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01 •  Terrários

TERRARRIOS
Terrários Vision (embalado plano)

 Terrário Vision Black

Vision Black 40 
Dim : 40x35x40 cm (CxLxA) - ref: 877010

Vision Black 60
Dim : 60x45x45 cm (CxLxA) - ref: 877011

Vision Black 80
Dim : 80x45x60 cm (CxLxA) - ref: 877012

Vision Black 100
Dim : 100x45x50 cm (CxLxA) - ref: 877013

Vision Black 120
Dim : 120x50x60 cm (CxLxA) - ref: 877014

Vision Black 120 L
Dim : 120x50x90 cm (CxLxA) - ref: 877015

Vision Black 120 XL
Dim : 120x50x120 cm (CxLxA) ref: 877016

Vision Black 140
Dim : 140x55x60 cm (CxLxA) ref: 877017

Vision Black 140 XL
Dim : 140x55x100 cm (CxLxA) ref: 877018

A série Vision foi projetada para 
permitir a fácil aquisição e arma-
zenagem.

Estes terrários ocupam 5 vezes menos 
espaço no armazém e também no 
veículo do comprador. Tentamos evitar que 
transportamos espaços vazios nos nossos 
contentores, portanto optamos por utilizar 
caixas planas. Na utilização de caixas 
planas, poupamos dinheiro em transporte 
e limitamos o nosso impacto ambiental. 

-

viveiros grandes que são melhores para os 
animais de estimação, e que normalmente 
não se encontram comercializados pelas 
outras marcas por razões de espaço. 

Fechadura para vivário
ref: 436530

Fechadura para Vivário Pá para Areia
ref: RP890064
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Reptitank XL/ Low
Dim : 38x14x24 cm (CxLxA)
ref: 875969

Reptitank XS
Dim : 19x12x13 cm (CxLxA)
ref: 875964

Reptitank S
Dim : 24x16x17 cm (CxLxA)
ref: 875966

Reptitank L
Dim : 31x20x21 cm (CxLxA)
ref: 875968

Terrários •  01

Reptitank XS
Dim : 18x11,5x13 cm
ref: RP877058

4 701523 523 206

Reptitank S
Dim : 21,5x13,5x14 cm
ref: RP877059

4 701523 523 376

Reptitank M
Dim : 25,5x16,5x16 cm
ref: RP877060

4 701523 523 446

Reptitank L
Dim : 31x21x20 cm
ref: RP877061

4 701523 523 516

Reptitank XL
Dim : 38,5x21,5x24 cm
ref: RP877062

4 701523 523 686 3 760140 911 440 3 760140 911 750

3 760140 911 510

3 760140 911 680

 

 

 

Repti BOX M
Dim : 26x26x20 cm
ref: RP877054

4 701523 523 835

Repti BOX XL BAIXO
Dim : 42x26x16 cm
ref: RP877056

4 701523 523 066

Repti BOX Redondo
Dim : 30x19 cm
ref: RP877057

4 701523 523 136

Perfeito para : 
•  Insetos de alimentação como grilos, 

gafanhotos migratórios, vermes, insetos 
de vara e besouros. 

•  Transportar os seus répteis, ou mover-los e 
manter durante as férias. 

•  Na reprodução e, por conseguinte,  a 
separação os animais. Também é ideal 

•   Na hibernação animal, neste caso o  Repticlay deve ser adicionado de modo

 

que os seus animais de estimação se 
podem enterrar.

Repti Tank
O Reptitank de Reptiles-Planet é um terrário em plástico para 
répteis, anfíbios, roedores, aracnídeos e insetos. Dispõe de várias 
aberturas, incluindo uma pequena porta na parte da frente, que 
permite alimentar seus animais de estimação sem incomodá-los.

Repti Box
O Reptibox de Reptiles-Planet é um terrário em plástico 
para répteis, anfíbios, roedores, aracnídeos e insetos. 
Dispõe de várias aberturas, incluindo uma pequena 
porta na parte da frente, que permite alimentar seus 
animais de estimação sem incomodá-los.

Terrários Repti Tank e Repti Box
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Easy Terra S
20x20x15(H) cm Monté
ref: RP877040

Easy Terra M
40x26x23(H) cm Monté
ref: RP877042

Easy Terra S Alto
20x20x27(H) cm
ref: RP877045

Easy Terra M Alto
40x28x50(H) cm
ref: RP877047

4 701523 523 613

4 701523 523 783
 

EASY TERRA
Terrário à prova de água para pequenos animais, serpentes, insetos e anfíbios.

•  Novas Embalagens
•  Novos Tamanhos

Terrários Easy Terra

Easy Terra 40x28x50(H) cm       RP877047

porta pequena para alimentar os animais o topo pode ser totalmente aberto terrário à prova de água para 
répteis, anfíbios e insetos

grade de malha ou plástico, 
dependendo do modelo

Easy Terra 40x26x23(H) cm       RP877042

RP877045

RP877040

Easy Terra 20x20x27(H) cm Easy Terra 20x20x15(H) cm
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AQUA-TERRARIOS
Substratos para Tartarugas Aquáticas

ACESSÓRIOS PARA TARTARUGAS AQUÁTICAS

Turtle Stones 
4,5KG
ref : 875841

• Pedras arredondadas. 
•  Criar um leito de rio com aparência  

natural. 
• Fácil de limpar.

02 •  Aqua-terrários e acessórios para tartarugas aquáticas

Répteis-Planet Turtle Stones é composto de pequenas e lisas pedras de 
riachos das montanhas, arredondadas ao longo do tempo. Essas 
pedras lisas não machucam as tartarugas que vivem nas profundezas 
ou escavam para se alimentar. As diferentes cores e padrões de 
pedra reproduzem um leito natural de rio. Reptiles-Planet Turtle Stones 
podem ser facilmente limpas e re-utilizadas imersendo-as numa 
solução desinfectante num grande balde, durante 15 minutos, seguida 
por uma lavagem com água até que a água saia limpa.

Ideal para os anfíbios e tartarugas 
aquáticas. Cria uma cascata em 
terrários tropicais. Fácil de ligar a um 
tubo de entrada de água.

«Bomba submersível 
e versátil para
terrários e
aqua-terrários»

Ilhas Flutuantes para Tartarugas Aquáticas

 Turtle island

Turtle Island S
ref: 876121

Turtle Island M
ref: 876122

Turtle Island L
ref: 876124

• Perfeita para a exposição a radiação UV e infravermelha. 
•  Função automática de nível de água que se adapta a 

qualquer nível de água. 
•  Três tamanhos 

disponíveis. 
•  Pode ser usado 

para tritões e rãs. 
•  -

parede do aquário 
com 4 ventosas.

 Vivarium Pump Repti Filter 480 L/A
ref: 870579

Massa Filtrante
Espuma p/480L/H
ref: RP870580

Vivarium Pump
4W 280 L /A 
Dim : 4,2x3x4,6 cm - ref: 870578

Massa Filtrante
Espuma p/1800L/H
ref: RP870582

Terrários •  01

Easy Terra S
20x20x15(H) cm Monté
ref: RP877040

Easy Terra M
40x26x23(H) cm Monté
ref: RP877042

Easy Terra S Alto
20x20x27(H) cm
ref: RP877045

Easy Terra M Alto
40x28x50(H) cm
ref: RP877047

4 701523 523 613

4 701523 523 783
 

EASY TERRA
Terrário à prova de água para pequenos animais, serpentes, insetos e anfíbios.

•  Novas Embalagens
•  Novos Tamanhos

Terrários Easy Terra

Easy Terra 40x28x50(H) cm       RP877047

porta pequena para alimentar os animais o topo pode ser totalmente aberto terrário à prova de água para 
répteis, anfíbios e insetos

grade de malha ou plástico, 
dependendo do modelo

Easy Terra 40x26x23(H) cm       RP877042

RP877045

RP877040

Easy Terra 20x20x27(H) cm Easy Terra 20x20x15(H) cm
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ILUMINAcaO   COM   UVB
Lâmpadas de Casquilho

As lâmpadas Mega Sun 2.0 emi-
tem uma pequena quantidade 
de luz UVB (por exemplo, 20 µW/
cm² a uma distância de 30 cm). 
São designadas para os animais 
que necessitam de pouquissima 
luz, como anfíbios, serpentes 
e todos os animais noturnos 
(incluindo lagartixas noturnas). 
Estas lâmpadas emitem uma 
luz bonita (6700 K-CRI : 98), e 
às vezes são usados   com uma 
lâmpada Mega Sun 10,0. A luz 
UVA traz o bem-estar fisiológico 
aos animais e diminui os níveis 
de « stress », o que facilita a ali-
mentação e reprodução. As 
lâmpadas Mega Sun, são uma 
vantagem real na reprodução 
de serpentes e o gecko noturno. 

Designadas para cobras, anfí-
bios e invertebrados, incluindo 
pítons (Python Regius, Morelia 

Viridis, Python molurus, Python 
curtus), cobras do milho (Pan-
therophis guttatus), jibóias 
(Boas constrictor, Eryx, caninus 
corallus), Lampropeltis Triangu-
lum, Lampropeltis getulus, rãs 
arbóreas (Litoria caerula), sapos 
cornudos de Cranwell (Cera-
tophrys cranwelli), rãs arbóreas 
americanos verdes (Hyla cine-
rea), Dendrobates, lagartixas 
noturnas (Eublepharis, Rhaco-
dactylus, Gecko Tokay, gecko 
auratus) e tarântulas. 

As lâmpadas são disponíveis 
em duas potências diferentes, 
13W e 26 W.

n Mega Sun 2.0
   (emissor UVB de
    baixa intensidade) 

«Ideal para animais de estimação que exigiam 
pouca luz, como anfíbios, serpentes e todos os 
animais noturnos.» 

2.0 - 13W
ref: 870571

2.0 - 26 W
ref: 870570

Que suporte devo utilizar com as 
lâmpadas Mega Sun?

No topo do vivário No interior do vivário

Mega Sun 
13 w

• Reptidome 14 (ref : 870865)
• Twindome (ref : 890614)

• Black Clamp 14 (ref : 870485)
•  Repti Socket Straight  (ref : 876106)
• Repti Socket Pro (ref : 876107)

Mega Sun 
26 w • Reptidome 22 (ref : 870870)

• Black Clamp 22 (ref : 870850)
•  Repti Socket Straight (ref : 876106)
• Repti Socket Pro (ref : 876107)

Mega Sun 2.0 13 W Mega Sun 2.0 26 W 

Distância (cm) UVB (µW/cm2) Distância (cm) UVB (µW/cm2)

10 125 10 148

20 32 20 38

30 18 30 20

40 9 40 10

Dados não contratuais, fornecidos somente para fins informativos.

03 •  Iluminação UVB
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As lâmpadas Mega-Sun 5,0 da Rep-
tiles Planet emitem uma radiação UVB 
de média intensidade (por exemplo, 
26 µW/cm² a uma distância de 30 cm 
para uma lâmpada de 26W) e de 
radiação UVA estandart (75 µW/cm² 
a uma distância de 30 cm).
Estas lâmpadas são destinadas para 
lagartos e tartarugas que vivem sob 
o dossel da floresta, onde a luz solar 
é filtrada pelas árvores. As serpentes 
não requerem este tipo de ilumina-
ção, porque as suas presas contêm 
toda a vitamina D que necessitam 
(no fígado).
A luz UVA traz o bem-estar fisiológico 
aos animais e diminui os níveis de 
« stress », o que facilita a alimenta-
ção e reprodução. A luz UVA tam-

bém permite aos animais uma visão 
melhor e, portanto, menos « stress ».
Concebido para lagartos e tar-
tarugas, incluindo iguanas verdes 
(Iguana iguana), dragões de água 
chineses (physignathus cocincinus), 
tartarugas aquáticas (Pelusios, OCA-
DIA, Rhynoclemys Pulcherima, Kinos-
ternum, etc.), camaleões (Chamae-
leo Calyptratus, pardalis de Furcifer, 
etc ...) , anolis (Anolis carolinensis, 
equestris, roquet), lagartixas diurnas 
(Phelsuma madagascariensis, M. 
laticauda, M. Lineata, M. Dubia), la-
gartos de cauda longa (Takydromus 
sexlineatus), etc.

