
Japanse topkwekers kiezen voor Hikari
DAINICHI - HOSHIKIN - ISA - MARUDO - MINUMA - NARITA - NOGAMI - OMOSAKO - SAKAI

Premium visvoeding
voor goudvissen, sluierstaarten, tropische vissen, 

zeewatervissen en reptielen

Gratis
!
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Voer voor goudvissen en sluierstaarten

Sluierstaartvoer

Kleurverbeterend voer Leeuwenkopvoer

Drijvende
korrels

Zinkende
korrels

Drijvende
korrels

Zinkende
korrels

Zinkende
korrels

Zinkende
korrels

Een geprefereerd dagelijks voer voor goudvissen en jonge 
Koi dat hen de basisvoedingsstoffen bezorgt, die ze nodig 
hebben om een goede conditie te ontwikkelen.

• Bevat alle voedingsstoffen die jonge goudvissen of kleine Koi 
nodig hebben om goed te groeien en er geweldig uit te zien.

• Bevat uitgebalanceerde vitamine C en andere basisvoedings
stoffen die voor een gezond immuunsysteem helpen zorgen.

• Een drijvende korrel die het water niet vertroebelt of vervuilt en u 
helpt het overvoeren van uw vissen tegen te gaan door u op een 
duidelijke manier te tonen, hoeveel uw vis precies eet*.

• Combineer met Goldfish Gold voor optimaal resultaat, stabiele 
groei en schitterende kleuren.

Een revolutionair dagelijks voer voor premium goudvissen 
dat de ontwikkeling van een omvangrijk lichaam en de 
gewenste conditie stimuleert.

• Bevat ‘HikariGerm™’ die in het spijsverterings kanaal slechte 
bacteriën doodt en dus hun aantal en potentiële impact verkleint 
en tegelijkertijd het spijsverterings vermogen versnelt. 

• Een unieke ingrediëntenmix die een intense witte kleur helpt 
ontwikkelen.

• Stimuleert een betere groei en conditie door middel van een 
doeltreffender gebruik van voedingsstoffen.

• Een goed gebruik van voedingsstoffen en een ongeëvenaarde 
voerefficiëntie helpen de algemene waterkwaliteit te verbeteren 
en het normale filteronderhoud te beperken dankzij de geringere 
afvalproductie*.

Een kleurverbeterend dagelijks voer dat de ware schoonheid 
van uw goudvis of kleine koi naar boven haalt.

• Rijk aan astaxanthine, een carotenoïde dat voor een mooie 
kleurontwikkeling zorgt. Dit voer zou de eerste keus moeten zijn 
voor de meeste gewone goudvissen.

• Biedt een zorgvuldig uitgebalanceerde selectie vitaminen en 
voedingsstoffen die uw waterhuisdieren zullen helpen om hun 
energieniveau op peil te houden en tegelijkertijd snel te groeien.

• Bevat uitgebalanceerde vitamine C en andere basisvoedings
stoffen die voor een gezond immuunsysteem helpen zorgen.

• Combineer met Goldfish Staple voor optimaal resultaat, stabiele 
groei en schitterende kleuren.

Een zinkende formule die gebruikmaakt van biotechnologie 
om een uitstekende kleuring te verkrijgen met een speciaal 
groei- en conditie stimulerend voedingsprofiel.

• Een speciale mix van ingrediënten, met hogere concentraties van 
essentiële aminozuren ter bevordering van een superieure groei 
en mooie ontwikkeling van de koppartij. 

• Dankzij de biotechnologie kunnen we uw vis helpen bij de 
ontwikkeling van zijn kleuren, wat normaliter niet mogelijk is in 
binnen aquaria zonder voldoende UVlicht.

• Zinkende korrel, voor optimale opname. Siersluiers hebben, door 
hun speciale kopvorm, moeite met het eten van drijvend voer, 
zinkend voer voorkomt gezondheidsproblemen.

Een uitstekend verteerbaar zinkend dagelijks voer voor 
goudvissen en sluiers, wat zorgt voor een snelle groei de 
gewenste lichaamsbouw en prachtige kleuren.

• Rijk aan zuiver gekweekt spirulina en de exacte hoeveelheid 
zorgvuldig geselecteerde carotenoïden voor ongelooflijk 
prachtige kleuren.

• Gemakkelijk verteerbare en zorgvuldige geselecteerde premium 
ingredienten voorkomen problemen met de zwemblaas.

• Uitgebalanceerde voedingsstoffen zorgen voor een uitstekende 
smaak, een gezond immuunsysteem en uitstekende groei en 
lichaamsvorm.

• Een zinkende korrel die het water niet vertroebelt of vervuilt en 
helpt het overvoeren van uw vissen tegen te gaan door u op een 
duidelijke manier te tonen, hoeveel uw vis precies eet*.

Een revolutionair kleurverbeterend dagelijks voer voor alle 
premium goudvissen dat hen helpt om hun werkelijke 
potentieel aan te boren! 

• Bevat ‘HikariGerm™’ die in het spijsverterings kanaal slechte 
bacteriën doodt en dus hun aantal en potentiële impact verkleint 
en tegelijkertijd het spijsverterings vermogen versnelt.

• Rijk aan sterk gezuiverd astaxanthine en zuiver gekweekte 
spirulina voor een sterke verbetering van de rode kleuren, zonder 
afbreuk te doen aan de witte.

• Zorgt voor een betere groei en de gewenste conditie door een 
efficiënter gebruik van voedingsstoffen.

• Goed gebruik van voedingsstoffen en een goede voerefficiëntie 
verbeteren water kwaliteit en beperken filteronderhoud door 
geringere afvalproductie*. 

Ideaal voor alle soorten goudvissen en 
kleinere Koi,  waarvoor u een meer stabiele 
groei wenst. Beschikbaar in baby en 
miniformaat!

Ideaal voor alle premium goudvissoorten, 
met name Ranchu, Oranda, Azumanishiki.

Ideaal voor alle goudvissen en babykoi om 
hen te helpen hun echte kleur en 
schoonheid te ontwikkelen.

Ideaal voor alle kwalitatief betere of 
opvallendere goudvissoorten, met name 
Oranda, Lionhead, Azumanishiki en Ranchu.

Ideaal voor alle soorten goudvissen en 
sluiers om hen te helpen hun echte kleur en 
schoonheid te ontwikkelen.

Ideaal voor alle premium goudvissoorten, 
met name Ranchu, Oranda, Azumanishiki.

