de engolir diretamente no fundo.

•   Disponível para peixes que preferem comê-los na superfície e para 
peixes que se alimentam no fundo.
•  Adequado para aquários com alimentadores automáticos.
•  Fórmula mais densa, eles precisam comer menos para se alimentar.

•Comida ideal para peixes médios e grandes.

TABLETAS

Nutrafin recomenda a oferta de
diferentes formatos de comida para os peixes
para que eles se acostumem a diferentes
hábitos e nutrientes necessários para a sua
alimentação. Não tenha medo de 
experimentar.

REF. VOLUME PESO U x C

A6700 100 ml 10 gr 6

A6702 200 ml 38 gr 6

A6704 400 ml 77 gr 6

A6706 1000 ml 192 gr 12

REF. VOLUME PESO U x C

A6730 100 ml 40 gr 6

A6732 200 ml 80 gr 6

Grânulos flutuantes.• 
Não contém corantes artificiais.• 
Recomendado para peixes que se alimentam na superfície.• 
Alimento completo para peixes tropicais.• 

Nutrafin Max Gránulos

Ref.  A6730 Ref.  A6732
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Flocus ricos em Spirulina (40%), também contém alho.• 
Não contém corantes artificiais.• 
Alimento completo para peixes tropicais e marinhos.• 

Microgranules que afundam lentamente para uma alimentação• 
a todos os níveis.
Não contém corantes artificiais.• 
Alimento completo para peixes tropicais.• 

Nutrafin Max Microgránulos

Nutrafin Max Espirulina - Flocus

Ref.  A6744

Ref.  A6720

REF. VOLUME PESO U x C

A6720 100 ml 40 gr 6

REF. VOLUME PESO U x C

A6744 400 ml 77 gr 6

REF. VOLUME PESO U x C

A6750 100 ml 60 gr 6

A6752 200 ml 120 gr 6

REF. VOLUME PESO U x C

A6770 100 ml 19 gr 6

Contém marcadores de cor natural• 
Não contém corantes artificiais.• 
Alimento completo para todos os tipos de peixes tropicais e marinhos.• 

Nutrafin Max Marcador de cor - Flocus

Ref.  A6770

Tabletes com farinha de minhoca.• 
Não contém corantes artificiais.• 
Comida duradoura.• 
Alimento completo para peixes que se alimentam ao fundo.• 

Nutrafin Max Tropical - Tabletes

Ref.  A6752

Ref.  A6750
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Flocus ricos em Spirulina (40%), também contém alho.• 
Não contém corantes artificiais.• 
Alimento completo para peixes tropicais e marinhos.• 

Microgranules que afundam lentamente para uma alimentação• 
a todos os níveis.
Não contém corantes artificiais.• 
Alimento completo para peixes tropicais.• 

Nutrafin Max Microgránulos

Nutrafin Max Espirulina - Flocus

Ref.  A6744

Ref.  A6720

REF. VOLUME PESO U x C

A6720 100 ml 40 gr 6

REF. VOLUME PESO U x C

A6744 400 ml 77 gr 6

REF. VOLUME PESO U x C

A6750 100 ml 60 gr 6

A6752 200 ml 120 gr 6

REF. VOLUME PESO U x C

A6770 100 ml 19 gr 6

Contém marcadores de cor natural• 
Não contém corantes artificiais.• 
Alimento completo para todos os tipos de peixes tropicais e marinhos.• 

Nutrafin Max Marcador de cor - Flocus

Ref.  A6770

Tabletes com farinha de minhoca.• 
Não contém corantes artificiais.• 
Comida duradoura.• 
Alimento completo para peixes que se alimentam ao fundo.• 

Nutrafin Max Tropical - Tabletes

Ref.  A6752

Ref.  A6750
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REF. VOLUME PESO U x C