As lâmpadas disponíveis em duas 
potências diferentes, 13W e 26 W.

«Concebido para largatos e tartarugas 
que vivem no chão da floresta tropical.» 

«Concebido para lagartos e tartarugas 
que vivem em desertos ou regiões tropi-
cais secas.»

n  Mega Sun 5.0 
(emissor UVB de média 
intensidade )

As lâmpadas Mega-Sun10,0 da Rep-
tiles Planet emitem uma radiação 
UVB de alta intensidade (por exem-
plo, 40 µW/cm² a uma distância de 30 
cm para uma lâmpada de 26 W) e 
de radiação UVA estandarte (75 µW/
cm² a uma distância de 30 cm). 
Estas lâmpadas são designados para 
lagartos e tartarugas que vivem nos 
desertos e regiões tropicais secas 
(savanas). No deserto e em espaços 
abertos, os répteis recebem UVBs não 
filtrados do sol (sem filtração dossel). 
Os UBVs emitidos pelas lâmpadas 
Mega Sun 10,0 ajudam os répteis sin-
tetizar a pró-vitamina D3. 
A luz UVA traz bem-estar fisiológico 
aos animais e diminui os níveis de 
« stress », o que facilita a alimentação 

e reprodução. A luz UVA também 
permite aos animais uma visão mel-
hor e, portanto, menos « stress ». 
Concebido para lagartos e tarta-
rugas que vivem em áreas secas, 
incluindo os dragões barbudos ce 
(Pogona), lagartos de colarinho (Cro-
taphytus, Gambelia), lagartos espin-
hosos (Sceloporus), monitores da 
savana (Varanus exanthematicus), 
lagartos cornudo (Phrynosoma), la-
gartos rabo-de-espinhos (uromastyx), 
lagartos de cauda encaracolada 
(Leiocephalus) , tartarugas (Geoche-
lone Pardalis e Sulcata, Testudo hors-
fieldii, hermanii e graeca), etc.

As lâmpadas disponíveis em duas 
potências diferentes, 13W e 26 W.

n  Mega Sun 10.0 
(emissor de UVB de

     alta intensidade)

5.0 - 13W
ref: 890583

5.0 - 26W
ref: 870572

10.0 - 13W
ref: 890584

10.0 - 26W
ref: 870575

Mega Sun 5.0 13 W Mega Sun 5.0 26 W 

Distância 
(cm)

UVB
(µW/cm2)

Distância 
(cm)

UV
 (µW/cm2)

10 130 10 185

20 52 20 57

30 25 30 26

40 14 40 12

Mega Sun 10.0 13 W Mega Sun 10.0 26 W 

Distância 
(cm)

UVB
(µW/cm2)

Distância 
(cm)

UV
 (µW/cm2)

10 140 10 235

20 74 20 93

30 38 30 40

40 20 40 23

Dados não contratuais, fornecidos somente para fins informativos. Dados não contratuais, fornecidos somente para fins informativos.

Iluminação UVB •  03
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Lâmpada de Vapor de Mercúrio

Para gerar luz e calor simulta-
neamente. 
As lâmpadas Ultrasun forne-
cem os animais de estimação 
com as UVBs que precisam e 
mantem-os quentes, graças 
as grandes emissões de infra-
vermelhos durante o dia. Isso 
cria um ponto quente real no 
terrário. A maioria dos répteis 
precisam de uma variação 
na temperatura para sobrevi-
ver. Isso significa que eles gos-
tam de ser expostos ao calor 
forte durante um certo tempo, 
armazenam o calor, e depois 

escondem-se  numa zona mais 
fria. Esse comportamento é 
chamado termorregulação. 
NB: Para isso acontecer, será 
necessário instalar uma lâmpa-
da de aquecimento cerâmica 
para a noite. 

Porque a distância entre a 
lâmpada e o animal impõe 
a escolha de uma lâmpada 
potente. 
A  percentagem de UVB de 
uma lâmpada Mega Sun 5.0 
ou 10.0 a uma distância maior 
que 30 cm  é baixa para os 
lagartos ou tartarugas naturais 
de regiões desérticas. Os UVBs 
emitidos pelas lâmpadas Ultra-
sun continuem intensos  em   
distâncias superiores a 50 cm. 
As lâmpadas Ultrasun emitem 
30  µW/cm²  (80 W) ou 45  µW/
cm²  (100 W), a uma distância 

de 50 cm. Para resumir, se a dis-
tancia interior de cima a baixo 
do seu viveiro for grande, es-
colher uma lâmpada de vapor 
de mercúrio Ultrasun. 

Porque você deseja instalar 
a lâmpada fora do viveiro, 
perdendo, assim, 50% dos 
UVBs. 
É importante não negligenciar 
esse aspecto que é muitas 
vezes esquecido na escolha 
de uma lâmpada ou um tubo 
fluorescente. As emissões de 1 
a 15  µW/cm²  são muito baixos 
e só são aceitáveis para ser-
pentes ou sapos. Como resul-
tado, com a perda UVB devi-
do a parede do viveiro, você 
deve escolher uma lâmpada 
potente como um Ultrasun ou 
uma lâmpada Dreamlite.

Mesmo que uma marca concorrente afirme que 
as emissões UVB maior do que 270 µW/cm² são 
prejudiciais para os répteis, isto simplesmente 
não é verdade. As nossas medidas, tomadas 
na África, mostram que, no deserto, as emissões 
UVB atingem 1300-1500 µW/cm² 
 durante o dia. Também tomamos medidas em 
Toulouse (França) ao meio-dia em Agosto, e foi 
obtido um valor de 525 µW/cm² . No Togo, na flo-
resta, valores de 700-800 mW / cm² são comuns. 

É claro, que os animais não passam o dia intei-
ro expostos aos UVBs do sol; eles escondem-se 
quando tiverem o suficiente. Em cativeiro, é im-
portante para que sejam capazes de escolher a 
duração da sua exposição  e de terem acesso 
a UVBs reais. Na prática, isso significa que terá 
de proporcionar ramos e folhas para as espécies 
arborícolas, como dragões de água e esconde-
rijos no chão para espécies do deserto, como os 
dragões barbudos.

Porquê a escolha de uma lâmpada Ultrasun em vez de uma Mega Sun?

« Ultrasun: poder   
controlado»

« Muitas vezes, uma Mega Sun é
suficiente para as nossas tartarugas 
de Hermann. »

03 •  Iluminação com UVB
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Ultrasun 100 (100w)
ref: 870463

Ultrasun 160(160w)
ref: 870470

Ultrasun 80 (80w)
ref: 870461

Ultrasun 70 (70w)
ref: 870459

Uma das melhores lâmpadas no mercado com UVBs
potentes

UVB 20cm  (µW/cm²) UVB 30cm  (µW/cm²) UVB 40cm (µW/cm²) 

Ultrasun  70W 75 52 26

Ultrasun  80W 150 70 45

Ultrasun 100W 132 100 65

Ultrasun 160W 590 250 140

As lâmpadas Ultrasun são 
concebidos para lagartos e tar-
tarugas de regiões tropicais ou 
do deserto.
•  A emissão equilibrada de  UVBs 

promove o crescimento da es-
trutura sólida (escamas, garras, 
carapaça).

•  Previne a degeneração me-
tabólica óssea.

Os raios de UVB emitidos pela 
sua lâmpada Ultrasun ajudam os 
seus répteis sintetizar a pró-vita-
mina D3 (que promove a absor-
ção ótima de cálcio). Os UVAs 
trazem um bem-estar  fisiológico 
aos animais, limitando os níveis 

de « stress ».
•  Pode ser instalado na parte 

superior da gaiola de crivo.
•  A instalação é simplificada 

graças à autobalastro das 
lâmpadas: elas podem ser 
conectadas a uma casquilho 
cerâmico E27 normal. Não há 
necessidade de um balastro 
separado.

NB: É preciso criar as condições 
para que os répteis possam subir 
para alturas diferentes, o que 
lhes permite encontrar os UVs e o 
calor de que necessitam.

Leia os estudos e as distâncias 

aconselhados especificamente 
para o seu animal de estimação 
e o seu terrário (por exemplo, 
para saber se a lâmpada devia 
estar em cima da tela do terrário 
ou no interior) em www.reptiles-
planet.com.
Estas lâmpadas foram inicial-
mente concebidos  para igua-
nas, porque as emissões da 
maioria dos tubos fluorescentes 
não chegavam para baixo o 
suficiente em terrários arbóreas 
grandes. Nós agora usá-las com 
sucesso para dragões barbudos, 
dragões de água, camaleões, 
anolis, tartaruga-de-esporas-afri-
cana  e tartarugas leopardo, etc.

«valeurs données à titre informatif, non contractuelles».

Iluminação com UVB •  03
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15W / 45 cm 
ref: 875974

18W / 60 cm 
ref: 875976

30W / 90 cm 
ref: 875978

As Lâmpadas de tubos fluores-
centes Terra Sunlight 5,0 Reptiles-Pla-
net emitem radiação UVB de uma 
intensidade média (por exemplo, 
45  µW/cm² a uma distância de 30 
cm) e de radiação UVA normal (75 
µW/cm² a uma distância de 30 cm).
Estas lâmpadas são concebidas 
para lagartos e tartarugas que 
vivem no chão da floresta, onde a 
luz solar é filtrada pelas árvores. As 
serpentes não requerem este tipo 

de iluminação, porque as suas pre-
sas contêm toda a vitamina D que 
necessitam (no fígado).
A luz UVA traz o bem-estar fisioló-
gico aos animais e diminui os níveis 
de « stress », o que facilita a ali-
mentação e a reprodução. A luz 
UVA também permite aos animais 
uma visão melhor, portanto, menos 
« stress ».
Concebido para lagartos e tar-
tarugas, incluindo iguanas verdes 

(Iguana iguana), dragões de água 
chineses (physignathus cocinci-
nus), tartarugas aquáticas (Pelusios, 
Ocadia, Rhynoclemys Pulcherima, 
Kinosternum, etc.), camaleões 
(Chamaeleo Calyptratus, pardalis 
de Furcifer, etc ...) , anolis (Anolis ca-
rolinensis, equestris, roquet), lagarti-
xas diurnas (Phelsuma madagasca-
riensis, M. laticauda, M. Lineata, M. 
Dubia), lagartos de cauda longa 
(Takydromus sexlineatus), etc.