Goldfish Staple baby Pellet
 30 g 300 g
  100 g  10 kg

Staple mini Pellet
 240 g

 200 g
 1 kg

  100 g
  300 g

 100 g
  350 g

 110 g

 200 g
 1 kg
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Art. nr. 03020248

GOLDFISH EXCELTM

Help uw goudvissen en Sluiers hun echte 
kleur en schoonheid te ontwikkelen

Een uitstekend verteerbaar zinkend  
dagelijks voer voor goudvissen en sluiers 
wat zorgt voor een snelle groei de gewenste 
lichaamsbouw en prachtige kleuren.
• Rijk aan zuiver gekweekt spirulina en de exacte hoeveelheid zorgvuldig 

geselecteerde carotenoïden voor ongeloolijk prachtige kleuren.

• Gemakkelijk verteerbare en zorgvuldige geselecteerde premium 
ingredienten voorkomen problemen met de zwemblaas.

• Uitgebalanceerde voedingsstoffen en zorgen voor een uitstekende smaak, 
een gezond immuunsysteem en uitstekende groei en lichaamsvorm.

• Een zinkende korrel die het water niet vertroebelt of vervuilt en helpt het 
overvoeren van uw vissen tegen te gaan door u op een duidelijke manier te 
tonen, hoeveel uw vis precies eet*.

Voor meer informatie 
kijk op 

www.hikari.info

Zinkende 
korrel
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Drijvende
korrels

Langzaam 
zinkende korrels

Half zwevend 
zinkt langzaam

Een eersteklas dagelijks voer voor Betta's, ontwikkeld na 
uitgebreid onderzoek naar de natuurlijke voeding en 
voedings gewoontes van Betta's.

• Dankzij biotechnologie zijn wij in staat een voer te produceren 
waardoor uw Betta natuurlijke briljante kleuren kan ontwikkelen 
en wat gelijktijdig de kans op vervagen tegen gaat. 

• Een speciaalvoer voor Betta's met een ideale mix van voedings
stoffen die hen in staat stelt om een lang en gezond leven te 
leiden.

• Een ideale mix van noodzakelijke vitamines en mineralen die het 
immuunsysteem ondersteunen, terwijl de kans op vetopstapeling 
vermindert.

Een makkelijk verteerbare mini (micro) wafer, speciaal voor 
vissen die normaal altijd vlokken voer krijgen.

• Bevat hoogwaardige plantaardige en dierlijke eiwitten, wat zorgt 
voor een efficiënte spijsvertering, uitstekende opname van 
noodzakelijk voedingsstoffen en ongeëvenaarde groei.

• De mix van spirulina en astaxanthine verbetert de natuurlijke 
kleuren, wat met normaal visvoer niet mogelijk is.

• De uitstekende smaak wordt gemakkelijk geaccepteerd, waardoor 
de vissen alle noodzakelijke voedingsstoffen binnen krijgen voor 
een lang en gezond leven.

• In tegenstelling tot vlokken, kunt u hier precies zien hoeveel er 
gegeten wordt, waardoor overvoeren en daardoor mogelijke 
watervervuiling voorkomen kan worden .

Het eerste micro korrelvoer ter wereld met een coating, 
speciaal ontwikkeld voor tropische vissen met een kleine 
bek.

• Dit half zwevend voer maakt gebruik van een microcoating wat 
er voor zorgt dat de unieke voedingsstoffen in de korrel behouden 
blijven en het water niet vertroebelt.*

• De mix van dierlijke en plantaardige eiwitten is ideaal voor kleine 
tropische vissen die grote energievoorraden nodig hebben.

• Een uitgebalanceerde verhouding tussen kril en spirulina zorgt 
voor levendige kleuren.

• De kleur van de korrel zorgt voor betere zichtbaarheid in het 
aquarium, waardoor het eerder geaccepteerd wordt en er minder 
voer achterblijft.

• De zachtere textuur is zeer geschikt voor de meeste kleinere 
tropische aquariumvissen.

Ideaal voor alle soorten Betta Splendens.

Ideaal voor kleine en middelgrote tropische 
vissen, zoals Tetras, levendbarende vissen, 
maanvissen en antennebaarzen. 

Ideaal voor die meeste kleine tropi sche 
vissen zoals Tetras, Barbelen en Neontetra's. 

 5 g
 20 g
 1 kg

 20 g
 45 g
 1 kg

 22 g
 45 g
 1 kg

Voer voor tropische vissen

Half zwevend 
zinkt langzaam

Een dagelijks voer voor guppy's en andere levendbarende 
vissen, wat zorgt voor een natuurlijke schoonheid. 

• Rijk aan Linolzuur, wat zorgt voor een bewezen groei en juiste 
vorm en tegelijkertijd de natuurlijke voorplanting van guppy's en 
andere levendbarende bevordert.

• Bevat jodium op basis van algen, dat helpt om de conditie en 
kracht van de vissen te bevorderen.

• Bevat Chitosan, een natuurlijk ingrediënt dat het immuunsysteem 
ondersteunt.

• Eén van de kleinst verkrijgbare korrels. De korrels worden snel 
zacht zonder op te lossen en kunnen gemakkelijk door de vissen 
gegeten worden.

Ideaal voor guppy's, levendbarende vissen 
andere kleine tropische vissen .

 22 g
 1 kg

Zinkende
korrels

Zinkende
korrels

Het eerste en meest gekochte voer ter wereld voor Pleco-
stomus en andere algeneters. Bevat nu nog meer plant-
aardige ingrediënten.

• De samenstelling bevat nu een hoger gehalte aan plantaardige 
ingrediënten waar Plecostomus en andere algeneters dol op zijn.

• Een unieke uitgebalanceerd dieet, rijk aan alle noodzakelijke 
voedingsstoffen ter ondersteuning van het immuunsysteem.

• Een gemakkelijke en praktische oplossing om bodemvissen van alle 
formaten te voederen. Dankzij ons productieproces hebben we 
een wafer ontwikkeld die niet snel oplost, wat heel belangrijk is 
voor deze nachtelijke eters die geen vast eetpatroon kennen.

• Accepteer geen namaak. Eis het allerbeste voor uw Plecos en kies 
voor Algae Wafer™!

Ons best verkopende voer voor Otocinclus en andere 
algeneters in miniatuurversie.

• De samenstelling bevat nu een hoger gehalte aan plantaardige 
ingrediënten waar Plecostomus en andere algeneters dol op zijn.

• Een unieke uitgebalanceerd dieet, rijk aan alle noodzakelijke 
voedingsstoffen ter ondersteuning van het immuunsysteem.