A6782 200 ml 40 gr 6

REF. VOLUME PESO U x C

A6780 100 ml 24 gr 12

REF. VOLUME PESO U x C

A6790 100 ml 50 gr 6

REF. VOLUME PESO U x C

A6760 100 ml 55 gr 6

A6762 200 ml 110 gr 6

Tabletes ricas em spirulina. Contém Alho.• 
Não contém corantes artificiais.• 
Alimento completo para peixes tropicais e marinhos.• 

Nutrafin Max Spirulina - Tabletes

Ref.  A6760

Ref.  A6762

Nutrafin Max Gránulos Camarões

Ref.  A6790

Grânulos de afundamento lento.• 
Não contém corantes artificiais• 
Alimento completo para peixes que se alimentam no fundo• 

Contém marcadores de cor natural• 
Não contém corantes artificiais• 
Comida completa para peixes Betta• 

Nutrafin Max Cor Betta Flocus

Ref.  A6780

Inclui tubifex liofilizado para obter um sabor requintado• 
Não contém corantes artificiais• 
Alimento completo para guppies, molly, cauda de espada e platy• 

Nutrafin Max Vivíparos Flocus

Ref.  A6782
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Nutrafin Max Baby Fórmula

Ref.  A6960

Grânulos extra finos para facilitar a digestão.• 
Não contém corantes artificiais• 
Fórmula enriquecida com cálcio• 
Alimento completo para pequenos peixes tropicais.• 

REF. VOLUME PESO U x C

A6960 100 ml 45 gr 6

Nutrafin Max Água Fria - Flocus

Água Fria /

Ref.  A6838

Ref.  A6830 Ref.  A6832

Ref.  A6834

REF. VOLUME PESO U x C

A6830 100 ml 19 gr 6

A6832 200 ml 38 gr 6

A6834 400 ml 77 gr 6

A6838 1000 ml 215 gr 12

Flocos formulados com multinutrientes.• 
Não contém corantes artificiais.• 
Alimento completo para todos os Goldfish.• 
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Nutrafin Max Baby Fórmula

Ref.  A6960

Grânulos extra finos para facilitar a digestão.• 
Não contém corantes artificiais• 
Fórmula enriquecida com cálcio• 
Alimento completo para pequenos peixes tropicais.• 

REF. VOLUME PESO U x C

A6960 100 ml 45 gr 6

Nutrafin Max Água Fria - Flocus

Água Fria /

Ref.  A6838

Ref.  A6830 Ref.  A6832

Ref.  A6834

REF. VOLUME PESO U x C

A6830 100 ml 19 gr 6

A6832 200 ml 38 gr 6

A6834 400 ml 77 gr 6

A6838 1000 ml 215 gr 12

Flocos formulados com multinutrientes.• 
Não contém corantes artificiais.• 
Alimento completo para todos os Goldfish.• 
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Nutrafin Max Água Fria Granulos Cor

Nutrafin Max Água Fria Granulos Pequenos

Ref.  A6870

Ref.  A6872

Ref.  A6850

Ref.  A6854

Ref.  A6852

Contém marcadores de cor natural• 

Não contém corantes artificiais• 

Grânulos de fundo enriquecidos com spirulina.• 

Contém marcadores de cor natural• 
Não contém corantes artificiais• 
Alimento completo de grânulos para todos os Goldfish• 

REF. VOLUME PESO U x C

A6850 100 ml 40 gr 6

A6852 200 ml 85 gr 6

A6854 400 ml 175 gr 6

REF. VOLUME PESO U x C

A6870 100 ml 50 gr 12

A6872 200 ml 100 gr 6

Ref.  A6992

Ref.  A6994

Nutrafin Max Granulos para Discos

Grânulos de fundo com 20% a mais de farinha de minhoca• 
e 7% a mais de alho
Não contém corantes artificiais• 

REF. VOLUME PESO U x C

A6992 200 ml 85 gr 6

A6994 400 ml 175 gr 6
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REF. VOLUME PESO U x C

A6804 400 ml 112 gr 24

A6808 1000 ml 280 gr 12

Ref.  A6808

Ref.  A6804

Ref.  A6790

Nutrafin MAx Gránulos Gambas

Contém marcadores de cor natural• 
Grânulos que afunda de forma lenta• 
Alimento completo para peixes que se alimentam ao fundo• 

REF. VOLUME PESO U x C

A6790 100 ml 50 gr 6

REF. PESO U x C

A6784 30 gr 6

Nutrafin Max Flocos com legumes para Guppy

Ref.  A6784

Fornece uma variedade de ingredientes benéficos• 
Extrato de levedura avançado• 

Multi-vitaminas para garantir o crescimento e resistência
para doenças.