Os tubos fluorescentes  Terra Sunlight 
10,0 Reptiles-Planet emitem uma ra-
diação UVB de uma intensidade alta 
(por exemplo, 75 µW/cm² a uma dis-
tância de 30 cm para uma lâmpada 
de 26 W) e de radiação UVA estan-
darte (75  µW/cm² a uma distância 
de 30 cm). 
Estas lâmpadas são concebidos para 
lagartos e tartarugas que vivem nos 
desertos e regiões tropicais secas 
(savanas). Em desertos e em em es-

paços abertos, os répteis recebem 
UVBs não filtrados do sol (sem prote-
ção dossel). Os UBVs emitidos pela 
lâmpada Terra Sunlight 10,0 ajudam 
os répteis sintetizar a pró-vitamina D3. 
A luz UVA traz o bem-estar fisiológico 
aos animais e diminui os níveis de 
« stress », o que facilita a alimentação 
e reprodução. A luz UVA também 
permite aos animais uma visão mel-
hor e, portanto, menos estresse. 
Foram concebido para lagartos e tar-

tarugas que vivem em zonas secas, 
incluindo dragões barbudos (Pogo-
na), lagartos de colarinho (Crotaphy-
tus, Gambelia), lagartos espinhosos 
(Sceloporus), monitores de savana 
(Varanus exanthematicus), lagartos 
cornudo (Phrynosoma), lagartos ra-
bo-de-espinhos (uromastyx), lagartos 
de cauda encaracolada (Leioce-
phalus) , tartarugas (Geochelone 
Pardalis e Sulcata, Testudo horsfieldii, 
hermanii e graeca), etc.

n  Terra Sunlight T8 - 5.0 (emissão UVB de intensidade média)

n  Terra Sunlight T8 -10.0  (emissão de UVB de intensidade alta)

Tubos Fluorescentes UVA/UVB

15W / 45 cm 
ref: 870600

18W / 60 cm 
ref: 870605

30W / 90 cm 
ref: 870610

Ref Descrição 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm

870600 Terra Sunlight T8 10.0 15W / 45 cm  105 65 28 20

870605 Terra Sunlight T8 10.0 18W / 60 cm 115 73 28 20

870610 Terra Sunlight T8 10.0 30W / 90 cm 125 78 34 21

Ref Descrição 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm

875974 Terra Sunlight T8 5.0 15W / 45 cm 84 42 23 10

875976 Terra Sunlight T8 5.0 18W / 60 cm 85 45 25 10

875978 Terra Sunlight T8 5.0 30W / 90 cm 87 47 27 13

«Concebido para lagartos e tartarugas que 
vivem no chão da floresta tropical.»

«Concebido para lagartos e tartarugas que 
vivem em desertos ou regiões tropicais secas.»

Dados não contratuais, fornecidos somente para fins informativos.

Dados não contratuais, fornecidos somente para fins informativos.

(UVB µW/cm²)

(UVB µW/cm²)

03 •  Iluminação com UVB
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Tubos Fluorescentes UVA/UVB

n  T5 Tropical Sunlight 6.0  
(emissão UVB de intensidade média)

n   T5 Desert Sunlight 12.0 
(emissor UVB de intensidade alta)

Os tubos fluorescentes de luz 
solar Reptiles-Planet Sunlight 6,0 
emitem uma radiação UVB de 
intensidade média (por exem-
plo, 31 µW / cm²  a uma distân-
cia de 30 cm) e de radiação 
UVA padrão (75 µW / cm² a 
uma distância de 30 cm). 
Estas lâmpadas são concebidas 
para lagartos e tartarugas que 
vivem sob o dossel da floresta, a 
luz solar é filtrada pelas árvores. 
As serpentes não requerem este 
tipo de iluminação, porque as 
suas presas contêm toda a Vita-

mina D que precisam (no fíga-
do).  A luz UVA traz o bem-estar 
fisiológico aos animais e diminui 
os níveis de « stress », facilitam a 
alimentação e a reprodução. A 
luz UVA também permite uma 
visão melhor aos animais e, por-
tanto, têm menos « stress ». 

Concebidos para lagartos 
e tartarugas incluindo igua-
nas verdes (Iguana iguana), 
dragões de água chinês (Physi-
gnathus cocincinus), tartarugas 
aquáticas (Pelusios, Ocadia, 

Rhynoclemys Pulcherima, Kinos-
ternum, etc.), camaleões (Cha-
maeleo Calyptratus, pardalis de 
Furcifer, etc ...) , anolis (Anolis 
carolinensis, equestris, roquet), 
Geckos diurnos (Phelsuma ma-
dagascariensis, M. Laticauda, 
M. Lineata, M. Dubia), lagartos 
de cauda comprida (Takydro-
mus sexlineatus), etc. 
Pode usar seu  tubo T5 Tropi-
cal Sunlight 6.0 com suportes 
de luz tais como Repti-Ballast 
T5 e  reflector para luz, T5 Light 
Luminair.

 Os tubos fluorescentes T5 Desert 
Sunlight 12,0 da Reptiles-Planet  
emitem uma radiação UVB de 
intensidade alta (por exemplo, 
43 µW/cm² a uma distância de 
30 cm para uma lâmpada de 26 
W) e uma radiação UVA estan-
darte (75 µW/cm² a uma distân-
cia de 30 cm).
Estas lâmpadas são concebidos 
para lagartos e tartarugas que 
vivem nos desertos e regiões tro-
picais secas (savanas). No deser-
to e em zonas abertas, os répteis 
recebem raios UVBs não filtrados 

do sol (sem uma proteção dos-
sel). Os UBVs emitidos pela T5 De-
sert Sunlight 12,0 ajudam os rép-
teis sintetizar a pró-vitamina D3.
A luz UVA traz o bem-estar fisioló-
gico aos animais e diminui os 
níveis de estresse, o que facilita 
a alimentação e reprodução. 
A luz UVA também permite aos 
animais uma visão melhor e, por-
tanto, menos « stress ».
Concedidas para lagartos e 
tartarugas que vivem em zonas 
secas, incluindo dragões barbu-
dos (Pogona), lagartos  de cola-

rinho (Crotaphytus, Gambelia), 
lagartos espinhosos (Sceloporus), 
monitores de savana (Varanus 
exanthematicus), lagartos cor-
nudos (Phrynosoma), lagartos 
rabo-de-espinhos (uromastyx), 
lagartos de cauda  encaraco-
lada (Leiocephalus) , tartarugas 
(Geochelone Pardalis e Sulcata, 
Testudo horsfieldii, hermanii e 
graeca), etc.
Pode usar o seu tubo T5 Desert 
Sunlight 12,0 com os reflectores 
do tipo Repti-Ballast T5 e T5 Light 
Luminaire.

« Concebido para largatos e 
tartarugas de vivem no chão da 
floresta tropical.»

«Concebido para lagartos e 
tartarugas que vivem em deser-
tos ou regiões tropicais secas.»

24W /56cm
ref : 870599

39W /86cm
ref : 870603

24W /57cm
ref : 870618

39W /87cm
ref : 870619

03 •  Iluminação com UVB
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Por que investir num tubo T5 Tropical ou tubo 
Desert Sunlight da Reptiles-Planet?

n   Reflector T5 Compacto

Resumindo: 

• Mais UVBs que os 
tubos T8. 

•  Luz branca mais bela. 
•  Desenho ultrafino no 

terrário (Ø 16 mm). 

Os novos tubos fluores-
centes T5 Tropical ou Desert 
são o resultado de recentes 
avanços na tecnologia de 
iluminação. A tecnologia 
T5 foi desenvolvida primei-
ro para o uso doméstico, e 
depois, adaptado para a 
nossa paixão: répteis. Os pri-
meiros tubos T5 não trouxe-

ram nada de novo, porque 
a luz visível emitida era a 
mesma que os tubos de T8. 
A pesquisa continuou em 
colaboração com os nos-
sos parceiros para criar um 
tubo que acende e emite 
mais UVBs. O resultado foi 
os tubos fluorescentes T5 de 
alto rendimento.

Ref Gencod Descrição 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm

870599 6904314540396 T5 Tropical Sunlight 6.0 24W /56cm 98 59 34 21

870603 6904314540402 T5 Tropical Sunlight 6.0 39W /86cm 107 63 41 32

870618 6904314540419 T5 Desert Sunlight 12.0 24W /56 cm 138 98 81 50

870619 6904314540426 T5 Desert Sunlight 12.0 39W /86 cm 183 115 76 40

24W Single 58 cm
ref : 870872

39W Single 88 cm
ref : 870874

24W Duplo 88 cm
ref : 870878

24W Duplo 58 cm
ref : 870876

(UVB µW/cm²)

Disponível em dois tamanhos diferentes com um ou dois tubos fluorescentes. 

Dados não contratuais, fornecidos somente para fins informativos

Iluminação com UVB •  03
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Balastros para Tubos Fluorescentes

« Um balastro elétrico com-
pacto concebido especifi-
camente para terrários. Ins-
tale um tubo fluorescente 
na parte superior do terrário 
em poucos minutos! »

15-40W
ref: 875720

24W
ref: 875719

39W
ref: 875721

54W
ref: 875723

n Repti Ballast T5

n Repti Ballast T8

TUDO EM UM: modelo único para tubos de todas as potên-
cia. Este balastro ajusta-se  automaticamente consuante a 
potência do seu tubo fluorescente, independentemente da 
sua potência (entre 15 e 40 W).

O modelo para tubos 
fluorescentes T5 adap-
tado para qualquer 
marca com as seguintes 
competências: 24, 39 e 54 
W. Com pontas de veda-
gem à prova de água 
(modelos concebidos 
para terrários, e não para 
aquários).

03 •  Iluminação com UVB
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n LED strip

Led strip
ref: 875963

Iluminacao   sem   UVB

•  Refletor em alumínio especial que  
concentra o calor e a luz. 

•  Perfeito para criar pontos quentes. 

•  Pode ser controlado com um 
termostato. 

Vantagens: 

•  Mais calor e luz. 

• Baixo consumo de energia. 

• Vida útil prolongada.

•  Ideal para serpentes, anfíbios e 
invertebrados. 

•  Compacto e completamente 
à prova de água. 

•  Baixo consumo de energia 
(LED). 

•  Pronto para usar. Instalação 
em dois segundos com vento-
sas. 

•  Dois modelos disponíveis: 
Branco para o dia; Azul para a 
noite.

35W
Ref : 875952

50W
Ref : 875954

75W
Ref : 875956

100W
Ref : 875958

n Neo Day Halogen

n Mini Lamp

Mini Lamp Branco 
ref: 875959

Mini Lamp Azul
ref: 875961

«Proporcione facilmente luz para as 
suas sepentes e anfíbios.»

«Observe-os sob a luz da 
lua, sem incomodá-los.»

•  Ideal para pequenas vivários para serpentes, 
anfíbios e invertebrados.

•  Completamente à prova d’água.

•  Barra de luz branca de baixo consumo de 
energia (LED).

•  Pronto para uso. Instalação em dois segun-
dos com ventosas.

Iluminação sem UVB •  04
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SUPORTE   PARA   LaMPADA
Suporte para Lâmpada (casquilho cerâmico)

Repti Socket pro
ref: 876107

Repti Socket  
ref: 876106

•  Casquilho em cerâmica com cabo eléctrico e interruptor. 

•  Pode ser usado com lâmpadas, focos, lâmpadas em cerâmica 
ou lâmpadas UV (incluindo as lâmpadas Dreamlite, UltraSun e 
Mega Sun) com casquilho E27. 

•  Potência máxima: 200 W. 

•  Instalação rápida e simples.

n Repti Socket pro

n Repti Socket

«Modelo equipado com um suporte arti-
culado que permite ajustar o ângulo.»

05 •  Suportes de lâmpadas
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SUPORTE   PARA   LaMPADA
Suporte para Lâmpada (casquilho cerâmico)

Repti Socket pro
ref: 876107

Repti Socket  
ref: 876106

•  Casquilho em cerâmica com cabo eléctrico e interruptor. 

•  Pode ser usado com lâmpadas, focos, lâmpadas em cerâmica 
ou lâmpadas UV (incluindo as lâmpadas Dreamlite, UltraSun e 
Mega Sun) com casquilho E27. 

•  Potência máxima: 200 W. 

•  Instalação rápida e simples.

n Repti Socket pro

n Repti Socket

«Modelo equipado com um suporte arti-
culado que permite ajustar o ângulo.»