• Een gemakkelijke en praktische oplossing om bodemvissen van alle 
formaten te voederen. Dankzij ons productieproces hebben we 
een wafer ontwikkeld die niet snel oplost, wat heel belangrijk is 
voor deze nachtelijke eters die geen vast eetpatroon kennen.

• Accepteer geen namaak. Eis het allerbeste voor uw Plecos en kies 
voor Algae Wafer™!

Ideaal voor Plecostomus en andere 
algeneters, waaronder zeewater 
planteneters.

Ideaal voor kleinere algeneters waaronder 
Otocinclus en zeewater planteneters.

 20 g 250 g
 40 g 1 kg
 82 g

 22 g
 85 g
 1 kg

• Elk Hikari®voer is uniek gebanceerd om de beste en meest voedzame verzorging te bieden. Als Hikari®voer met andere voedingsmiddelen gebruikt wordt, verminderen de voordelen wat ons voer uw vissen biedt, waar wij hard voor gewerkt en veel onderzoek naar gedaan hebben!   *Bij gebruik zoals voorgeschreven.
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Door de uitgekiende geur, smaak en vorm is deze stick 
favoriet bij de aan het wateroppervlakte vleesetende 
vissen.

•	 De	uitgebalanceerde	mix	van	voedingsstoffen	met	
toegvoegde aminozuren (DL-methionine en L-lysine) zorgt 
voor maximale groei en uitstekende verteerbaarheid

• Vrij van ongewenste parasieten en bacteriën, die in levend 
voer voor deze vissen vaak voorkomen.

• M.b.v. de nieuwste ontwikkelingen in de bio-technologie zijn 
kleurbehoudende ingrediënten otwikkeld waardoor uw 
vissen er prachtig uit blijven zien, ondank het gebrek aan 
hoge dosis UV.

• De stick wordt snel zacht in het water, maar behoud zijn vorm 
en lost niet op, de structuur is daardoor vergelijkbaar met 
levend voer.

• Kleinere variant van  
Jumbo Carnisticks.

Drijvende
korrels

Het perfecte alternatief 
voor levend voer

Art. nr. A3020491

FOOD STICKSTM
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Zinkende
korrels

Kwaliteitsvoer voor Corydoras, modderkruipers en andere 
bodemvissen. Met de juiste smaakvolle voedingsstoffen.

• Een unieke uitgebalanceerd dieet, rijk aan alle noodzakelijke 
voedingsstoffen, verrijkt met vitamines en mineralen ter 
ondersteuning van het immuunsysteem.

• Deze unieke zachte schijfvormige korrels zijn speciaal ontwikkeld 
voor bodemvissen met een naar beneden gerichte mond die het 
voer moeten inslikken of opslokken.

• Deze smakelijke aromatische schijfjes zijn zelfs voor de meest 
kieskeurige vissen aantrekkelijk.

• Is bijzonder goed verteerbaar om vertroebeling van het water te 
voorkomen, bij gebruik volgens de voorschriften*.

Ideaal voor kleinere bodemvissen zoals 
Corydoras, Botia en modderkruipers.

 25 g 1 kg
  50 g
 110 g

Zinkende
korrels

Een kleurversterkend dagelijks voer, ontwikkeld voor de 
unieke voedingsbehoeften en eetgewoonten van discus-
vissen, vooral als hiermee gekweekt wordt.
• Een perfecte mix van eiwitten, onmisbare aminozuren, essentiële 

vitamines en geselecteerde mineralen, biedt alle noodzakelijk 
voedingsstoffen en is een uitstekend alternatief voor runderhart.

• Zorgt voor prachtige natuurlijke kleuren waar discusvissen 
bekend om staan.

• Een zeer poreuze korrel die onmiddellijk zacht wordt en licht 
verteerbaar is. Het voer verkruimelt niet ondanks de specifieke 
voedingswijze van de discus, die het voer in de mond neemt en 
steeds opnieuw uitspuwt.

• Ons geavanceerd productieproces heeft het mogelijk gemaakt 
een voer, voor in het wild gevangen discusvissen, te ontwikkelen 
wat zonder extra supplementen gegeven kan worden. Iets wat 
men altijd voor onmogelijk hield.

Ideaal voor alle soorten van Discusvissen en 
tropische vissen, die voer met een hoog 
proteïnegehalte nodig hebben.

 80 g
 1 kg

Drijvende
korrels

Door de uitgekiende geur, smaak en vorm is deze drijvende 
stick favoriet bij de aan het wateroppervlakte vleesetende 
vissen.

• De uitgebalanceerde mix van voedingsstoffen met toegvoegde 
aminozuren (DLmethionine en Llysine) zorgt voor maximale 
groei en uitstekende verteerbaarheid.

• Vrij van ongewenste parasieten en bacteriën, die in levend voer 
voor deze vissen vaak voorkomen.

• M.b.v. de nieuwste technieken uit de biotechnologie zijn kleur
behoudende ingrediënten ontwikkeld, waardoor uw vissen er 
prachtig uit blijven zien ondanks het gebrek aan hoge dosis UV.

• De stick wordt snel zacht in het water, maar behoud zijn vorm en 
lost niet op, de structuur is daardoor vergelijkbaar met levend voer.

• Kleinere variant van Jumbo Carnisticks.

Ideaal voor Cichliden, kleinere Arowanas en 
andere aan het wateroppervlakte etende 
carnivore vissen. 

 57 g

Zinkende
korrels

Zinkende
korrels

Een eiwitrijk, voedzaam snel zinkend voer voor kleinere 
vleesetende vissen, met vele voordelen ten opzichte van 
levend voer.

• Een unieke mix van eiwitten, koolhydraten, vetten, vitamines, 
mineralen en aminozuren allemaal perfect uitgebalanceerd voor 
een optimale dagelijkse voeding voor deze roofvissen.

• Vrij van ongewenste parasieten en bacteriën, die in levend voer 
voor deze vissen vaak voorkomen.

• Met een hoger gehalte aan carotenoïden zodat de ontwikkeling 
van de prachtige kleuren in stand blijft, ondanks het gebrek aan 
natuurlijk zonlicht in het aquarium.

• De toevoeging van belangrijke ingrediënten zorgt ervoor dat kleinere 
roofvissen deze snel zinkende pellets gemakkelijk kunnen eten.

• Ook ideaal voor grotere Axolotl.

Een eiwitrijke zeer voedzame XL-Pellet. Voer voor vlees-
etende vissen, met een aantal unieke eigenschappen en 
voordelen, die levend voer niet kan bieden.

• Een unieke mix van eiwitten, koolhydraten, vetten, vitamines, 
mineralen en aminozuren allemaal perfect uitgebalanceerd voor 
een optimale dagelijkse voeding waar deze roofvissen dol op zijn.