• 

Nutrafin Max spirulina Cíclido stiks

Stiks flutuantes que suavizam rapidamente para facilitar a • 
alimentação de pequenos peixes.
Não contém corantes artificiais• 



13

Aquariofilia

aquariofilia /

REF. VOLUME PESO U x C

A6804 400 ml 112 gr 24

A6808 1000 ml 280 gr 12

Ref.  A6808

Ref.  A6804

Ref.  A6790

Nutrafin MAx Gránulos Gambas

Contém marcadores de cor natural• 
Grânulos que afunda de forma lenta• 
Alimento completo para peixes que se alimentam ao fundo• 

REF. VOLUME PESO U x C

A6790 100 ml 50 gr 6

REF. PESO U x C

A6784 30 gr 6

Nutrafin Max Flocos com legumes para Guppy

Ref.  A6784

Fornece uma variedade de ingredientes benéficos• 
Extrato de levedura avançado• 

Multi-vitaminas para garantir o crescimento e resistência
para doenças.

• 

Nutrafin Max spirulina Cíclido stiks

Stiks flutuantes que suavizam rapidamente para facilitar a • 
alimentação de pequenos peixes.
Não contém corantes artificiais• 
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Nutrafin Max Gammarus Gránulos

Tartarugas /

Ref.  A6920

Ref.  A6928

Ref.  A6922

Ref.  A6924

Grânulos secos à base de gama• 

Vitamina D3 para uma casca resistente• 

Sem corantes artificiais• 

REF. VOLUME PESO U x C

A6972 200 ml 95 gr 6

REF. VOLUME PESO U x C

A6920 100 ml 30 gr 6

A6922 200 ml 65 gr 6

A6924 400 ml 135 gr 6

A6928 1000 ml 340 gr 12

Nutrafin Max Pleco Fórmula

Ref.  A6972

Stiks ricos em fibras• 
Não contém corantes artificiais• 
Alimento completo para peixe gato e loricarídeos• 
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Nivel Superior

Nivel Medio

Comedores de Fondo

Discos
Payaso

Pleco

Barbo

Cíclido

Cíclido Africano

TABLETAS

GRÁNULOS
Y BOLAS
FLOTANTESGRÁNULOS

Y MICROGRÁNULOS

GRÁNULOS
Y MICROGRÁNULOS

ESCAMAS

O NÍVEL A QUE NADA O PEIXE AJUDARÁ A DETERMINAR O TIPO DE ALIMENTO QUE PRECISA
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Ref.  A7906

Ref.  A7900

Ref.  A7904

Ref.  A7902

Nutrafin Cycle - Suplemento Biológico

Agora contém uma NOVA BACTÉRIA NITRIFICANTE E CINCO VEZES
MAIS CONCENTRAÇÃO BACTERIANA.
É capaz de eliminar um mínimo de 40 mg/l de NH3-N por dia respeitando
as seguintes doses: O primeiro dia 25 ml por 35 litros, o segundo dia 10 ml
por 35 litros e o terceiro dia 10 ml por 35 litros.