05 •  Suportes de lâmpadas
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Twindome 
(D14 x H16cm)

ref: 890614

Twindome 
(D16 x H19cm)

ref: 890615
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•  2 suportes em 1 (um para iluminação e outro para 
aquecimento).

•  O candeeiro Twindome permite usar uma lâmpada 
Ultrasun 80/100W ou uma  lâmpada de halogéneo,  
Neo Day Halogen 100W para iluminação e 
também uma lâmpada de infravermelhos em 
halogênio,  Infrared Halogen 100W ou uma  
lâmpada de cerâmica, Terra Ceramic 100W para 
o aquecimento. Ideal para a linha Mega Sun. 

•  Inclui dois interruptores Ligar/Desligar que permite 
controlar o aquecimento e iluminação em 
separado.

n Twindome

Twindome  (D14 x A16cm)
ref: 890614

Clamp Lamp

Black Clamp 14
(D14 x A16cm) Max 100 W
ref: 870845

Black Clamp 22 
(D22 x A24.5cm) Max 200 W
ref: 870850

Reptidome 14 
(D14xA18.2cm)
Max 100 W
ref: 870865

Reptidome 22 
(D22 x A24cm) Max 200 W
ref: 870870

A série Black Clamp Lamp foi concebido para ser instalado no inte-
rior do vivário usando a braçadeira incluída ou para fixar por cima 
do vivário. Revestimento exterior em preto  e reflector branco por 
dentro. 

n Black Clamp lamp

n Reptidome

Os novos candeeiros Reptidome 14 e 22 foram concebidos para 
serem fixados na tela da parte superior do vivário

•  O modelo Black Clamp 22 
está equipado com um fio 
de terra e um cabo mais 
grosso. 

•  A cúpula profunda adapta-
se a qualquer lâmpada no 
mercado (lâmpadas  de 
energia eficiente, lâmpadas 
de vapor de mercúrio ...).

Suportes de lâmpadas •  05

O nosso novo suporte de lâmpada é concebido para acomodar as nossas 
lâmpadas UVA - UVB Mega Sun (13 e 26 W), bem como uma grande parte 
das lâmpadas eco-eficientes E27 existentes no mercado.

Candeeiro para Lâmpada Megasun
ref:  RP870844

O nosso novo suporte de lâmpadas pode ser utilizado em três modos diferentes:

1 - Colocado em cima  de um terrário de rede;
2 - Montado numa das paredes de vidro do aquário, graças à sua braçadeira ajustável.
3 - Dentro de um terrário elegance, através do suporte de montagem e os parafusos 
incluídos (não há necessidade de fazer furos).

Candeeiro 90º Elegance
ref:  RP876108.

• Junta articulada permite que rode em todas as 
direções;

• Conjunto de candeeiro com casquilho em porcelana 
com cabo eléctrico e interruptor;

• Adequado para lâmpadas, aquecedores cerâmicos 
e lâmpadas UV (ex.Reptiles-Planet Mega Sun, Terra 
Ceramic e Ultrasun) com casquilho E27.

• Para lâmpadas até 200W.

• Instalação fácil e rápido.

• Contém todas as peças necessárias para a sua 
instalação.

22

SUPORTE   PARA   LaMPADA
Suporte para Lâmpada (casquilho cerâmico)

Repti Socket pro
ref: 876107

Repti Socket  
ref: 876106

•  Casquilho em cerâmica com cabo eléctrico e interruptor. 

•  Pode ser usado com lâmpadas, focos, lâmpadas em cerâmica 
ou lâmpadas UV (incluindo as lâmpadas Dreamlite, UltraSun e 
Mega Sun) com casquilho E27. 

•  Potência máxima: 200 W. 

•  Instalação rápida e simples.

n Repti Socket pro

n Repti Socket

«Modelo equipado com um suporte arti-
culado que permite ajustar o ângulo.»

05 •  Suportes de lâmpadas
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NEBULIZAÇÃO
Unidades de Nebulização

O nível de humidade do ar 
tem efeitos na saúde animal. 
Dependendo da espécie, o ar 
precisa de ser mais ou menos 

húmido: pouquissima para as 
espécies do deserto e bastante 
no caso das  espécies tropicais. 
Além de uma bebedouro 

com água permanente, a 
pulverização diária ou o recurso 
de um sistema de nebulização  
são indespensáveis.

•  Compatível com a Cascata 
Langevin. 

•  Sensor de nível de água 
para proteger o sistema em 
caso de falta de água. 

•  Construção de qualidade. 

•  Cria uma atmosfera 
enevoada simulando a 
floresta tropical. 

•  Pode ser instalado numa 
fonte, uma bacia ou num 
copo de água. 

•  Facilita o crescimento da 
planta natural.

n Cool fog

n Reptispray 2,5L

Cool Fog Membrane
ref: 871024

Esta membrana de reposição está perfeitamente adaptada 
ao sistema de nebulização Cool Fog. Peças de reposição 
são necessários para este tipo de equipamento, porque os 
sistemas de nebulização estão sempre em contato com a 
água, e ficam danificadas ao longo do tempo devido a lenta 
deposição de cálcio. Se for utilizada a água da torneira, as 
membranas do sistema de nebulização tem um tempo de 
vida útil de cerca de 6 meses. Portanto, esforçamo-nos para 
lhe oferecer peças de reposição a um preço melhor.

n Cool Fog Membrane

•  Pulverizador Professional.

•  Bocal de metálico regulável 
para micro-aspersão.

•  Reservatório de serviço pesado   
(2,5 L).

Reptispray 2.5L
ref: 875948

«Aumente a humidade do 
seu terrário facilmente.»

Cool Fog  
ref: 871023

06 •  Nebulização
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Sistemas de Nebulização

n Repti Rainforest Pro

n Repti Rainforest
Uma chuva muito fina que somente uma bomba de 
alta pressão pode produzir, sai a partir de três bocais 
separados. Esta microaspersão imita a névoa da man-
hã das regiões equatoriais. A chuva fina não perturba 
os animais de estimação.

•  Bocais metálicos com conectores eficazes.

•  A Bomba mais silenciosa e mais eficaz que a maioria 
dos modelos disponíveis no mercado.

•  Todos os acessórios que poderá precisar para 
ampliar o seu sistema estão disponíveis (tubulações 
de água, ventosas, filtros e conectores). O sistema 
pode funcionar com até 10 bocais/difusores.

•  Reservatório de água incluído.

•  Sistema de filtração mecânica 
e química. 

•  A bomba de diafragma de 
alta pressão 24V mais silencio-
sa do mercado. 

•  Bocais orientaveis de três 
direções. 

•  Válvula-T para ligar numa 
bateria de vivários. 

•  Tubo de grau alimentício em 
preto para evitar o desenvolvi-
mento de algas.

Tudo incluído
Repti Rainforest pro
ref: 875795

Repti Rainforest 
ref: 875794

Nebulização •  06
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•  100% orgânico. 

•  100% polipropileno 
enrolado de qualidade 
alimentar. 

•  Retém as partículas em 
suspensão até um taman-
ho de 5 mm (areia, algas, 
lamas, ferrugem, pó ...). 

•  Pressão diferencial máxi-
ma: 0,4 Mpa. 

•  Concebido para rép-
teis, este polipropileno 
assegure uma excelente 
compatibilidade com o 
cartucho filtrante de car-
vão ativado.

•  Feito de casca de coco 
natural, microporosa (<2 
nm). 

•  Pode eliminar o cloro 
livre, pesticidas, produtos 
químicos e orgânicos em 
solução. 

•  Um cartucho pode tratar 
até 14 mil litros de água. 

•  Pressão diferencial máxi-
ma: 0,4 MPa. 

•  O cartucho deve ser subs-
tituído a cada seis meses 
e pode ser encontradas 
em todas as lojas  onde 
são vendidos os produtos 
Reptiles-Planet

Cartucho Filtrante de Carvão 
Activado de Noz de Coco
ref: 875739

Cartucho Filtrante em Fibra 
de Polipropileno
ref: 875737

Bocal Articulado Ajustável 
para Repti Rainforest
ref: 875701

Os bocais criam um névoa muito fina, 
garantindo um nível de humidade am-
biental constante. Esta pulverização 
delicada faz muito pouco ruído e dimi-
nui o nível de « stress » dos animais de 
estimação.

Estes novos bocais são fáceis de instalar 
na parte superior dos terrários. Para fixar 
requer a perfuração de um buraco 14 
milímetros.

Os bocais podem ser orientados de 
forma independente em três direcções.

Repti-Rainforest Pro é fornecido com 3 
bocais, mas podem acrescentar mais. 
O sistema é completamente modular.

Conexão
Tubo de 6 mm (diâmetro exterior).

Material
Corpo de Polímeros / latão niquelado.

Sistemas de Nebulização

n  Cartucho Filtrante 
de Carvão Activado 
de Noz de Coco

n  Cartucho Filtrante 
em Fibra de 
Polipropileno

n Bocal Articulado Ajustável

«Somente para os 
modelos PRO.»

06 •  Nebulização
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Pré-filtro de água
removivel 
para Repti Rainforest
ref: 875699

•  O filtro pode ser desmonta-
do para uma limpeza fácil. 

•  Deve ser instalado na 
entrada do sistema. 

•  Evita o entupimento do 
bocal. 

•  Também é possível bom-
bear a água directamente 
para a bacia do aqua-ter-
rário. 

•  Isto resulta num sistema 
fechado que não requer a 
adição frequente de água.  

Esta válvula é particular-
mente interessante em apli-
cações profissionais, quan-
do ligar a sua instalação à 
rede doméstica. 

Válvula em T
para Repti Rainforest
ref: 875735

Tubo Preto 6 mm  (de 7m)
para Repti Rainforest
ref: 875733

Mangueira de qualidade ali-
mentar para evitar o desen-
volvimento de algas. Este 
tubo pode ser cortado para 
atender às suas necessidades. 
Terá duas principais préocu-
pações:

Quantos metros separam o re-
servatório do sistema de nebuliza-
ção? Em geral 2 a 3 metros serão 
suficientes.
Quantos metros separam a uni-
dade de nebulização do bocal 
mais distante? Em geral, 4 a 5 
metros serão suficientes.

Cortador de Tubo, para
Repti Rainforest
ref: 875731

Este acessório permite lhe fa-
zer cortes rápidos e retos nos 
seus tubos, limitando assim o 
risco de fugas. 

Bocal em L
Repti Rainforest
ref: 875704

Bocal em T 
Repti Rainforest
ref: 875698

Tubo de derivação 
com 5 saídas para 
mangueira de 6 mm  
para Repti Rainforest
ref: 875702

Este tubo de derivação é 
fornecido com o sistema 
de nebulização. Permite 
dividir o fluxo de água 
igualmente entre os três 
bocais. Para que? 
Uma instalação em forma 
de estrela (com um colec-
tor) resulta numa melhor 
distribuição de água do 
que uma instalação em sé-
rie (sem um colector; com 
os bocais ligados um após 
do outro em sucessão).

Conexão em L
Repti Rainforest
ref: 875760

Conexão em X
Repti Rainforest
ref: 875762

Conexão em I 
Repti Rainforest
ref: 875740

Conexão em T
Repti Rainforest
ref: 875742

Nebulização •  06
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Cascatas

Perfeito para aumentar ao seu terrário e criar 
um ponto de água para os seus animais. Adi-
cione um toque de exotismo ao seu terrário!

•  Esta cascata com aspeto bastante natural 
pode ser instalado num canto do terrário. Sen-
do pesada, não será derrubada pelos répteis 
quando  subirem nela.

•  Todas as peças são removiveis para uma lim-
peza rápida e fácil. As superfícies não porosas 
são concebidas para evitar a proliferação de 
bactérias.