• Vrij van ongewenste parasieten en bacteriën, die in levend voer 
voor deze vissen vaak voorkomen.

• Met een hoger gehalte aan carotenoïden zodat de ontwikkeling 
van de prachtige kleuren in stand blijft, ondanks het gebrek aan 
natuurlijk zonlicht in het aquarium.

• De belangrijkste ingrediënten van deze snel zinkende pellets, 
zorgen ervoor dat de roofvissen na verloop van tijd de juiste 
lichaamsbouw kunnen ontwikkelen. 

Ideaal voor de meeste kleinere carnivoren, 
zoals meervallen, haaien, roggen en 
kwastsnoeken.

Ideaal voor grote roofvissen, vooral 
meervallen, haaien, roggen en vleesetende 
Plecostomus. 

 74 g 380 g

Voer voor tropische vissen

Drijvende
korrels

Een snel zacht wordende drijvende Jumbostick die snel de 
honger stilt van grote roofvissen die normaal levend voer 
krijgen.

• Een unieke mix van eiwitten, koolhydraten, vetten, vitamines, 
mineralen en aminozuren, allemaal perfect uitgebalanceerd voor 
een optimale dagelijkse voeding voor deze roofvissen.

• Vrij van ongewenste parasieten en bacteriën, die in levend voer 
voor deze vissen vaak voorkomen.

• Met een hoger gehalte aan carotenoïden zodat de ontwikkeling 
van de prachtige kleuren, bij gebrek aan natuurlijk zonlicht in het 
aquarium, in stand blijft.

• De toevoeging van belangrijke ingrediënten maakt het mogelijk 
om een voer te produceren met een unieke textuur. De meeste 
roofvissen staan te popelen om de Jumbosticks te verslinden 
zodra ze het water raken. 

Ideaal voor alle soorten aan het 
wateroppervlakte etende roofvissen, zoals 
Arowanas en Aulonocaras.

 182 g

Voer voor roofvissen
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Door de uitgekiende geur, smaak en vorm is deze 
pellet favoriet bij de aan het wateroppervlakte 
vleesetende Cichliden en grotere tropische vissen.

• Een krachtige kleurversterkende dagelijkse voeding voor 
carnivore cichliden en grotere tropische Vissen. Welke in de 
natuur veel bloot staan aan UV-licht.

• Cichlid Bio Gold Plus zorgt voor levendige en levensechte 
kleuren, die niet mogelijk is met andere diëten, als direct 
gevolg van het gemakkelijk op te nemen gesynthetiseerd 
astaxanthine. 

•	 Een	mix	van	voedingsstoffen	verrijkt	met	heilzame	levende	
micro-organismen bevorderd een snelle, vet-vrije groei en 
een actieve afval ontleding!

• Het gebruik van premium vismeel maakt dit perfect voor 
omnivore of vleesetende vissen. 

Drijvende
korrels

Creëer spectaculaire kleuren
met het dagelijkse voer voor 
carnivore Cichliden

Mini 57 Gram  Art. nr. A3020650
Mini 250 Gram  Art. nr. A3020655

Medium 250 Gram  Art. nr. A3020660

CICHLID BIO-GOLDTM
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Geeft uw Papagaai- 
Cichlide een
geweldige kleur!

Mini 333 Gram  Art. nr. A3020665
Medium 333 Gram  Art. nr. A3020670

BLOOD-RED PARROT+

Blood-Red Parrot + ™ is een revolutionair dieet 
exclusief ontwikkeld voor de Red Parrot voor een 
actieve kleur verbetering. Zeer geschikt voor 
gevorderde hobbyisten die willen dat hun Red Parrot 
zich tot hun volledige potentieel kunnen ontwikkelen.

Het	superieure	kleur	verhogend	effect	is	afgeleid	van	onze	
wetenschappelijk ontwikkelde formule die bestaat uit chili 
peper,	Phaffia	Gist,	Krill,	astaxanthine,	Canthaxanthin	en	
Marigold Flower Meal. Helpt uw Red Parrot hun ware 
natuurlijke schoonheid het hele jaar te behouden. Bevat de 
Hikari-Germ welke zorgt voor een snelle,  
vet-vrije groei en activie afval ontleding.

Drijvende
korrels
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Drijvende
korrels

Drijvende
korrels

Zinkende
korrels

Drijvende
korrels

Drijvende
korrels

Een dagelijks voer voor cichlide en andere grotere tropische 
vissen, zorgt voor een schitterende en gebalanceerde groei.

• Biedt precies de uitgebalanceerde hoeveelheid voedingsstoffen 
waar door de vissen zich prettig voelen en er goed uit zien.

• Biedt uitstekende groei door verbeterde voedselvertering.
• Onze geavanceerde productietechnologie zorgt voor de 

noodzakelijke voeding met een smaak waar uw vissen dol op zijn.
• Rijk aan gestabiliseerde vitamine C, voor een gezond immuun

systeem. De drijvende korrel vertroebelt het water niet.*

Een kleurverbeterend dagelijks voer, bedoeld om de 
natuurlijke schoonheid en gewenste vorm van uw vissen ten 
volle tot zijn recht te laten komen.

• De verbeterde vertering en voedingsstoffen zorgen voor een 
uitstekende groei en vorm en garanderen vissen van topkwaliteit.

• Een uitstekende keuze wanneer hogere eiwitgehalten wenselijk 
zijn. De gemakkelijke verteerbaarheid zorgt voor minder 
afvalstoffen in het aquarium en dus voor minder onderhoud.

• Bevat het hoogste gehalte aan caroteen wat mogelijk is! Hierdoor 
komen de kleuren beter tot hun recht en behouden de vissen het 
hele jaar door hun schoonheid.

• Rijk aan gestabiliseerde vitamine C, voor een gezond immuun
systeem. De zinkende korrel vertroebelt het water niet.*

Een revolutionair dagelijks voer voor rode papegaai 
cichliden, wat ervoor zorgt dat de rode kleur pas echt tot 
uiting komt. 

• Bevat de HikariGerm die in het spijsverteringskanaal slechte 
bacteriën dood en dus hun aantal en potentiele impact verkleint 
en tegelijkertijd het spijsverteringsvermogen versnelt. 

• Bevat 6 verschillende ingrediënten die de rode kleur 
optimaliseren; chili pepers, phaffia yeast, krill, astanxathine, 
canthaxanthine en luteïne. 

• Een boordevolle mix van nutriënten, die voor de gewenste vorm 
en kleur zorgen, zonder risico op vetopstapeling in het lichaam.