Cinco vezes mais biomassa para uma resposta rápida e maior• 
capacidade de nitrificação.
Adaptação de bactérias a condições severas.• 
Estabilidade proporcionada pela matéria bacteriana da flosa• 
Ativação imediata• 
Fácil de armazenar. Não requer refrigeração.• 
Funciona em todos os tipos de aquários.• 

REF. VOLUME U x C

A7900 120 ml 12

A7902 250 ml 12

A7904 500 ml 6

A7906 2 lts 6
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Nutrafin Aqua-Plus- Condicionador

Elimine o cloro imediatamente.• 
Efetivamente destrói a ligação amônia-cloro presente• 
na cloramina.
Neutraliza os metais pesados tóxicos (cádmio, cobre, ferro, • 
chumbo, manganês e mercúrio).
Protege a mucosa dos peixes (substitui a camada protetora, cria • 
uma barreira que impede a passagem de parasitas, protege as
feridas das infecções, dá tempo para curar feridas).
P.H.E (Extrato herbal puro) Os derivados naturais das ervas• 
atuam diretamente no sistema nervoso. Contém raiz de valeriana.
Fórmula patenteada.
Redução efetiva do stresse (alívio do stresse homeopático,• 
acalma o peixe durante o transporte)
Contém neutralizadores que estabilizam o pH• 

Ref.  A7930

Ref.  A7927

Ref.  A7929

Ref.  A7928

REF. VOLUME U x C

A7927 120 ml 12
A7925 30 ml 12

A7928 250 ml 12

A7929 500 ml 6

A7930 2 lts 6
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Para espécies que preferem meios alcalinos, como guppies, mollys• 
xifhos, platys, peixes de ouro ou ciclídeos.

Apenas para peixes de água doce.• 

Para espécies que preferem ambientes ácidos, como muitas espécies• 
da família dos tetras, ciclídeos sul-americanos, barbilhões 
Não contém fosfatos• 
Apenas para peixes de água doce.• 

Nutrafin Potenciador de PH

AJUSTADORES DE pH

Nutrafin Redutor de PH

Ref.  A7977

Ref.  A7982

REF. VOLUME U x C

A7977 100 ml 12

REF. VOLUME U x C

A7982 100 ml 12

REVOLUCIONA
O TEU AQUÁRIO

Nutrafin Plant Gro 

Suplemento de micronutrientes para fornecer elementos• 
essenciais ou substituir os absorvidos pelas plantas, além
de melhorar a sua condição cor e crescimento.
Enriquecido com vitamina B, tiamina, cobalamina e biotina,• 

que melhoram o crescimento e a resistência a doenças.
Todos os oligoelementos, exceto o boro, são quelados para garantir estabilidade.• 
Fornece uma dose ideal de 0,3 mg / l de ferro quelado. Aquários• 
com sistema de iluminação de alto desempenho e suplemento de
Co2, precisam de 0,5 mg / l.

Ref.  A7947
Ref.  A7948

REF. VOLUME U x C

A7947 120 ml 12

A7948 250 ml 12
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REF. VOLUME U x C

A7970 250 ml 12
A7972 500 ml 12

REF. VOLUME U x C

A7920 60 ml 12

Estabelece os níveis apropriados de dureza geral (gH) para peixes• 
de água doce, proporcionando um equilíbrio da concentração interna
de sais dentro do peixe.
Proporciona a forma ideal de magnésio de cálcio 3 para 1, comum 
na maioria dos organismos de água doce.

• 

Combinação equilibrada de sais minerais que ajuda a manter a• 
coloração, condição e reprodução de muitas espécies de ciclídeos
africanos encontrados nos lagos do Malawi e Tanganica.
Não afeta o pH• 
Contém cálcio, magnésio, potássio e sódio• 

Ref.  A7970

Ref.  A7972

Nutrafin Betta Plus

Ref.  A7920

Sua concentração contém o equivalente a quase uma folha de
amêndoa tropical por dose.