•  A Cascata Langevin aumenta significativa-
mente o nível de húmidade no terrário, o que 
é importante nos terrários tropicais.

Bomba incluída.

n Cascata Langevin (com bomba)

•  Estimula os répteis a beberem e nada-
rem.

•  Os cameleões, por exemplo, só bebem 
água corrente.

•  A cascata é compatível com os nebu-
lizadores Cool Fog, mas também pode 
ser conectada a outras unidades de 
nebulização. O resultado é uma bela 
névoa que aumenta um pouco mais o 
nível da húmidade

Cascata Langevin 
(com bomba)
ref: 871080

06 •  Nebulização
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Lâmpadas de cerâmica são os acessórios 

animais são habituados a sentir o calor que 
vem de cima. Este calor também aquece as 
rochas ou os outros elementos de decoração 
do vivário. 

•  Uma conceção nova; 99% de rendimento 

•  Produz um calor infravermelho semelhante 
ao do sol. 

•  Não produz luz visível, respeitando assim os 
ciclos de dia e noite naturais. 

•  Construção em cerâmico resistente adap-
tado para ambientes húmidos. 

•  Tempo de vida útil comprovada de mais de 
25.000 horas. 

NB: Se uma lâmpada de cerâmica é insta-
lada no interior do viveiro, é necessário utilizar 
a grelha de protecção para o candeeiro 
Clamp Lamp. Todos os nossos candeeiros 
com braçadeira, Clamp Lamp, estão equipa-
dos com um casquilho de cerâmica para a  
suportar lâmpadas de cerâmica.

07 •  Aquecimento

Os cabos de aquecimento permitem aquecer o terrario todo com um 
investimento modesto.

•  
•  Fácil de instalar com inúmeras possibilidades.
•  Excelente para criar uma variação de temperatura.
•  À prova de água (para evitar o endurecimento do revestimento de silicone).

NB: Evite deixar o cabo enrolado no fundo do terrário, pois poderia 
rachar o fundo do terrário. Distribua o calor sobre uma grande superfície 
no fundo. 

Repti Flex 15W
5m Diam 7mm
ref: 870535

Repti Flex 50W
7.5m Diam 7mm 
ref: 870545

Repti Flex 90W
10.5m Diam 7mm 
ref: 870550

Repti Flex 25W
7.5m Diam 7mm 
ref: 870540

Mini Terra Ceramic 40W
ref: 870552

Mini Terra Ceramic 20W
ref: 870551

Terra Ceramic 60W 
ref: 870555

Terra Ceramic 100W  
ref: 870560

Terra Ceramic 150 W 
ref: 870565

Terra Ceramic 200W 
ref: 870567

AQUECIMENTO
Cabos de Aquecimento

Lâmpadas Cerâmicas

n  Repti Flex 

n  Terra Ceramic
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InfraRed Plus 35 W ref: 870778

InfraRed Plus 50 W ref: 870880

InfraRed Plus 75 W ref: 870882

InfraRed Plus 100 W ref: 870884

InfraRed Plus 150 W ref: 870886

Lâmpada Aquecimento
Carbono 50W

50W

ref: 870777

Lâmpada Aquecimento Carbono
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Resistência Pro

Rocha Aquecimento

Repti Mat Pro 4W

Ref : RP870652
18 x 10 cm

 

 

 

Repti Mat Pro

Aquecimento •  07

4 701523 514 091

Mountain Rock 6W

Ref : RP875814
12 x 9,5 x 2 cm

3 760140 907 027

 

Repti Mat Pro 8W

Ref : RP870654
20 x 15 cm

4 701523 514 161

 Repti Mat Pro 16W

Ref : RP870656
30 x 20 cm

4 701523 514 231

   
Repti Mat Pro 24W

Ref : RP870658
45 x 20 cm

5 609068 178 016

Ideal para répteis e tarântulas. Controlo de segurança: em caso de superaquecimento 
acima de 50ºC, a placa desliga automáticamente. 
Revestimento de PVC, produto mais resistente, adaptado ao ambiente húmido de terrários 
tropicais.
As placas produzem uma radiação térmica que penetra os corpos dos animais e ativa o seu 
metabolismo.

Mountain Rock imita uma rocha que iria receber os raios 
de sol na natureza. O calor que a rocha libera estimula o 
metabolismo e facilita a digestão dos répteis. Aparência 
Natural. O termostato integrado garante uma temperatura 
constante.
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SUBSTRATOS
Substratos de Climas Tropicais

Adaptado para espécies de pequenas escavadoras. 
Aspeto estético e natural.

Hydroclay 6L
ref : 875936

Repticlay 6L
ref: 875798

Um excelente substrato para drenar a água. 
Hydroclay deve ser instalado na parte infe-
rior do terrário e coberto com uma malha 
fina para evitar a mistura de substratos (Terra 
Mesh ou similar), e então coberto com um 
substrato ácido tal como a turfa (Terrário 
Peat), húmus de coco (Terra Humus) ou argi-
la de pequenos grânulos (Repticlay). 

Este substrato é usado para degradar os 
resíduos e melhorar o biótopo, o terrário é 
um meio artificial onde as plantas e os ani-
mais precisam de encontrar seu ambiente 
bioclimático natural. A estrutura porosa 
de Hydroclay permite o desenvolvimento 
de bactérias benéficas que degradam os 
resíduos. Este substrato também capacita-
o a criar um terrário natural, exigindo o mí-
nimo de cuidado possível. Além disso, um 
solo de argila diminui consideravelmente 

os odores no terrário. É um meio filtrante 
extraordinário: 4 sacos de Hydroclay pro-
porcionam uma superfície de colonisação 
para as bactérias tão grande quanto um 
campo de futebol. Adicione uma bomba 
e um tubo para circular a água criando um 
Aqua-terrário (ver o esquema). A Hydro-
clay filtra a água e evita o entupimento da 
bomba. As bactérias benéficas colonizam 
o substrato de drenagem. Certas bacté-
rias podem degradar detritos ou resíduos 
vegetais. As bactérias são fundamentais 
para o ciclo de nutrientes no solo e com 
a capacidade de fixação de nitrogênio. 
São, portanto, importantes para manter 
o solo fértil no seu viveiro. Com a Hydro-
clay, as bactérias serão abundantes em 
torno das raízes das plantas  com as quais 
viverão em simbiose.

Repticlay pode ser coberto por um outro substra-
to. As partículas de 2-3mm oferecem um grande 
apoio para as plantas que podem transformar 
o seu terrário numa selva exuberante. Como 
resultado, estará disponível uma abundância 
de alimentos frescos para os animais (pogonas, 
tartarugas, uromastyx, iguanas, etc ...) 

O substrato Repticlay é feita de argila natural, 
sem a adição de produtos químicos artificiais ou 
corantes. É produzido num processo de cozidura 
atingindo a  1200 ° C com adições de água, este 
processo elimina os germes nocivos e resulta nas 
características especiais deste produto. 

Este substrato é usado para degradar os resíduos 
e melhorar o biotopo; o terrário é um meio artifi-
cia onde as plantas e os animais precisam en-
contrar seu ambiente bioclimático natural. 

A estrutura porosa de Repticlay permite o 
desenvolvimento de bactérias benéficas que 
degradam os resíduos. Este substrato também 
capacita-o a criar um terrário natural, exigindo o 
mínimo de cuidado possível. Além disso, um solo 
em argila diminui consideravelmente os odores 
no terrário. Este substrato também é ideal para 
animais em hibernação. Gera um ambiente 
bioclimático estável sem parasitas. O substrato 
respira, mantendo o nível de humidade e de 
temperatura constante. 

Repticlay também é utilizado para a incubação 
de ovos de répteis naturais porque impede (ou 
limita) o desenvolvimento de fungos. Repticlay 
absorve grandes quantidades de água rapida-
mente e libera lentamente a húmidade.

n Hydroclay 6L

n Repticlay 6L

n Repti Mesh

Repti Mesh 50x60 cm
ref : 876040

Repti Mesh 50x120 cm 
ref : 876042

•  Malha não-tóxica para terrários. Esta malha deve ser instalada sobre as cama-
das de substrato Hydroclay e Repticlay para permitir a drenagem da água 
apropriada e evitar a mistura de substratos e evitar contaminação os sistemas 
de água e de filtração. 

•  Excelentes resultados quando combinado com uma queda de água (ver 
esquema). 

•  Nas grandes tanques, utilize várias peças para cobrir toda a superfície. 

• Ideal para Hydroclay e Repticlay.

08 •  Substratos
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n Forest Bedding 650 g

Forest Bedding 5kg 
ref : 890582

Sunstratos de Climas Tropicais

Forest Bedding 650g 
ref : 890580

n Terrarium Peat

n Natural Sphagnum Moss

Turfa. Substrato indispensável para criar um terrário 
natural, altamente húmido.

A acidez da turfa diminui o desenvolvimento bac-
teriano, mesmo a 90% de humidade. A turfa pode 
ser usado como um substrato de incubação para 
ovos de répteis.

A turfa também pode ser espalhada sobre um 
substrato de drenagem (granulas de argila).

O musgo, Natural Sphagnum Moss é um ácido natural que 
reduz o risco de doença no terrário. É necessário deixar 
secar um pouco antes de voltar a humidificar. Este subs-
trato é adequado tanto para os animais como para as 
plantas, tais como as orquídeas. É recomendado para rãs, 
salamandras, invertebrados e algumas lagartixas. Recol-
hido por uma comunidade da Cordilheira dos Andes. As 
nossas embalagens são compactas.

Terrarium Peat  6L
ref : 550010

Natural Sphagnum
Moss 250g ref : 890505

Natural Sphagnum
Moss 1kg ref : 890510

Natural Sphagnum
Moss 5kg ref : 890515

Ambiente Tropical húmido
(65 a 100% húmidade)

Substratos •  08
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Substratos de Climas Tropicais

Coco Chips Litter 6L 
ref : 890570

Coco Chips Litter 18L 
ref : 890572

Compressed Coconut 
Chips Litter 500g
ref : 890574

Compressed Coconut 
Chips Litter 4.5kg 
ref : 890576

n Litter de Lascas de Coco / 
    Nóz de Coco Compacto

n Reptasol O nosso topo de vendas!

Reptasol  6L
ref : 550005

Reptasol  18L
ref : 550007

O substrato Reptasol é feito de casca de pinheiro. É perfeito para terrários emulando florestas tropicais. 

08 •  Substratos
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•  100% de areia natural. Sem aditivos ou 
corantes. Perfeitamente assimilada pela 
maioria dos répteis. 

•  Aumenta a quantidade de cálcio 
consumido pelos répteis e limita os pro-
blemas  intestinais de obstrução quando 
os animais comem o substrato. 

•  Excelente substrato para dragões 
barbudos, uromastyx, lagartos, lagar-
tixas, tartarugas (geochelones, etc ...) 
e muitas outras espécies. 6 cores e 12 
condicionamentos disponíveis.  

Gama 2,5 KG

Gama 5 KG

 Calcium Sand
(areia natural com cálcio)

Substrato para Climas Secos

Calcium Sand Sechura 
Natural 5kg
ref : 875826

Calcium Sand Artic 
Branco  5kg
ref : 875824

Calcium Sand Artic 
Branco  2.5kg
ref : 875836

Reptawood - 6 l 
Ref : 550015

Reptawood - 18 l 
Ref : 550017

Calcium Sand Atacama 
Preto 5kg
ref : 875830

Calcium Sand Atacama 
Preto  2.5kg
ref : 875842

Calcium sand Colorado 
Amarelo 2.5kg
ref : 875840

Calcium Sand Colorado 
Amarelo 5kg
ref : 875828

Calcium Sand Sahara 
Creme 2,5kg
ref : 875832

Calcium Sand Sahara 
Creme 5kg
ref : 875820

Calcium Sand Kalahari
Vermelho 2,5kg
ref : 875834

Calcium Sand Kalahari
Vermelho  5kg
ref : 875822

Calcium Sand Sechura 
Natural 2.5kg
ref : 875838

 Reptawood

Substratos •  08
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•  100% de areia natural. Sem aditivos ou 
corantes. Perfeitamente assimilada pela 
maioria dos répteis. 