• Rijk aan gestabiliseerde vitamine C, voor een gezond immuun
systeem. 

• De drijvende korrel vertroebeld het water niet.*

Een speciaal dagelijks voer voor herbivore (plantenetende) 
Cichliden of groter tropische vissen, die veel plantaardige 
voedingsstoffen nodig hebben.

• Een perfecte mix van natuurlijke ingrediënten, om aan de 
nutritionele behoeften van plantenetende vissen, die van bovenaf 
gevoerd worden, te kunnen voldoen.

• Bevat tarwekiemen, die van nature een hogere verteerbaarheid 
bieden en grote hoeveelheden vitamine E en linolzuren bevatten. 
Dit zorgt voor een goede gezondheid van organen en een betere 
voortplanting.

• In onze zoektocht om levendige felle kleuren te kunnen realiseren 
wordt alleen puur gekweekte spirulina gebruikt.

• Rijk aan gestabiliseerde vitamine C, voor een gezond immuun
systeem. Beide korrelsoorten vertroebelen het water niet.*

Een speciaal dagelijks voer voor carnivoren Cichliden en 
grotere tropische vissen, wat zorgt voor schitterende groei 
en prachtige kleuren.

• Bevat nuttige microorganismen, die zorgen voor een snelle groei 
zonder ongewenst vetopstapeling. Tevens zorgen deze micro
organismen voor een goede darmflora en minder uitwerpselen.

• Door gebruik van geselecteerd premium vismeel is dit een perfect 
voer voor omnivoren en carnivoren Cichliden, maar ook voor 
andere tropische vissoorten. 

• Bevat knoflook en DLmethionine waardoor dit voer maar al te 
graag zal worden gegeten.

• Astanxanthine zorgt voor schitterende kleuren van uw vissen. 
• De drijvende korrel vertroebelt het water niet.*

Een kleurverbeterend dagelijks voer, bedoeld om de 
natuurlijke schoonheid en gewenste vorm van uw vissen ten 
volle tot zijn recht te laten komen.

• De verbeterde vertering en voedingsstoffen zorgen voor een 
uitstekende groei en vorm en garanderen vissen van topkwaliteit.

• Een uitstekende keuze wanneer hogere eiwitgehalten wenselijk 
zijn. De gemakkelijke verteerbaarheid zorgt voor minder 
afvalstoffen in het aquarium en dus voor minder onderhoud.

• Bevat het hoogste gehalte aan caroteen wat mogelijk is! Hierdoor 
komen de kleuren beter tot hun recht en behouden de vissen het 
hele jaar door hun schoonheid.

• Rijk aan gestabiliseerde vitamine C, voor een gezond immuun
systeem. De drijvende korrel vertroebelt het water niet.*

Voor alle soorten Cichliden en de meeste 
grotere tropische vissen waar een snelle 
groei noodzakelijk is.

Voor alle soorten Cichliden en grotere 
tropische vissen, die een hoog eiwitgehalte 
of ondersteuning bij de kleurontwikkeling 
nodig hebben.

Voor rode papegaai Cichliden, met dit voer 
komt de rode kleur pas echt tot uiting.

Voor alle soorten herbivore Cichliden en 
grotere tropische vissen, die voer nodig 
hebben dat rijk is aan plantaardige stoffen.

Voor alle soorten carnivoren Cichliden en 
andere grotere tropische vissen.

Voor alle soorten Cichliden en grotere 
tropische vissen, die een hoog eiwitgehalte 
of ondersteuning bij de kleurontwikkeling 
nodig hebben.

Baby
 57 g
 250 g

Mini
 57 g
 250 g

Medium 
 250 g

Large
 250 g

Mini
 100 g 1 kg
 342 g

Medium
 100 g
 342 g

Mini
 333 g

Medium
 333 g

Mini  
 250 g 

Medium
 250 g
 1 kg

Sinking Mini
 100 g
 342 g

Mini  
 57 g
 250 g 

Medium
 250 g

Baby
 57 g
 250 g

Mini
 57 g
 250 g

Medium 
 250 g
 1 kg

Large
 250 g

Voer voor Cichliden

• Elk Hikari®voer is uniek gebanceerd om de beste en meest voedzame verzorging te bieden. Als Hikari®voer met andere voedingsmiddelen gebruikt wordt, verminderen de voordelen wat ons voer uw vissen biedt, waar wij hard voor gewerkt en veel onderzoek naar gedaan hebben!   *Bij gebruik zoals voorgeschreven.

Drijvende /
Zinkende korrels



10

Half zwevend 
zinkt langzaam

Voorziet in de exact uitgebalanceerde voedingsstoffen die  
alle pasgeboren vissen nodig hebben, tijdens de eerste ont-
wikkelings fases van hun leven. 

• Bevat topkwaliteit vismeel, waardoor het voer rijk aan eiwitten 
en aminozuren is, wat noodzakelijk is voor een snelle groei zonder 
vetopstapeling of afwijkingen.

• Dit met vitamines en mineralen verrijkt voer staat garant voor de 
juiste ontwikkeling van de organen van pasgeboren vissen en 
voor een gezond immuunsysteem.

• Een half zwevende korrel die de pasgeboren vissen gemakkelijk 
kunnen vinden in het aquarium. Het bevordert de juiste 
voedingsgewoonten en manier van eten, waardoor er minder 
afval ontstaat. 

Ideaal voor alle soorten van pasgeboren 
zoet en zeewatervissen.

 10 g

Visvoer voor jongbroed

Zinkende
korrels

Zinkende
korrels

Een wetenschappelijk ontwikkelde voer voor alle soorten 
zoetwater siergarnalen.

• Rijk aan plantaardige stoffen, wat herbivoren garnalen nodig 
hebben, vooral zeewier en spirulina

• De natuurlijke mix van ingrediënten biedt de juiste mineralen die 
nodig zijn voor de groei (vervelling van garnalen). 

• Bevat sporen van koper, wat garnalen nodig hebben voor een 
gezonde bloedsomloop, zonder dat dit het andere onderwater
leven negatief beïnvloedt.

• Ons unieke productieproces maakt het mogelijk om 'swerelds 
kleinste schijfvormige korrels te produceren, die klein genoeg zijn 
voor garnalen van alle leeftijden.

Een dagelijks voer met een unieke samenstelling geschikt 
voor de meeste schaaldieren. De harde sticks kunnen ze 
gemakkelijk meenemen naar hun schuilplaatsen.

• Het verrijkte calciumgehalte in de sticks bevordert de 
ontwikkeling van de buitenste schaal, en hiermee de natuurlijke 
bescherming tegen vijanden en ziektes.