• 

Ajuda a prevenir a infecção bacteriana.• 
Proporciona elementos do habitat dos bettas.• 
Neutraliza metais pesados (cobre, ferro, chumbo, etc ...)• 
Reduz o stress• 
Cobre e protege a membrana mucosa dos peixes.• 
Previne a toxicidade por nitritos (absorvendo íons de cloreto de sódio)• 

Ref.  A7966
Ref.  A7968

REF. VOLUME U x C

A7966 120 ml 12

A7968 250 ml 12

Limpador Biológico• 
Elimina biologicamente os resíduos orgânicos• 
2,5 ml trata 3,78 L, em cada mudança de água• 

A7922 120 ml 12

Nutrafin Condicionador Cíclido Africano

Nutrafin Betta GoldFish

Elimina cloro e cloramina da água da torneira• 
Elimina a amônia tóxica, neutraliza e desintoxica
metais pesados

• 

Nutrafin Betta Enviro-CleanREF. VOLUME U x C

A7958 60 ml 12
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Nutrafin Waste Control

Ref.  A7940

Ref.  A7941

Ref.  A7942

Ref.  A7938

Reduz rapidamente o lixo orgânico• 
Limpa ambos os filtros e cascalho e superfície.• 
Ajuda a reduzir a manutenção do aquário.• 
Efeito sinérgico com o ciclo• 
Para água doce e salgada.• 

REF. VOLUME U x C

A7938 120 ml 12

A7940 250 ml 12
A7941 500 ml  6
A7942    2 l  6

REF. VOLUME U x C

A7954 250 ml 12

Nutrafin Waste Control Biológico reduz a manutenção do aquário emantém condições aquáticas
benéficas para os peixes. Altamente recomendado para ciclídeos, Goldfish, peixes grandes,
aquários bem abastecidos, recifes e aquários plantados.

Ajuda a reduzir a manutenção metabolizando resíduos de
aquários de tartaruga. Controla odores e melhora o habitat
da tartaruga, a aplicação ajuda a exclusão de bactérias
indesejáveis.

Ref.  A7954

Nutrafin Turtle Clean

Limpa o habitat e o cascalho das tartarugas.• 
Reduz e controla odores• 
Reduz rapidamente o lixo orgânico.• 



20

Aquariofilia

aquariofilia /

Torna a água do aquário cristalina de uma maneira biológica.• 
Deve ser usado quando a água estiver suja devido a detritos orgânicos.• 
Contra a síndrome do "novo tanque"• 
Apenas para peixes de água doce.• 

Nutrafin Clarificador Biológico

Nutrafin Clarificador Rápido

Ref.  A7960

Ref.  A7915

Limpa a água pela precipitação de partículas orgânicas e inorgânicas.• 
Atua em 1 hora com o resultado da água cristalina.• 
Totalmente seguro• 
Apenas para peixes de água doce• 

REF. VOLUME U x C

A7960 120 ml 12

REF. VOLUME U x C

A7915 120 ml 12

Nutrafin Clarificador Biológico oferece uma resposta baseada na fórmula da enzima
que metaboliza as fontes de alimento para evitar que as bactérias flutuem de forma
descontrolada, criando nuvens de água no aquário.

NutrafinClarificador Rápido estabelece águas cristalinas criando atração iônica
entre partículas flutuantes que são facilmente eliminadas pelo filtro do aquário.
Elimina as algas em suspensão, silte e outros pequenos detritos flutuantes.
Para obter os melhores resultados, recomenda-se usá-lo com enchimentos
de poliéster no filtro.

REVOLUCIONA
O TEU AQUÁRIO



21

Aquariofilia

aquariofilia /

Nutrafin Basix Tropical Base Flocos Grandes

Tropical Base Flocos Grandes é especialmente formulado para fornecer uma dieta completa
para todos os peixes tropicais.

Ref.  A7024

Ref.  A7022

Ref.  A7002

Ref.  A7003

Ref.  A7006

Ref.  A7001

REF. VOLUME PESO U x C

A7022 590 ml 85 gr 3

A7024 1013 ml 170 gr 3

U x C

12

6

6

3

1

Tropical Base formulado para a alimentação diária de todos os peixes
tropicais. Contém uma fórmula equilibrada que inclui todas as
proteínas necessárias, aminoácidos, fibras, minerais e vitaminas.