•  Aumenta a quantidade de cálcio 
consumido pelos répteis e limita os pro-
blemas  intestinais de obstrução quando 
os animais comem o substrato. 

•  Excelente substrato para dragões 
barbudos, uromastyx, lagartos, lagar-
tixas, tartarugas (geochelones, etc ...) 
e muitas outras espécies. 6 cores e 12 
condicionamentos disponíveis.  

Gama 2,5 KG

Gama 5 KG

 Calcium Sand
(areia natural com cálcio)

Substrato para Climas Secos

Calcium Sand Sechura 
Natural 5kg
ref : 875826

Calcium Sand Artic 
Branco  5kg
ref : 875824

Calcium Sand Artic 
Branco  2.5kg
ref : 875836

Reptawood - 6 l 
Ref : 550015

Reptawood - 18 l 
Ref : 550017

Calcium Sand Atacama 
Preto 5kg
ref : 875830

Calcium Sand Atacama 
Preto  2.5kg
ref : 875842

Calcium sand Colorado 
Amarelo 2.5kg
ref : 875840

Calcium Sand Colorado 
Amarelo 5kg
ref : 875828

Calcium Sand Sahara 
Creme 2,5kg
ref : 875832

Calcium Sand Sahara 
Creme 5kg
ref : 875820

Calcium Sand Kalahari
Vermelho 2,5kg
ref : 875834

Calcium Sand Kalahari
Vermelho  5kg
ref : 875822

Calcium Sand Sechura 
Natural 2.5kg
ref : 875838

 Reptawood

Substratos •  08

 

 

 

Substrato Repti Forest

Repti Forest
18L
Ref : RP440105

Repti Forest
6L
Ref : RP440100

 

 

 

Substrato Repti Forest Bedding

Substratos •  08

4 701523 514 170

4 701523 514 000

Repti Bamboo Leaves
2L
Ref : RP440135

4 701523 514 790

                                          Húmus de coco natural. Este substrato é
                                          completamente natural, ecológico e 
biodegradável. Base ideal para terrários com plantas naturais 
para répteis, anfíbios e invertebrados que precisam de
humidade. Substrato com baixo pH, ideal para todos os terrários 
tropicais. Promove o crescimento das plantas, limitando o 
desenvolvimento bacteriano. Feito de coco triturado.

Folhas de Bamboo secas 100% naturais.
Sobrepor o substrato inferior para obter uma aparência mais 
natural e nutrir o terrário bioativo.

• 

• 

• 

Fundo para Terrários

Litter Folhas de Bamboo

Jungle Coco - 30x30x1 cm
Ref : RP440110

Jungle Coco - 40X40X1 cm
Ref : RP440115

Jungle Coco - 50X50X1 cm
Ref : RP440120

Jungle Coco Background

4 701523 514 240

4 701523 514 310

4 701523 514 480

Placa de fibra de coco destina-se a ser fixada 
na parede traseira do terrário.

Produto 100% natural.

Disponível em 3 tamanhos.



234

• Um botão para ajustar à temperatura desejada;
• Equipado com manga de proteção anti-choque;
• Desenho compacto com ventosas integradas;
• Termóstato submersível para terrários aquáticos 
até 80 litros.

O Termóstato, Aquatic Turtle 
Heater da Reptiles-Planet, 
é ideal para tartarugas 
aquáticas e para a maioria 
dos répteis aquáticos e 
anfíbios.
Incluí um suporte com duas 
grandes ventosas facilitando 
a sua montagem em 
qualquer habitat aquático 
entre 17ºC - 35ºC.

Termóstato
Submersível 
25W ref:  RP870180

50W ref:  RP870182
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n Repti-control Pro

n Easy Control

Thermostat Easy
control 
ref : 875890

•  Potência: 800 W. 

•  Alta qualidade e design atrativo. 

•  Alta precisão. 

•  Funcionamento Fácil . 

•  Sensor à prova de água. 

•  Indicador de status . 

•  Fusível de segurança externo . 

•  Ideal para terrários e aquários.

•  Tudo em Um. 

•  Climas pré-programados:

•  Tropical, deserto e continentais. 

•  Possibilidade de programação 
manual da temperatura e húmidade 

•  Visualização completa de todos os 
variáveis   num único ecrã (tempera-
tura e húmidade atual; temperatura 
e húmidade pré-programada para o 
dia e a noite). 

•  Porta adicional (por exemplo, para 
ligar um temporizador para a ilumina-
ção). 

•  Fácil instalação. 

•  3 x 500 W. 

•  Termostato-Higróstato, dia / noite - 
Tudo em Um. 

«O único termostato-hi-
grostato no mundo que 
tem climas pré-programa-
dos para répteis.»

«Robusto e não necessita 
de programação.»

Controladores •  09

Termo-higróstato

Thermostat Repticontrol Pro
ref : 875891
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Características: 
•  Controlador digital com ecrã LED e indicador 

de aquecimento LED. 
•  Termostato proporcionado por impulsões para 

um controle de temperatura estável. 
•  Controlo de temperatura com intervalo de 10 ° 

C a 40 ° C. 
•  Elemento de aquecimento rigido de160 W. 
•  Alarme de temperatura programável. 
•  Memória integrada retoma os pontos progra-

mados em caso de falha de energia. 
•  Ventoinha silenciosa para distribuir o calor uni-

formemente na incubadora. 
•  Termostato preciso até 0,1 ° C 

A nova REPTI INCUBATOR está equipado com um 
termostato proporcionado por impulsões topo de 
gama. Em vez de simplesmente ligar ou desligar 
o aquecimento  como uma função do ponto  de 
configuração da temperatura, o termóstato pro-
porcionado impulsões fornece o calor necessário 
através de uma série de impulsos eléctricos man-
tendo uma temperatura constante no interior do 
incubador.

INCUBAÇÃO

Ambiente tropical e húmido (65 a 100% 
húmidade)

O Vermiculite é perfeito para a incubação 
de ovos de lagarto, serpente, batráquio 
ou de insetos. Também pode ser usado 
para plantar orquídeas.

Egg Control  é um termo-higrómetro 
especificamente usado para medir 
os variáveis   climáticos aos quais os 
ovos são expostos durante a incuba-
ção. Deve ser inserido no vermiculite 
regularmente para monitorizar estes 
variáveis. Simples e preciso.

Repti Incubator
ref : 875934

Egg Control

6L
ref : 550025

ref : 875933

n Repti Incubator

n Egg Control

n Vermiculite

«Uma incubadora 
de confiança que 
atinge a tempe-
ratura predefinida 
em menos de um 
minuto».

«Guia para a incubação réptil incluído.»

10 •  Incubação
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Vitaminas e minerais

n Pure Cal n Reptiles complex

«Todos os nossos complexos 
vitamínicos são preparados num 
laboratório francês».

Pura Cal é um suplemento de cálcio, livre de 
fósforo para répteis e anfíbios. 
Com o Pura Cal, pode confiar que os seus 
animais de estimação recebem cálcio de 
uma forma altamente biodisponível e total-
mente livre de impurezas nocivas. 

Porquê é necessário adicionar regularmente 
o cálcio as refeições dos seus répteis? Porque 
em cativeiro, os répteis muitas vezes sofrem 
de deficiêncies de cálcio. Estas deficiências 
podem causar ostoeporose, também cha-
mada a doença dos ossso de borracha. 
No seu ambiente natural, os répteis desfru-
tam de uma dieta muito mais variada que 
no cativeiro. No cativeiro, é quase impossível 
lhes oferecer uma dieta tão complexa. 
Pulvarizando a comida dos seus répteis com 
cálcio, está a permitir-lhes um crescimento 
normal. Lembre-se, que apenas podem me-
tabolizar o cálcio, se estiverem expostos a luz 
solar natural ou UVB.

Reptile Complex é um suplemento vitamínico 
concebido para répteis e anfíbios (ao qual 
adicionamos 22% de cálcio livre de fósforo).

Reptile Complex contribui para o bem-estar 
geral dos seus animais de estimação, graças 
à sua combinação de vitaminas essenciais. É 
especialmente recomendado para répteis e 
anfíbios em períodos de crescimento, gesta-
ção ou quando põe os ovos. Reptile Complexl 
tem um grande efeito relaxante sobre os ani-
mais doentes e reforça o sistema imunitário.

A vitamina A intervem na assimilação da comida e 
no desenvolvimento dos tecidos musculares e ósseas. 

A vitamina E é necessária para manter a integridade 
celular, actua como um anti-oxidante e melhora a 
resposta do organismo à infecção. 

A vitamina K3 é envolvida na coagulação do sangue 
e da síntese de protrombina e impede a hemorragia. 

A vitamina B2, também conhecida como riboflavina, 
é um factor de crescimento essencial. Está também 
envolvido no metabolismo celular. E trabalha em 
sinergia com a vitamina PP. 

A vitamina B12 é um factor importante e antianémi-
co, também envolvido no crescimento. 

A vitamina PP, também conhecida como nicotina-
mida, está envolvido em múltiplas reacções de redu-
ção de oxidação celular e contribui para um sistema 
nervoso saudável.

«Quatro maneiras para fornecer vitaminas e
minerais ao seus répteis.»

Sem D3 100G
Ref : 830000

Com D3 100g
Ref : 830015

Sem D3 100G
Ref : 830030

Com D3 100G
Ref : 830050

11 •  Produtos de bem-estar e vitaminas
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Produtos de limpeza para terrário

n Repti Cleaner 

Limpe o seu terrário com um pro-
duto amigo do ambiente. Eficácia 
comprovado em laboratório.

n Repti Fresh
Desodorizante à base de óleos 
essenciais e bactérias. Produto 
amigo do ambiente amigável.

n Kill mite
Livrar o seu terrário de ácaros e 
carraças. Eficácia comprovada 
em estruturas  de  aclimatação 
profissionais para répteis. Final-
mente, um produto que funciona!

130 ml 
ref : 830100

130ML 
ref : 830110

130ML  
ref : 830120

11 •  Produtos de bem-estar e vitaminas
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Vita Jelly é um suplemento alimentar ideal para a 
maioria dos insetos, incluindo membros da família 
dos coleópteros (Cetonia, Dynastidae, Lucanidae, 
etc ...) e da família Julida. 

Os besouros se alimentam principalmente de flores, 
néctar e pólen. Vital Jelly fornece um néctar rico 
e equilibrado (frutas, proteínas, ácido láctico, ami-
noácidos, vitaminas e minerais). 

Às vezes, o Vita Jelly aumenta o tempo de vida das 
fêmeas, bem como a produção de ovos. 

Vita Jelly é normalmente usado para engordar os 
inseto antes de alimentar-los aos largatos.

Repti Moss Ball
ref : 875932

Vita Jelly Mix insects 
10pcs

ref : 875930

Para insetos

 

NUTRIÇÃO

Para Largatos

Vita Jelly Vitamin lizzard 
10pcs

ref : 875926

Vita Jelly Red Fruit lizzard 
10pcs

ref : 875920

Vita Jelly Banana lizzard 
10pcs

ref : 875922

Vita Jelly protein lizzard 
10pcs

ref : 875924

Vita Jelly Mix lizzard 
10pcs

ref : 875928

n Vita Jelly

A Vita Jelly é o suplemento alimentar ideal para a 
maioria dos lagartos, incluindo membros da família 
Iguanidae (iguana, anolis, etc ...) e familiares 
Phelsuma. 