• Uitstekend voor zoet en zeewater aaseters, vermin dert het risico 
dat zijn de andere aquariumbewoners aan zullen vallen.

• Een snel zinkende stick, die zijn vorm behoud en het water niet 
vervuild*.

• Het gepatenteerde productieproces zorgt voor een zeer harde 
vochtbestendige stick, wat ideaal is voor heremietkreeften.

• Ook geschikt voor kleinere Axolotl.

Ideaal voor alle soorten van sier
zoetwatergarnalen, Caridina en 
Neocaridina.

Ideaal voor Schaaldieren in zoet en 
zeewater aquaria, vooral heremietkreeften, 
rivierkreeften, garnalen, kreeften en 
krabben.

 10 g  50 g

Voer voor schaaldieren

Voer voor reptielen

Een uitgebalanceerd dagelijks voer voor waterschildpadden 
bestaande uit 3 verschillende gekleurde sticks met elk hun 
specifieke voedingsstoffen.

• De gele stick is Staple voer met de hoogste kwaliteit eiwitten, 
mineralen en multivitamines ter bevordering van de groei. 

• De groene stick bevat een grote hoeveelheid Calcium en melkzuur 
wat zorgt voor een sterkere bouw van het schild. Het voorkomt 
Calcium tekort.

• De rode stick bevat chitosan, gewonnen uit schaaldieren, dit 
activeert de stofwisseling en zorgt voor een elastische huid.

• Lichtverteerbaar, waardoor het minder afval veroorzaakt en de 
waterkwaliteit niet negatief beïnvloedt.

• Absorbeert water snel, wordt zacht maar behoudt zijn vorm en 
zal het water niet troebel maken.

Een sponsachtig voer met een structuur wat lijkt op het voer 
dat Zuid-Amerikaanse hoornkikkers in de vrije natuur eten.

• Een uitgebalanceerde unieke mix van noodzakelijk voedingsstoffen 
en de toevoeging van calcium ter ondersteuning van het 
immuunsysteem, maakt aanvullende voeding overbodig.

• De stick wordt, ondergedompeld in water, snel zacht en 
sponsachtig, wat noodzakelijk is als voer voor de hoornkikkers.

• Afhankelijk van de grootte van de kikker, kunt u meerdere sticks 
vochtig maken met een pipet en kneden tot één grote bal. 

•  Beweeg het samengekneed voer met een pincet onder de mond 
van de kikker.

• Voer niet iedere dag omdat de hoornkikkers een langzame 
spijsvertering hebben. Houd rekening met voedingsintervallen 
van ééns per 3 dagen tot ééns per 2 weken, afhankelijk van de 
grootte van de hoornkikker.

Dagelijks voer voor allerlei soorten 
waterschildpadden en sommige amfibieën.

Dagelijks voer voor ZuidAmerikaanse 
hoornkikkers (Pacman frog)

 120 g
 1 kg

 40 g

• Elk Hikari®voer is uniek gebanceerd om de beste en meest voedzame verzorging te bieden. Als Hikari®voer met andere voedingsmiddelen gebruikt wordt, verminderen de voordelen wat ons voer uw vissen biedt, waar wij hard voor gewerkt en veel onderzoek naar gedaan hebben!   *Bij gebruik zoals voorgeschreven.

Voer voor Axolotl
Deze bijzondere salamander uit Mexico is in 
korte tijd een erg populair huisdier geworden. 
Axolotls zijn carnivoor. In de vrije natuur jaagt 
de axolotl op kleine prooidieren zoals 
wormen, larven, insecten en kleine vissen, die 
hij levend doorslikt. 
De Hikari Carnivore Pellets zijn een veilig 
alternatief voor in het aquarium. Voor de 
jongste exemplaren die normaal plankton of 
watervlooien eten is Hikari Crab Cuisine een 
geschikt alternatief.

Drijvende
korrels
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Het ideale voer 
voor waterschildpadden

Bevat drie duidelijk gekleurde sticks met elk
verschillende en onmisbare voedingsstoffen die 
de waterschildpad nodig heeft:

Yellow Stick - Staple Nutrition Stick™
Bevat de hoogste kwaliteit eiwitten, mineralen en 
multivitaminen om een goede groei en topconditie te 
promoten.

Green Stick - Calcium Enhanced Stick™  
Steunt schild ontwikkeling en structuur, terwijl het de 
kans op calcium tekort verminderd.

Red Stick - Conditioning Stick™
Bevat Chitosan gewonnen uit schaaldieren om de 
stofwisseling, de gezondheid van het immuunsysteem en 
de huid veerkracht te ondersteunen.

Licht verteerbaar waardoor potentiële problemen met de 
waterkwaliteit en geur uitblijven die kunnen voortvloeien 
uit onopgegeten of gedeeltelijk verteerd voedsel.

Absorbeert snel water en verzacht snel met behoud van 
de oorspronkelijke vorm. Zal daardoor het water van uw 
schildpad niet vervuilen.

Art. nr. A3020451

TURTLE STICKSTM
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Een wetenschappelijk 
ontwikkeld voer voor  
alle herbivoren uit de zee.

Perfect voor alle herbivoren en de 
meeste omnivoren uit de zee inclusief 
annemoonvissen, rifbaarzen en vlindervissen. 

• Bevat 67% natuurlijk zeewier (nori-algen) 

• Speciaal ontwikkeld om groei en vorm te 
optimaliseren en om schitterende kleuren  
te behouden. 

• De zeer aromatische korrels en 
wafers worden snel zacht in het 
water en krijgen de textuur van 
de Nori-algen, dit zorgt voor 
aantrekkingskracht en perfecte 
acceptatie. 

• Dit voer is ideaal voor alle 
herbivoren uit de zee, maar 
daarnaast is dit een perfecte keuze 
als supplementair voer voor de 
meeste omnivoren uit de zee zoals 
annemoonvissen, rifbaarzen en 
vlindervissen.

Art. nr: A3020428 Seaweed Extreme Small Pellet 100gr
Art. nr: A3020430 Seaweed Extreme Medium Wafer 90gr

Art. nr: A3020432 Seaweed Extreme Medium Wafer 250gr

SEAWEED EXTREMETM
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Langzaam 
zinkende korrels

Langzaam 
zinkende korrels

Zinkende
korrels

Langzaam 
zinkende korrels

Langzaam 
zinkende korrels

Zachte korrels, verrijkt met zuivere gekweekte spirulina. 
Een dagelijks voer voor grotere zeewatervissen dat zorgt 
dat de vissen hun natuurlijke schoonheid behouden.