REF. VOLUME PESO

A7001 61 ml  14 gr

A7002 110 ml   28.4 gr

A7003 234 ml 63.8 gr

A7006 1013 ml  226.8 gr

A7012 11.25 l   2.3 Kg

Nutrafin Basix Alimento Tropical Base

Ref.  A7012
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As Larvas Vermelhas oferecem valores de proteína mais elevados do que muitos
outros alimentos. Contêm muito pouca humidade e têm um valor nutricional muito
alto. É um organismo liofilizado completamente natural que será devorado por
peixes meticulosos ou recém importados. Fornece uma dieta complementar
para todos os peixes tropicais.

Ref.  A7312

REF. VOLUME PESO U x C

A7312 110 ml  9 gr 6

aquariofilia /

Tropical Base Saco é especificamente formulado para a alimentação diária de
todos os peixes tropicais. Contém uma fórmula equilibrada que inclui todas as
proteínas, aminoácidos, fibras, minerais e vitaminas necessárias para ajudar a
garantir a saúde e o bem-estar dos peixes de aquário.

Ref.  A7031

Ref.  A7032

Ref.  A7041

Ref.  A7043
Ref.  A7042

REF. PESO

A7031 226.8 gr

A7032   454 gr

Pastilhas formuladas especificamente para a alimentação diária de todos os peixes
tropicais que se alimentam no fundo. Contêm um aglutinante natural especial que
efetivamente previne a decomposição prematura na água.
Permite que os alimentadores inferiores tenham o tempo extra necessário para
ingerir quantidades adequadas de alimento.

REF. VOLUME PESO

A7041 61 ml 36 gr

A7042 110 ml 66 gr

A7043 234 ml 138 gr

Nutrafin Basix Pastilhas

Nutrafin basix Larvas Vermelhas

Nutrafin basix Tropical Base Saco

U x C

6

6

U x C

12

6
3
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As Larvas Vermelhas oferecem valores de proteína mais elevados do que muitos
outros alimentos. Contêm muito pouca humidade e têm um valor nutricional muito
alto. É um organismo liofilizado completamente natural que será devorado por
peixes meticulosos ou recém importados. Fornece uma dieta complementar
para todos os peixes tropicais.

Ref.  A7312

REF. VOLUME PESO U x C

A7312 110 ml  9 gr 6

aquariofilia /

Tropical Base Saco é especificamente formulado para a alimentação diária de
todos os peixes tropicais. Contém uma fórmula equilibrada que inclui todas as
proteínas, aminoácidos, fibras, minerais e vitaminas necessárias para ajudar a
garantir a saúde e o bem-estar dos peixes de aquário.

Ref.  A7031

Ref.  A7032

Ref.  A7041

Ref.  A7043
Ref.  A7042

REF. PESO

A7031 226.8 gr

A7032   454 gr

Pastilhas formuladas especificamente para a alimentação diária de todos os peixes
tropicais que se alimentam no fundo. Contêm um aglutinante natural especial que
efetivamente previne a decomposição prematura na água.
Permite que os alimentadores inferiores tenham o tempo extra necessário para
ingerir quantidades adequadas de alimento.

REF. VOLUME PESO

A7041 61 ml 36 gr

A7042 110 ml 66 gr

A7043 234 ml 138 gr

Nutrafin Basix Pastilhas

Nutrafin basix Larvas Vermelhas

Nutrafin basix Tropical Base Saco

U x C

6

6

U x C

12

6
3

aquariofilia /

Nutrafin basix Alimento para Alevins

Contém uma fórmula equilibrada que inclui todas as proteínas, aminoácidos, fibras,
minerais e vitaminas necessárias para ajudar a garantir a saúde e o bem-estar
dos peixes de aquário.

Ref.  A7070

Ref.  A7174

Ref.  A7176

Ref.  A7173

Ref.  A7172

REF. VOLUME PESO

A7070 61 ml 28.4 gr

Formulação extremamente saborosa que contém ingredientes de qualidade, como krill
e plâncton. Este alimento de qualidade é facilmente digerido e fortificado com vitaminas
essenciais para um sistema imunológico saudável.