A maioria dos lagartos lambem os frutos nas árvores 
ou no chão quando estão muito maduras. 

Vital Jelly fornece um néctar rico e equilibrado (fru-
tas, proteínas, ácido láctico, aminoácidos, vitami-
nas e minerais).

Beetle Bar
ref : 875910

Este suporte para geléia em madeira foi conce-
bido para ajudar os lagartos e insetos aproxima-
rem-se e comerem. Sua aparência natural faz 
com que os animais de estimação se sentem 
confiantes e incita a comer. Este apoio é perfeito 
para marca geléia da de Reptiles-Planet.

Dimensões: 10 C x 8 L x 5,5 A (cm). (As dimensões 
são fornecidas apenas para fins informativos. As 
dimensões desses produtos naturais podem variar.)

Geléia para insetos e lagartos

12 • Nutrição  
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Geléia para insetos e lagartos

n Criket Mix

n Natural Water
NATURAL WATER é uma geléia concebida 
para insetos, tarântulas, escorpiões, roe-
dores e outros pequenos animais. Vitami-
nas e minerais podem ser adicionados a 
esta geleia.

«Faça que os seus insetos comem
e bebem antes de distribuí-los.»

Natural Water - 500 ml 
ref : 690551

Cricket Mix -  500 ml
ref : 690550

Cricket Mix é feito de farelo de trigo, e é 
100% natural. Alimentar o Cricket Mix aos 
seus insetos (grilos, gafanhotos migratórios, 
tenebrios, zophobas morio e baratas) au-
menta o seu valor nutricional (vitaminas e 
minerais). Este produto pode ser utilizado 
com Natural Water.

12 •  Nutrition Nutrição  •  12
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Sementes Germinados

n Reptiseeds
•  Perfeito para todas as tartarugas do Mediter-

râneo ou exóticas. 

•  Mistura de sementes que geram uma verda-
deira pradaria que atende especificamente 
as necessidades nutricionais das tartarugas 
(ricos em fibras, vitaminas e minerais). 

•  Embalagem de 100g para plantar no jardim 
ou terrário. 

•  Ricas em fibras e fibras dietéticas. 

Valor Nutricional 
Ricas em aminoácidos essenciais e minerais. Estas 
plantas também facilitam a digestão ao estimular a 
produção de bílis (sais de potássio, vitaminas C, K e P). 

Instruções 
No exterior: Uma embalagem de 100 g deve ser dis-
tribuído numa superfície com 4 a 25 m², dependen-
do da densidade desejada. As sementes devem ser 
plantadas de preferência na primavera, mas em 
qualquer outra altura entre março e outubro tam-
bém é adequado, com regas regulares. Espalhe as 
sementes sobre o solo preparado. No terrário:Use de 
preferência um substrato tal como o Repti Clay para 
facilitar a germinação das sementes. Regue bem a 
água sobre o substrato e deixe que seja absorvido. 
As plantas precisam de húmidade e esta será liber-
tada lentamente. Durante os primeiros cinco dias, 
borrife com água uma vez por dia. Mais tarde, deve 
humidificar apenas o substrato. Pode tabém regar 
com uma mistura de água e adubo orgânico. 

Composição 
Trevo branco, trevo vermelho, sanfeno, luzer-
na, ervilhaca, dente de leão, plantain maior, 
chicória, amaranto, corriola maior

Reptiseeds
Mix graines
à germer   
ref : 876032

n Tortoisemix

Tortoisemix Mistura de 
Sementes Germinados
ref : 876036

•  Dê um impulso a sua tartaruga com uma 
dieta 100% natural. 

•  Testado numa estrutura de criação profissio-
nal. 

•  Fácil de usar: adicione só água, espere 6-7 
dias, e sirva. 

•  Compre vários pratos, podendo facilmente 
roda-los. 

•  Rico em vitaminas A, C, B1, B2, B3, B9, C e E,   
minerais, tais como cálcio, fósforo, ferro e 8 
aminoácidos essenciais. 

Conteúdo 
Dente de leão, trevo branco (Trifolium repens), 
trevo vermelho, alfafa, ervilhaca e chicória.

12 • Nutrição  
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n Pogomix

•  Dê um impulso ao seu dragão barbudo 
com uma dieta 100% natural. 

•  Testado numa estrutura de criação pro-
fissional. 

•  Fácil de usar: adicione só água, espere 
6-7 dias, e sirva. 

•  Compre vários pratos, podendo facil-
mente roda-los. 

•  Rico em vitaminas A, C, B1, B2, B3, B9, C 
e E,   minerais, tais como cálcio, fósforo, 
ferro e 8 aminoácidos essenciais. 

Conteúdo 
Dente de leão, trevo branco (Trifolium 
repens), trevo vermelho, alfafa, ervilhaca 
e chicória.

Pogomix Mistura de
Sementes Germinados
ref : 876038

n Iguanamix

Mistura de Sementes
Germinados

ref : 876034

•  Dê um impulso a sua iguana com uma dieta 
100% natural. 

•  Testado numa estrutura de criação profissio-
nal. 

•  Fácil de usar: adicione só água, espere 6-7 
dias, e sirva. 

•  Compre vários pratos, podendo facilmente 
roda-los. 

•  Rico em vitaminas A, C, B1, B2, B3, B9, C e E,   
minerais, tais como cálcio, fósforo, ferro e 8 
aminoácidos essenciais. 

Conteúdo
Dandelion, feijão mungo, trevo vermelho, Vicia 
Sativa e chicória.

12 •  Nutrition Nutrição  •  12



244

Dois suplementos que favorecem a ingestão natural de 
cálcio. Selecionamos plantas que são benéficas para a 
sua saúde e cuja relação Cálcio / Fósforo é superior a 2.

Natura Extract para Pogona (Dragão Barbudo) pode ser misturado 
com regularidade no alimento da maioria dos lagartos herbívoros ou 
parcialmente herbívoros. A osteofibrose nutricional geralmente ocorre 
quando os lagartos  são alimentados com alimentos que têm uma  
relação de fósforo e cálcio pobre (alto teor de fósforo e baixo de cálcio), 
mas também quando a iluminação não é adequada (UVB). 
Os veterinários recomendam dar alimentos que contenham um nível de 
Ca / P superior  ou igual a 1,5 (ou seja, uma concentração de pelo menos 
1,5 vezes mais cálcio do que o fósforo).

Uso do produto: 
Comece com pequenas quantidades para habituar o seu lagarto ou tartaruga. 

Dosagem: 
Meia colher de chá por uma refeição de verduras várias vezes por semana.

Extracto Natural para Pogona 100G 
ref:  RP830165

Ingredientes 100% naturais não processados: 
Plátano 40% (Ca / p> 3.50), Dente-de Leão 30% 
Ca / p> 2.3), Alfalfa 30% (Ca / p> 6).

Extracto Natural para Tartarugas 100G 
ref:  RP830160

Ingredientes 100% naturais não processados: Plátano 
40%, (Ca / p> 3,50), Dente-de Leão 30% (Ca / p> 
2,3), Opuntia 10% (Ca / p> 94) Aloe Vera 10%, 
Dichondra repens 10%.

SUPLEMENTO DE 
EXTRATO NATURAL
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Complementos alimentares

n Repti Gourmet para Iguanas

Complemento alimentar para jovens Iguana verdes.
Despeje um pouco da mistura de ervas e grânulos num 
comedouro. Tente colocar o comedouro numa certa 
altura,as Iguanas têm medo de se alimentar no chão.
Recomendamos servir a fórmula  Repti Gourmet Food 
Iguana misturada com legumes frescos naturalmente 
ricos em cálcio, por exemplo:
agrião, acelga, salada (chicória, alface, escarola), 
espinafre e endiva. Repti Gourmet Food Iguana, pode 
ser fornecido seco ou humedecido com um pouco de 
água para liberar os aromas. Coloque sempre água 
fresca à disposição. Remove os restos de comida no 
final do dia.
Repti Gourmet Food Iguana também pode ser mistu-
rado com sementes germinadas (Iguana Mix) e osso 
de choco em pó (Calci Sepia powder).

« Contém dente-de-leão, camomi-
la, e outras plantas que as Iguanas 
adorem! »

Formula Food Fruit Adulto 
Granderef : 830156

Formula Food Fruit Adulto  
Pequeno ref : 830154

Formula Food Fruit Juvenil  
Grande ref : 830152

Formula Food Fruit Juvenil  
Pequeno ref : 830150

12 • Nutrição
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n  Repti Gourmet  para 
Tartaruga Terrestre

n Repti Gourmet para
    tartaruga aquática

Complemento alimentar para jovem tartarugas aquá-
ticas.
Abra a caixa e coloque uma pequena quantidade 
de grânulos e marisco na água. Distribua uma ou duas 
vezes por dia. Colocar apenas a quantidade que as 
tartarugas aquáticas conseguem comer no espaço 
de 5 minutos. Remove os restos de comida após de 
uma hora.

Complemento alimentar para jovens tartarugas terrestres.
Despeje um pouco da mistura de ervas e grânulos num 
comedouro. 
Recomendamos servir a fórmula Repti Gourmet Food Tor-
toise Vegi misturada com legumes frescos naturalmente 
ricos em cálcio, por exemplo, agrião, acelga, beterraba, 
alface frizado, alfafa, dente-de-leão, salsa, trevo, salada 
(chicória, alface, escarola) espinafre e endiva. Repti Gour-
met Food Tortoise Vegi , pode ser fornecido seco ou hume-
decido com um pouco de água para liberar os aromas. 
Coloque sempre água fresca à disposição. Remove os 
restos de comida no final do dia.
Repti Gourmet Food Tortoise Vegi  também pode ser mis-
turado com sementes germinadas (Tortoise Mix) e osso de 
choco em pó (Calci Sepia powder).

« Contém peixes e crustáceos que 
as tartarugas aquáticas adorem! »

« Contém dente-de-leão, trevo, 
alfafa e outras plantas que tarta-
rugas adoram! »

Turtle Food Adult  Grande
ref : 830140

Turtle Food Adult  Pequeno
ref : 830138

Turtle Food juvenile Grande
ref : 830136

Turtle Food juvenile Pequeno
ref : 830134

Turtle Food Hatchling Grande
ref : 830132

Turtle Food Hatchling Pequeno
ref : 830130

Fórmula Vegi  Adulto Grande 
ref : 830148

Fórmula Vegi Adulto Pequeno
 ref : 830146

Fórmula Vegi  Juvenil Grande
ref : 830144

Fórmula Vegi  Juvenil Pequeno
ref : 830142

Nutrição •  12
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Mix Erva e Folhas para Répteis 
300 ML ref:  RP830180

Ingredientes: 
flores de calêndula (calendula) 20%, alfafa (medicago 
sativa) 20%, plantação (plantago asiática) 20%, dente-
de-leão (taraxacum officinale) 20%, flores rosa (rosa) 
10%, flores de camomila (Matricaria recutita).

Ervas e flores secas para misturar com legumes 
fresco.

Estas folhas e flores são naturalmente ricas em cálcio 
e baixas em fósforo (Ca / p> 2). Por exemplo, a alfafa 
possui uma relação cálcio / fósforo superior a 6.

Instruções de uso: Suplemento nutricional para 
tartarugas e lagartos herbívoros (Agame barbu, 
iguana, uromastyx, etc.). Despeje um pouco da 
mistura de ervas e flores numa tigela plana e pulverize
um pouco de água para liberar os aromas. 
Opcionalmente, misture com legumes frescos.