• Dankzij biotechnologie zijn wij in staat een voer te produceren 
waardoor uw zeewatervissen, ondanks het gebrek aan UV of 
natuurlijk zonlicht, briljante kleuren kunnen ontwikkelen.

• Bevat zeewiermeel en zuiver gekweekte spirulina om te voldoen 
aan de hogere voedingseisen van grotere rifbewoners. Het 
ondersteunt tevens het immuunsysteem.

• Wordt sponsachtig in het water, waardoor het de natuurlijke 
textuur krijgt die vissen instinctief aanvaarden. 

• Gemakkelijk verteerbaar voor alle zeewatervissen, dit zorgt voor 
minder uitwerpselen en dus minder problemen met de 
waterkwaliteit*.

Het ideale voer voor kleine zeewatervissen, biedt hen alle 
voedingsstoffen die zij nodig hebben.

• Bevat de essentiële vetzuren DHA en EPA, kwalitatief hoog
staande dierlijke eiwitten, noodzakelijke vitamines en mineralen 
voor een gezond immuunsysteem en zorgt voor een efficiënte 
opname van deze stoffen.

• Wordt snel sponsachtig in het water, waardoor het een natuur
lijke textuur krijgt die de vissen gewend zijn. Doordat het 
langzaam zinkt, kunnen vissen op elk niveau in het aquarium van 
het voer genieten zonder er om te moeten vechten.

• Zorgt voor een optimale groei en prachtige kleuren, zodat uw 
vissen rechtstreeks uit het rif lijken te komen.

Een compleet en uitgebalanceerd voer voor alle soorten 
plantenetende zeewatervissen met een extreem hoog 
gehalte aan zeewier.

• Dankzij ons technologisch en wetenschappelijk expertise hebben 
we een voer kunnen ontwikkelen dat voor 67% bestaat uit 
natuurlijk zeewier (norialgen)! 

• Deze zeer aromatische wafers nemen in het water snel een zachte 
vorm aan, waardoor ze gemakkelijk gegeten kunnen worden.

• De uitstekende mix van voedingsstoffen biedt een snelle groei en 
helpt bij de ondersteuning van het immuunsysteem, terwijl de 
gewenste kleur behouden blijft.

• Het ideale aanvullende voer voor de meeste plantenetende vissen 
zoals annemoonvissen, rifbaarzen en vlindervissen.

• Hét alternatief voor noribladen.

Smakelijk en gemakkelijk geaccepteerd voer voor  herbivore 
zeewatervissen, verrijkt met Hikari Germ™ probiotica bacteriën.

• Bevat ‘HikariGerm™’ levende bacteriën die in het spijsverterings
kanaal slechte bacteriën doodt en tegelijkertijd de spijsvertering 
versnelt. 

• De wetenschappelijk ontwikkelde formule met een grote 
verscheidenheid aan plantaardige ingrediënten, waaronder 
gedroogd zeewier (nori) en spirulina maakt het voer aantrekkelijk 
voor planteneters en omnivore zeewatervissen.

• Zorgt voor een natuurlijke vorm en kleuren alsof de vissen net uit 
het rif komen.

• Het uniek productieprocess van de korrel zorgt ervoor dat het snel 
hydrateerd en makkelijk te eten is. Het voer zinkt langzaam zodat 
vissen op elk niveau in het aquarium ervan kunnen genieten.

• 40% minder afval in uw aquarium!*

Een revolutionair voer, specifiek ontwikkeld voor de unieke 
voedingsbehoeften van koraal en zee-anemonen.

• Dit unieke voer kan op twee manieren gevoerd worden. Als een 
Gel waarbij het voer met een pipet direct in de mond van het 
koraal gegeven wordt. Of als een vloeistof waardoor de 
koraalpoliepen het voedsel vangen alsof het dierlijk plankton is.

• Bevat de noodzakelijke voedingsstoffen die lagere dieren nodig 
hebben in het bijzonder: sporenelementen, eiwitten, vitamines 
en astaxanthine voor levendige kleuring.

• De fysische eigenschappen zijn vergelijkbaar met dierlijk plankton, 
het lost in het aquariumwater niet snel op en het water zal niet 
verkleuren.

• Versnelt de groei van het koraal en van de poliepen van zee
anemonen. 

Zorgvuldig samengestelde formule van beste ingrediënten, 
verrijkt met Hikari Germ™ probiotica bacteriën.

• Bevat ‘HikariGerm™’ levende bacteriën die in het spijsverterings
kanaal slechte bacteriën doodt en tegelijkertijd de spijsvertering 
versnelt. 

• Wetenschappelijk ontwikkeld voer met veel proteïnen, extra 
aantrekkelijk voor de meeste carnivore en omnivore zeewatervissen.

• De natuurlijke voedingsstoffen in de pellets zorgen voor kleuren 
zoals in het rif, voorspelbare groei en vorm. Zelfs voor vissen die 
moeilijk in gevangenschap te houden zijn.

• De structuur van het voer is zodanig dat het snel hydrateerd en de 
vorm van de pellet is makkelijk te eten. Doordat het voer langzaam 
zinkt, kunnen vissen op elk niveau in het aquarium van het voer 
genieten.

• 40% minder afval in uw aquarium!*

Ideaal voor alle soorten grotere 
zeewatervissen (lengte minimaal 10 cm).

Ideaal voor alle soorten kleinere 
zeewatervissen, zoals Annemoonvissen en 
rifbaarzen.

Ideaal voor alle soorten plantenetende 
zeewatervissen, zoals doktersvissen.

Ideaal voor alle soorten plantenetende 
zeewatervissen.

Voor zachte koralen en zeeanemonen.

Ideaal voor alle soorten vleesetende 
zeewatervissen.

 110 g
 1 kg

 50 g
 1 kg

Small Pellet
 100 g

Medium Wafer
 90 g
 250 g

 90 g

 35 g

 40 g

Voer voor zeewatervissen

Half zwevend 
zinkt langzaam
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Biedt maximale  
voedings flexibiliteit

Gebruik een pipet om het voer langzaam in de 
omgeving van het koraal te spuiten.
de viscositeit kan aangepast worden door meer of 
minder water toe te voegen. 

Art. nr.A3020434

Voor meer informatie 
kijk op 

www.hikariusa.com

Een zooplankton vervanger
•		 Een	voedingsstoffen	pakket	dat	 
 de voedingsreactie stimuleert.
• Biedt een uitstekende Polyp extention.

Wacht 3 minuten om te laten indikken. Gebruik 
vervolgens een pipet om de mix in de mond van 
het koraal te plaatsen.