REF. VOLUME PESO

A7172 110 ml 40 gr

A7173 234 ml 80 gr

A7174 590 ml 210 gr

A7176 1013 ml 360 gr

Nutrafin Basix Granulado para Ciclídeos

Ciclideos Flocos é uma excelente maneira de fornecer as suas necessidades
nutricionais básicas. Oferece uma formulação extremamente saborosa que
contém ingredientes de qualidade, como krill e plâncton.

Ref.  A7134

Ref.  A7132

REF. VOLUME PESO

A7132 590 ml 85 gr

A7134 1013 ml 170 gr

Nutrafin basix Flocos para Ciclídeos

U x C

6

U x C

6

6

3

3

U x C

3

3
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Peixes de água fria não requerem uma dieta rica em proteínas. No entanto, precisam
de uma dieta rica em carboidratos. Isso fornece uma dieta completa, enriquecida com
multivitaminas e vitamina C estabilizada, para todos os peixes de água fria.

Ref.  A7103
Ref.  A7102

Ref.  A7101

Ref.  A7112

Ref.  A7106

REF. VOLUME PESO

A7101 61 ml 12 gr

A7102 110 ml 24 gr

A7103 234 ml 48 gr

A7106 1013 ml 200 gr

A7112 11.24 L 2.3 Kg

aquariofilia /

Nutrafin Basix Granulado para Água Fria

Granulado para água fria fornece uma dieta completa, enriquecida com multivitaminas
e vitamina C estabilizada, para todos os peixes de água fria.

Ref.  A7186
Ref.  A7183

Ref.  A7182

Ref.  A7245

REF. VOLUMEN PESO

A7182 110 ml 40 gr

A7183 234 ml 85 gr

A7186 1013 ml 360 gr

Especificamente formulado para bettas. As larvas vermelhas liofilizadas são altamente
nutritivas e será consumida vorazmente pelos bettas.

REF. VOLUME PESO

A7245 61 ml 5 gr

Nutrafin Basix Alimento para Bettas

Nutrafin Basix Tropical Base Água Fria

U x C

12

U x C

12

6

6

U x C

12

6

6

3

1
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Peixes de água fria não requerem uma dieta rica em proteínas. No entanto, precisam
de uma dieta rica em carboidratos. Isso fornece uma dieta completa, enriquecida com
multivitaminas e vitamina C estabilizada, para todos os peixes de água fria.

Ref.  A7103
Ref.  A7102

Ref.  A7101

Ref.  A7112

Ref.  A7106

REF. VOLUME PESO

A7101 61 ml 12 gr

A7102 110 ml 24 gr

A7103 234 ml 48 gr

A7106 1013 ml 200 gr

A7112 11.24 L 2.3 Kg

aquariofilia /

Nutrafin Basix Granulado para Água Fria

Granulado para água fria fornece uma dieta completa, enriquecida com multivitaminas
e vitamina C estabilizada, para todos os peixes de água fria.

Ref.  A7186
Ref.  A7183

Ref.  A7182

Ref.  A7245

REF. VOLUMEN PESO

A7182 110 ml 40 gr

A7183 234 ml 85 gr

A7186 1013 ml 360 gr

Especificamente formulado para bettas. As larvas vermelhas liofilizadas são altamente
nutritivas e será consumida vorazmente pelos bettas.

REF. VOLUME PESO

A7245 61 ml 5 gr

Nutrafin Basix Alimento para Bettas

Nutrafin Basix Tropical Base Água Fria

U x C

12

U x C

12

6

6

U x C

12

6

6

3

1
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Nutrafin basix Sticks para Tartarugas

Nutrafin Basix Snack Gammarus

Sticks para Tartarugas contém camarões gammarus que são altamente invertebrados
e nutritivos sendo uma fonte natural de cálcio. Deve ser alimentado como
dieta central.