Mix Cactus e Suculentos para 
Tartarugas 300 ML ref:  RP830185

Ingredientes: 
Folhas de cactos secas (Opuntia) 90%, folhas de Aloe 
Vera secas (moinho de Aloe barbadensis) 10%.

Opuntia tem uma excelente relação cálcio / fósforo 
Ca / p> 94.

As tartarugas se deliciam com as raquetes de pêra 
espinhosa. Basta deixá-lo inchar na água..

Instruções de uso: Mergulhe por cerca de 10 minutos 
em água morna. Escorrer e distribuir sozinho ou 
misturado com alimentos frescos.
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n  Repti Gourmet  para 
Tartaruga Terrestre

n Repti Gourmet para
    tartaruga aquática

Complemento alimentar para jovem tartarugas aquá-
ticas.
Abra a caixa e coloque uma pequena quantidade 
de grânulos e marisco na água. Distribua uma ou duas 
vezes por dia. Colocar apenas a quantidade que as 
tartarugas aquáticas conseguem comer no espaço 
de 5 minutos. Remove os restos de comida após de 
uma hora.

Complemento alimentar para jovens tartarugas terrestres.
Despeje um pouco da mistura de ervas e grânulos num 
comedouro. 
Recomendamos servir a fórmula Repti Gourmet Food Tor-
toise Vegi misturada com legumes frescos naturalmente 
ricos em cálcio, por exemplo, agrião, acelga, beterraba, 
alface frizado, alfafa, dente-de-leão, salsa, trevo, salada 
(chicória, alface, escarola) espinafre e endiva. Repti Gour-
met Food Tortoise Vegi , pode ser fornecido seco ou hume-
decido com um pouco de água para liberar os aromas. 
Coloque sempre água fresca à disposição. Remove os 
restos de comida no final do dia.
Repti Gourmet Food Tortoise Vegi  também pode ser mis-
turado com sementes germinadas (Tortoise Mix) e osso de 
choco em pó (Calci Sepia powder).

« Contém peixes e crustáceos que 
as tartarugas aquáticas adorem! »

« Contém dente-de-leão, trevo, 
alfafa e outras plantas que tarta-
rugas adoram! »

Turtle Food Adult  Grande
ref : 830140

Turtle Food Adult  Pequeno
ref : 830138

Turtle Food juvenile Grande
ref : 830136

Turtle Food juvenile Pequeno
ref : 830134

Turtle Food Hatchling Grande
ref : 830132

Turtle Food Hatchling Pequeno
ref : 830130

Fórmula Vegi  Adulto Grande 
ref : 830148

Fórmula Vegi Adulto Pequeno
 ref : 830146

Fórmula Vegi  Juvenil Grande
ref : 830144

Fórmula Vegi  Juvenil Pequeno
ref : 830142
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 ESCONDERIJOS
Réplicas

Esconderijos são fundamentais no ambiente de ter-
rário. A ausência de lugares para se esconderem 
poderá ser uma fonte de « stress » para os répteis, 
ter consequências graves. Esconderijos devem es-
tar disponíveis tanto nas partes quentes, como nas 

partes frias do terrário. Também devem ser ade-
quadas ao tamanho dos animais. Troncos ocos são 
bastante apreciados pelos répteis, que também 
se encaixam muito bem num ambiente natural do 
terrário.

Monts Mahale Cave 
(25x5x13cm)LxLxH
ref : 876178

Monts Mandara Cave 
(29x22x10cm)LxLxH
ref : 876182

Rochas e pedras são elementos
essenciais num ambiente de 
terrário. Fornecem mais espaço 
para os répteis se desfrutarem 
do calor e para se esconderem.

Monts Rif Rock 
(19x13.5x14cm)LxLxH
ref : 876188

Monts Nimba Rock
(28.5x13x18cm)LxWxH
ref : 876186

Monts Pirin Rock 
(21,5x12,5x19cm)LxLxH
ref : 876187

13 • Esconderijos 

Gator Bones
ref : 876128

Sleeping Hollow Skull 
(16x10x12cm)LxLxH
ref : 876147

Gorilla Bones
ref : 876126

Dinosaurus Skull 
(22x11x12,5cm) LxLxH
ref : 876151

Caverna de coco
ref : RP440125

4 701523 514 550

Casa de coco
ref : RP440140

4 701523 514 860

Rhinoceros Skull 
(16x10x12 cm) LxLxH
ref : 876149
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14 •  Decoração natural

Planting Background

Decoração Ramo natural

Planting Background 
30x30x1cm 
ref : 890552

Planting Background 
40x40x1cm 
ref : 890554

O fundo para terrário, Planting Background,  é 
concebido de 100% à base de plantas de fibras 
de coco. Fungos e parasitas não se desenvolvem 
neste material e permite as espécies de répteis 
pequenas subir. O Planting Background vem com 
ninhos e nichos onde as plantas naturais podem 
crescer.

Planta Liana “Jungle”

4 701523 514 930

4 701523 514 620

Jungle Liana
1 metro
ref : RP876253

Planta Repti Liana
Repti Liana
125 cm
ref : RP440130

Decoração
Ramo de Coco
40 cm
ref : RP440145

Planta Cala
Planta Cala
47 cm
ref : RP876027
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n Desert drift wood

Decoração Ramo natural

Os ramos naturais e raízes 
são perfeitos para decorar 
o seu terrário e maximizar o 
espaço que tem. Permitem 
aos répteis escalar como 
se estivessem no ambiente 
natural.

Desert Drift Wood 
Size S 20-30cm
ref : 875510

Desert Drift Wood 
Size M 30-40cm
ref : 875512

Desert Drift Wood
Size XL 50-70cm
ref : 875516

Desert Drift Wood
Size XS, 15-20cm
ref : 875508

Desert Drift Wood 
Size L 40-50cm
ref : 875514

Decoração natural •  14
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M (12x11.5x8cm) LxWxH
ref: 876219
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(9x9x10.5cm)CxLxA
ref : 876180(11.5x8.5x4cm)CxLxA

ref : 876176

O Cricket Feeder da Reptiles-Planet 
é uma solução prática e fácil de 
usar para alimentar insetos aos seus 
répteis e anfíbios. 

Com este comedouro, pode alimentar seus rép-
teis e anfíbios com tenebrios, larvas de farinha ou 
zophobas sem qualquer risco. A superfície lisa e a 
borda do comedouro impede a fuga e proliferação 
das minhocas no terrário. A parte superior do come-
douro é removivel.

n Cricket Feedern Pindu Worm Dish

16 •  Bebedouros e comedouros
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PINÇAS E GANCHOS

63 cm 
ref : 890000

100 cm   
ref : 890005

130 cm   
ref : 890025

150 cm   
ref : 890030

60 cm 
ref : 890090

96 cm 
ref : 890095

Pinça Protect

Pinça Maleavel Protect

 Gancho para Serpente Deluxe 

Luvas para repteis
ref : 890060

•  Luvas de protecção para 
lidar com segurança com 
seus répteis. 

•  Couro grosso protege as 
mãos de arranhões e mor-
didas de animais tímidos ou 
agressivos. 

• Tamanho: 40 cm

Luvas de proteção

Pinças e ganchos •  17

Gancho Compacto 
Serpientes, 60 cm

Telescopico

ref: 890063
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17 •  Pinças e ganchos

Este acessório é indispensável na alimentação 
dos répteis de estimação ou para remover os 
resíduos sem lhes causar « stress ». Durante a ali-
mentação, poderá manter a sua distância dos 
animais, reduzindo assim o seu nível de « stress » 

-
tar pitões reais jovens, usamos pinças de 30 ou 
38 cm de comprimento. Para alimentar pitões 
grandes, seria melhor usar uma pinça hemos-
tática ou uma pinça de 60 cm de comprimen-
to. As hemostáticas são usadas   principalmente 

Gancho Telescópico 
ref : 890065

Este gancho em alumínio representa 
a mais recente tecnologia em gan-
chos para serpentes. Extendido, mede 
1m,mas quando fechado mede apenas 
45cm. Este gancho é frequentemente 
usado pelos bombeiros, porque pode ser 
armazenado com segurança no veículo.

 

Pinças e tesouras

Gancho Telescópico Deluxe  

12,5 cm  
ref : 890100

25 cm 
ref :890115

20,5 cm   
ref : 890105

30 cm    
ref :890125

38 cm     
ref :890135

60 cm    
ref :890150

     

Gancho Contenção
Serpentes, 100 cm

Gancho Contención

ref: 890067

Conjunto abre-bocas
para serpentes
4 unidades

Conjunto abre-bocas

para serpientes, 4 unidades

ref: 890177
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PINKY PUMP
A Pinky Pump foi inventada por cria-

-
sados de elaborarem misturas para 
alimentarem as serpentes bebes que se 
recusem alimentar. Insere um ratinho na 
seringa Pinky Pump, e a serpente pode 
ser alimentada diretamente. A seringa 
limita a probabilidade de regurgitação 
nas serpentes bebes reduzindo assim o 
nível de « stress ».

A parte em vidro da Pinky Pump poderá 
quebrar-se com o uso. A peça está 
disponível em separado.

A pinça hemostática 
curvada é bastante 
prática e útil em muitas 
situações, incluindo 
alimentação, presta-
ção de cuidados, a 
remoção de verrugas 
e excrementos do 
terrário.Pinky Pump 

(Bomba de Alimentação) 
ref : 890160

Vidro de substituição para Pinky Pump
ref : 890165

20,5 cm
ref : 890110

25 cm 
ref : 890170

 

n Pinky Pump n  Vidro de substituição 
para Pinky Pump

n  Pinça de alimentação 
angular

n  Pinça Hemostática Curvada 
(hemostat)

Seringa de alimentação 
para serpentes bébés

Pinças e ganchos •  17
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ref:  RP890185

A mala de herpetologia média é perfeita 
para as suas caminhadas na natureza, 
seja qual por o local. Em casa, permite 
que tenha todos os seus acessórios de 
forma compacta e arrumada. 

Conjunto incluí: 7 sondas de sexagem, 
3 ganchos diferentes (comprimento 
ajustável), 1 gancho de fixação e 4 
bocais (espéculo) para cobras. 
Aço inoxidável.

MALA FERRAMENTAS
INOX HERPETOLOGIA

Pontas de Bico para 
Repti Rainforest, 3UN

ref:  RP875700

Ventosa para tubos 6mm 
Repti Rainforest, 3UN

ref:  RP875703

Suporte Elegance 
para Candeeiro

ref:  RP890616
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PINKY PUMP
A Pinky Pump foi inventada por cria-
dores profissionais que estavam can-
sados de elaborarem misturas para 
alimentarem as serpentes bebes que se 
recusem alimentar. Insere um ratinho na 
seringa Pinky Pump, e a serpente pode 
ser alimentada diretamente. A seringa 
limita a probabilidade de regurgitação 
nas serpentes bebes reduzindo assim o 
nível de « stress ».

A parte em vidro da Pinky Pump poderá 
quebrar-se com o uso. A peça está 
disponível em separado.

A pinça hemostática 
curvada é bastante 
prática e útil em muitas 
situações, incluindo 
alimentação, presta-
ção de cuidados, a 
remoção de verrugas 
e excrementos do 
terrário.

Pinky Pump 
(Bomba de Alimentação) 
ref : 890160

Vidro de substituição para Pinky Pump
ref : 890165

20,5 cm
ref : 890110

25 cm 
ref : 890170

40 cm 
ref : 890175

n Pinky Pump n  Vidro de substituição 
para Pinky Pump

n  Pinça de alimentação 
angular

n  Pinça Hemostática Curvada 
(hemostat)

Seringa de alimentação 
para serpentes bébés

Pinças e ganchos •  17