Ideaal voor vele LPS (Large polyp stony corals) en 
zeeanamonen die een grotere mond hebben.

Mix vier delen aquariumwater met één deel 
Coralific DeliteTM om een vloeibare mix te vormen 
met een romige structuur. 

Mix twee delen aquariumwater met één deel 
Coralific DeliteTM om een gel te vormen. 

CORALIFIC DELITETM

Gericht
Gel 

Voeden

Squirt&
GoTM

Voeden

Ideaal voor zachte koralen zoals  
hornkoraal die een kleinere mond hebben.
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Smakelijk en gemakkelijk geaccepteerd voer voor  
herbivore zeewatervissen, verrijkt met Hikari Germ™ 
probiotica bacteriën.

• Bevat ‘Hikari-Germ™’ levende bacteriën die in het 
spijsverterings kanaal slechte bacteriën doodt en 
tegelijkertijd de spijsvertering versnelt. 

• De wetenschappelijk ontwikkelde formule met een grote 
verscheidenheid aan plantaardige ingrediënten, waaronder 
gedroogd zeewier (nori) en spirulina maakt het voer 
aantrekkelijk voor planteneters en omnivore zeewatervissen.

• Zorgt voor een natuurlijke vorm en kleuren alsof de vissen 
net uit het rif komen.

• Het uniek productieprocess van de korrel zorgt ervoor dat 
het snel hydrateerd en makkelijk te eten is. Het voer zinkt 
langzaam zodat vissen op elk niveau in het aquarium ervan 
kunnen genieten.

• 40% minder afval in uw aquarium!

Zorgvuldig samengestelde formule van beste 
ingrediënten, verrijkt met Hikari Germ™ probiotica 
bacteriën.

• Bevat ‘Hikari-Germ™’ levende bacteriën die in het 
spijsverterings kanaal slechte bacteriën doodt en 
tegelijkertijd de spijsvertering versnelt. 

• Wetenschappelijk ontwikkeld voer met veel proteïnen, extra 
aantrekkelijk voor de meeste carnivore en omnivore 
zeewatervissen.

•	 De	natuurlijke	voedingsstoffen	in	de	pellets	zorgen	voor	
kleuren zoals in het rif, voorspelbare groei en vorm. Zelfs 
voor vissen die moeilijk in gevangenschap te houden zijn.

• De structuur van het voer is zodanig dat het snel hydrateerd 
en de vorm van de pellet is makkelijk te eten. Doordat het 
voer langzaam zinkt, kunnen vissen op elk niveau in het 
aquarium van het voer genieten.

• 40% minder afval in uw aquarium!

Het ideale voer voor  
alle herbivoren en  
carnivoren uit de zee

Art. nr. A3020471

MARINE CARNIVORETM

Langzaam 
zinkende korrels

Langzaam 
zinkende korrels

Art. nr. A3020473

MARINE HERBIVORETM
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Hikari vrienden    Hikari Europe

Uw Hikari Dealer:

Sponsachtig voer
Geëxpandeerde korrels die sponsachtig worden zodra ze in 
het water terecht komen. De elastische structuur, wat niet 
gebruikelijk is, maakt het voer juist aantrekkelijk voor vissen 
die normaal alleen levend voer eten. Deze structuur is 
namelijk vergelijkbaar met de structuur van levend voer.

Ronde pellets
De meest gebruikte ronde korrels, voor betta, goudvissen en 
cichliden. De zachte korrels hebben een vaste structuur en 
worden in het water zachter zonder uit elkaar te vallen. De 
korrels vervuilen het aquariumwater niet bij juist gebruik.

Harde korrels
Voer met een zeer vaste samenstelling waardoor de vorm en 
voedingsstoffen, in het water gedurende langere tijd 
behouden blijft. Geschikt voor kreeften en heremiet kreeften 
die langzaam eten door het voedsel in kleinere hapklare 
stukjes te scheuren.

Schijfvormig voer
Dunne gesneden schijfjes of wafers, ontwikkeld om te 
voldoen aan de normale eetgewoonten van Plecostomus, 
Corydoras en andere bodemetende soorten.

Granulaat
Een zeer kleine korrel gevormd uit voor verwarmde, poeder
vormige ingrediënten met behulp van gepatenteerde bind
middelen. Elke korrel is voorzien van een dunne coating. Deze 
Hikari® MicroCoating™ zorgt ervoor dat de bestanddelen in 
de korrels blijven en niet verloren gaan in het water. Zacht, 
gemakkelijk te eten en barstensvol voedingsstoffen.  
De korrels vervuilen het aquariumwater niet. De ideale keuze 
voor kleinere tropische vissen die normaal gesproken vlokken 
gevoerd krijgen.

Hikari® biedt diverse soorten voer, elk met 
unieke eigenschappen waardoor ze 
gemakkelijk geaccepteerd worden door het 
soort vis waarvoor ze ontwikkeld worden. 
Dankzij deze aandacht voor details, kunt u 
er zeker van zijn dat uw keuze zelfs door de 
meest kieskeurige eters snel de voorkeur zal 
krijgen.

Korrelsoorten
Deze visvoeders zijn vervaardigd met behulp van een 
zogenaamde extruder (hogedrukcilinder) door een meng en 
verhittingsproces onder hoge druk. Door het proces van druk 
en temperatuur gelijktijdig te sturen, kan de gewenste korrel 
worden vervaardigd volgens onze strenge specificaties.

De reden waarom er verschillende soorten korrels van Hikari Tropisch voer zijn!

Hikari Tropical
Goldfish Staple
Goldfish Gold
Sinking Goldfish Excel
Lionhead
Betta Bio-Gold

SakiHikari
Fancy Goldfish Balance
Fancy Goldfish Color

Hikari Cichlid
Cichlid Staple
Cichlid Gold
Sinking Cichlid Gold
Cichlid Excel
Sinking Cichlid Excel
Cichlid Bio-Gold+
Blood-Red Parrot+

Hikari Tropical
Algae Wafers
Mini Algae Wafers
Micro Wafers
Sinking Wafers
Shrimp Cuisine

Hikari Marine
Seaweed Extreme

Hikari Tropical
Fancy Guppy
Micro Pellets
First Bites

Hikari Marine
Coralific Delite

Hikari Tropical
Crab Cuisine

Hikari Tropical
Discus Bio-Gold
Sinking Carnivore Pellets 
Jumbo Carnisticks
Food Sticks
Massivore Delite

Hikari Reptile
Turtle Sticks
Pac Attack

Hikari Marine
Marine-A
Marine-S

SakiHikari
Marine Herbivore
Marine Carnivore