O Snack Gammarus contém duas espécies de camarões liofilizados que são
excelentes suplementos nutricionais para qualquer dieta central. Altamente apetitoso
são avidamente consumidos pelas tartarugas e fornecem um alto nível de
proteína que ajuda a promover o crescimento.

Ref.  A7426
Ref.  A7428

Ref.  A7424

Ref.  A7422
Ref.  A7420

Ref.  A7404

Ref.  A7406
Ref.  A7402

Ref.  A7400

REF. VOLUME PESO

A7400 61 ml 8 gr

A7402 110 ml 12 gr

A7404 234 ml 25 gr

A7406 590 ml 60 gr

REF. VOLUME PESO

A7420 61 ml 20 gr

A7422 110 ml 40 gr

A7424 234 ml 85 gr

A7426 590 ml 210 gr

A7428 1013 ml 360 gr

U x C

12

6

6

3

3

U x C

12

6

6

3



26

Aquariofilia

REF. DÍAS U x C

A7531 7 12

A7536 3 12

REF. U x C

A7510 12

Ajuda a manter a água livre de Nutra Comida 7 dias cria um
ambiente saudável para todos
peixes tropicais e peixes coloridos.

Os blocos se dissolvem lentamente,
neutralizando o pH na água do
aquário
para ajudar a parar os odores,
purificar e melhorar a cor da água.

ácidos pela libertação de cálcio
durante a dissolução do bloco;
muito adequado para evitar o 
amolecimento da casca das
tartarugas.

Nutrafin Bloque Neutralizador Tartaruga

Nutrafin Alimento para férias

Nutrafin basix Comida 7 dias

REF. U x C

A7520 12

Alimento para Bettas 7 dias - MARINA

Alimento p/Bettas granulado

REF. U x C

A6676 12

REF. U x C

A6679 12

Alimento para Bettas 7 dias são a
refeição ideal. O bloqueio liberará
lentamente todos os
multivitamínicos e nutrientes
essenciais durante
um período de 7 dias e isso sem
perturbar a água.

Alimento para Bettas granulado é o alimento ideal para o seu
Betta. A comida oferece uma dieta diária rica em proteínas e
nutritiva. A caixa de alimentos pode ser convertida em um
dispensador de alimentos fácil de usar.
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COMO SABER SE OS PEIXES ESTÃO SAUDÁVEIS?

Se forem bem cuidados ao longo das suas vidas, os peixes de aquário
provavelmente não ficarão doentes. Mas podem ocorrer doenças, por isso, é 
importante estar vigilante ao controlar e conter doenças e evitar que as situações se 
transformem em problemas de saúde incontroláveis.

O reconhecimento precoce e o diagnóstico de quaisquer anormalidades físicas observáveis permitirão o tratamento oportuno e melhores chances de
sucesso. Isolando o animal doente para que a doença não se espalhe por toda a comunidade.

Estas orientações também servem para quando se compra novos animais. Não compre peixes que estão em aquários com peixes que parecem doentes.

O uso regular de condicionadores de água, podem contribuir significativamente o fornecimento de qualidade ideal da água e reduzir o stress dos animais.

As barbatanas dos peixes devem ser retas, as escamas intactas e sem manchas vermelhas

As guelras devem ser vermelhas por dentro, não descoloridas, dilatadas ou inchadas

Os olhos devem estar claros, não turvos

Geralmente, os peixes devem comer e nadar ativamente. No entanto, há raças específicas 
que são naturalmente tímidas e reclusas e podem não estar doentes.

Manchas brancas felpudas, manchas brancas (do tamanho de um grão de sal), buracos, 
ulcerações ou protuberâncias são sinais de doenças

Em espécies com o corpo translúcido, não deve haver nenhuma parte esbranquiçada no 
corpo.

Partes do corpo rasgadas ou danificadas podem indicar brigas ou disputas territoriais.

●

●

●

●

●

●

●

O segredo é avaliar diariamente a aparência física e observar certos indicadores 
reveladores do estado de saúde.

O que deve ser observado:


