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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. Ondanks alle aan de tekst bestede zorg, kan de uitgever geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor eventuele schade die kan voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor evt. zetfouten.
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De verschillende soorten Hikari voer, gebaseerd op de voedings gewoonten van de vissen! 
Hikari heeft vijf korrelsoorten ontwikkeld voor de specifieke eetgewoonten van de verschillende 
soorten tropische en zeewatervissen. Deze korrels hebben unieke eigenschappen waardoor ze 
gemakkelijk geaccepteerd worden, zelfs door de meest kieskeurige vissen.

Sponsachtig voer
• Korrels en sticks voor tropische en zeewatervissen die normaal alleen levend voer eten.
• Het voer wordt in het water sponsachtig.
• De elastische structuur is vergelijkbaar met de structuur van levend voer.

Vibra Bites (10)  Food Sticks + Jumbo Carnisticks (12)  Sinking Carnivore Pellets + Massivore Delite (13)  Discus  
Bio-Gold (14)   Turtle Sticks + Pac Attack (19)  Marine-A + Marine-S (20)  Marine Herbivore + Marine Carnivore (22)

Ronde korrels
• 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. Vertroebelt het water niet bij juist gebruik.

Goldfish Staple + Goldfish Gold (3)  Sinking Goldfish Excel + Wheat-Germ (4)  Lionhead (5)   
Fancy Goldfish Balance + Fancy Goldfish Color (6)  Betta Bio-Gold (7)  Cichlid Staple + Cichlid Gold + Sinking 
Cichlid Gold (15)  Cichlid Excel + Sinking Cichlid Excel (16)  Cichlid Bio-Gold + Blood-Red Parrot (17)

Schijfvormig voer
• Zachte, dunne wafers en schijfvormige korrels.
• De wafers zijn speciaal ontwikkeld voor bodemvissen die, met een naar beneden 

gerichte mond, het voer moeten opslokken of schrapen.
• De vorm blijft behouden en vertroebelt het water niet.

Micro Wafers (8)  Algae Wafers + Mini Algae Wafers + Sinking Wafers (11)  Shrimp Cuisine (18)   
Seaweed Extreme (21)

Granulaat
• Zeer kleine korrel voor kleinere tropische vissen ter vervanging van vlokkenvoer, gemak-

kelijk te eten en barstensvol voedingsstoffen.
• Voorkomt verkleuring en vertroebeling van het water.
• Voorzien van Hikari® Micro-Coating™ zodat bestanddelen niet verloren gaan in het water.

Micro Pellets (8)  First Bites + Fancy Guppy (9)  Coralific Delite (21)

Harde korrels
• Voer met een zeer vaste samenstelling.
• Vorm en voedingsstoffen blijven in het water gedurende langere tijd behouden.
• Geschikt voor kreeften en krabben die langzaam eten door het voedsel in kleinere  

hapklare stukjes te scheuren.

Crab Cuisine (18)

Eigenschappen van het Hikari voer 
Hikari voer heeft niet alleen verschillende vormen en structuren die afgestemd zijn op de 
eetgewoonten van de vissen. Er wordt ook rekening gehouden waar de verschillende vis-
sen hun voedsel eten, zo moet een korrel voor modder kruipers en bodembewoners snel 
zinken naar de bodem, terwijl drijvend voer weer geschikt is voor vissen die aan het water-

oppervlakte eten. Er zijn 4 verschillende eigenschappen, aangeduid met deze symbolen:

Langzaam zinkend voerDrijvend voer Zwevend voer Zinkend voer
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De goudvis is de meest verkochte aquariumvis. Deze populaire vis is voor de meeste kinderen 
een eerste kennismaking met de aquariumhobby. Helaas wordt de goudvis vaak in een te klein 
aquarium gehouden en met vlokken gevoerd. Vlokken vervuilen het water gemakkelijk en omdat 
de vissen vaak te veel voer krijgen, stijgen de waarden van gevaarlijke stoffen zoals nitriet en 
ammoniak in het water snel. Hierdoor leven de goudvissen niet lang, terwijl ze wel 15 jaar oud 
kunnen worden.

Voer daarom Hikari Goldfish Staple of Gold, deze korrels zijn eenvoudig te doseren.  
Voer 2x daags enkele korrels per vis, voer nooit meer dan de vissen in 5 minuten opeten  
en verwijder het overtollige voer met een schepnetje.

100 gram
300 gram

30 gram
100 gram
300 gram

Haal meer uit uw goudvissen met Hikari, 
het meest complete voer!

Hikari Goldfish Staple™ Baby
Hikari Goldfish Staple Baby is een baby korrel 
waarmee je de goudvissen dagelijks kunt voe-
ren. Dit basisvoer bevat een grote hoeveelheid 
plantaardige voedingstoffen waar goudvissen 
dol op zijn. Doordat de korrel blijft drijven kun 
je gemakkelijk zien hoeveel de vissen eten en 
overtollig voer is gemakkelijk te verwijderen. 

Hikari Goldfish Gold® Baby
Hikari Goldfish Gold Baby voor schitterende 
goudvissen. Dit gemakkelijk verteerbaar voer 
is rijk aan astaxanthine waardoor de vissen 
een mooie kleur kunnen ontwikkelen. De ont-
stekingsremmende eigen schappen van deze 
carotenoïde zorgt voor een gezond immuun-
systeem.

Hikari Goldfish Staple en Gold  
de eerste keus voor goudvissen!
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Sluierstaarten eten zowel plantaardig als dierlijk voedsel, maar door de vorm van het 
spijsverterings kanaal zijn sluiers gevoelig voor verstoppingen. De gemakkelijk verteerbare korrels 
zoals Hikari Sinking Goldfish Excel en Hikari Wheat-Germ mini zijn daarom het meest geschikt 
voor sluierstaarten.

Gemakkelijk verteerbaar Hikari voer  
voor alle goudvissoorten! 

Hikari Sinking Goldfish Excel™ Baby
Bij drijvend voer hapt de sluierstaart soms ook 
lucht naar binnen, waardoor er problemen met 
de zwemblaas kunnen ontstaan. Het zinkende 
Hikari Goldfish Excel voorkomt dit en zorgt 
voor een snelle groei en een gewenste 
lichaamsbouw. Dit uitstekend verteerbaar voer 
is rijk aan zuiver gekweekte spirulina en zorg-
vuldig geselecteerde carotenoïden, het zorgt 
voor prachtige kleuren. De smaakvolle korrel 
wordt gemakkelijk geaccepteerd en de toege-
voegde vitamines en mineralen zorgen voor 
gezonde vissen.

Hikari Wheat-Germ Mini
Door het gebruik van tarwekiempitten is Hikari 
Wheat-Germ Mini uitstekend verteerbaar en 
geschikt voor goud vissen en baby Koi. Dit 
onderhoudsvoer kan het hele jaar door 
gevoerd worden, ook bij lagere water-
temperaturen. De kern van de tarwekorrel 
bevat hoge concentraties vitamine E en ami-
nozuren en zorgt voor een goede huidkwaliteit 
en zit boordevol energie.

100 gram
200 gram

110 gram
1 kilo
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Sluierstaarten en leeuwenkoppen zoals Oranda, Ranchu en Azuma  
Nishiki zijn goudvissen met een bijzondere lichaams bouw, sluier-
staarten en vinnen en meestal prachtige oranje en rode kleuren 
en patronen. Door de bijzondere kopvorm ’wen’ hebben deze 
vissen moeite met het eten van drijvend voer, daarom heeft 
Hikari zinkend voer ontwikkeld voor deze sierlijke vissen. 

Hikari zinkend voer  
voor leeuwenkop en sluierstaarten!

Hikari Lionhead
Hikari Lionhead is speciaal ontwikkeld als 
alternatief voor levend voer, om de groei en de 
ontwikkeling van de kenmerkende koppartij te 
bevorderen. Leeuwenkoppen zijn gevoelig 
voor schimmels en bacteriën die in de wen 
kunnen ontstaan. Hikari Lionhead voer voor-
komt, bij juist gebruik, deze problemen. Voer 
daarom 2 tot 4 maal daags een hoeveelheid 
voer dat de vissen binnen een paar minuten 
opeten en verwijder het overtollige voer 
onmiddellijk. 

In het verleden werd altijd gedacht dat levend 
voer onmisbaar was voor de gewenste leeu-
wenkopvorm. Maar langdurig laboratorium 
onderzoek bewijst dat Hikari Lionhead min-
stens zo effectief is. Eventuele problemen, 
zoals parasieten die verband houden met het 
voeren van levend voer worden voorkomen. 

Een mix van natuurlijke ingrediënten met 
hoge concentraties van essen tiële aminozu-
ren zorgt voor een omvangrijke wen en 
prachtige kleuren. 

De zinkende korrel zorgt dat het voer gemak-
kelijk te eten is door de leeuwenkoppen en 
voorkomt eventuele problemen met de zwem-
blaas.

100 gram
350 gram

Verwen uw leeuwenkop met Hikari Lionhead!
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200 gram
1 kilo

200 gram
1 kilo

Ranchu, in Japan noemt men het “de Koning der Goudvissen” maar ook de Oranda, Azuma  
Nishiki, Ryukin, etc. behoren tot de zogenaamde Fancy Goldfish-soorten. Vooral in China en 
Japan zijn deze bijzondere goudvissen zeer geliefd. Deze kostbare vissen verdienen natuurlijk  
het beste voer en dat is Saki-Hikari Fancy Goldfish.

Saki-Hikari, zinkend voer voor Fancy Goldfish!

Saki-Hikari Fancy Goldfish
Omdat sluierstaarten de hele dag op zoek zijn 
naar voedsel, vervuilen ze met hun ontlasting 
het water enorm.
De Hikari-Germ bacteriën in Saki-Hikari Fancy 
Goldfish voer, zorgen voor een snellere voed-
selafbraak in het spijsverterings kanaal. Door 
de optimale spijsvertering vermindert de hoe-
veel heid uitwerpselen en wordt het bovendien 
poederachtig, waardoor het beter gefilterd kan 
worden. 

Saki-Hikari Fancy Goldfish Balance zorgt voor 
de juiste lichaamproporties en helpt om een 
intens witte kleur te ontwikkelen. 

Saki-Hikari Fancy Goldfish Color Enhancing is 
rijk aan spirulina en astaxanthine voor een 
sterke verbetering van de rode kleur, zonder 
het wit te beïnvloeden.

40% minder afval door de Hikari-Germ™

probiotic bacteriën in Saki-Hikari!
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Betta Splendens of Siamese kempvis is een tropische vis, die oorspronkelijk uit  
Maleisië en Thailand komt. In het wild leven deze solitaire vissen in de kleine 
poeltjes van rijstvelden. De Betta-mannetjes hebben lange sierlijke sluier-
vinnen en komen voor in allerlei prachtige kleuren, zoals rood, blauw, paars 
of blauwgroen. 

Hikari Betta Bio-Gold, de juiste 
korrelgrootte voor een kleine eter!

Hikari Betta Bio-Gold®

Een Betta is een kleine eter, de maag heeft 
een doorsnede van een paar millimeter. Hikari 
Betta Bio-Gold korreltjes zijn daarom klein en 
geschikt voor de meeste Betta-soorten. 

Voer tot driemaal daags, drie korreltjes, dat is 
meer dan voldoende. Voer op maat, te veel 
voeren is slecht voor de water kwaliteit en kan 
zelfs schadelijk zijn voor de vis. Betta’s zijn 
zogenaamde labyrintvissen, ze ademen aan 
het water oppervlak, daarom zijn de drijvende 
Bio-Gold korreltjes zeer geschikt.

Hikari Betta Bio-Gold is een uitgebalanceerd 
eiwitrijk voer. Astaxanthine en spirulina bevor-
deren de natuurlijke kleuren, gaan kleur-
vervaging tegen en bevatten hoge concentra-
ties van natuurlijke vitamines. Dit maakt Hikari 
Betta Bio-Gold zeer geschikt voor de van 
nature agressieve en stressvolle Betta’s.
Het voer is zorgvuldig en economisch verpakt 
in kleine verpakkingen omdat uw Betta maar 
een kleine eter is. 

5 gram
20 gram

1 kilo

Hikari Betta Bio-Gold is een compleet voer waar  
Betta’s dol op zijn en wat zorgt dat ze gezond blijven.
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Vaak krijgen de kleinste aquariumbewoners zoals Tetra’s, Rasbora’s, Danio’s, antennebaarzen 
maar ook maanvissen, vlokken vanwege hun kleine bek. En dat terwijl ze beter voer verdienen. 
Vlokken bevatten te weinig voedingstoffen en verkleuren het water snel. Het is namelijk moeilijk te 
zien hoeveel er precies gegeten wordt waardoor er onnodig veel voer achterblijft.

Hikari Micro, want u wilt het allerbeste voer  
ook voor uw kleinste vissen!

Hikari Micro Pellets®

Hikari Micro Pellets is het eerste micro korrel-
voer met een coating, speciaal ontwikkeld 
voor tropische vissen met een kleine bek. De 
coating zorgt ervoor dat de voedingsstoffen in 
de korrel blijven en het water niet vertroebelt. 
De opvallende kleur en zachte textuur maakt 
het bij uitstek geschikt voor kleinere tropische 
vissen, waarbij krill en spirulina zorgen voor 
levendige kleuren.

Hikari Micro Wafers®

Hikari Micro Wafers zijn gemakkelijk te eten en 
uitstekend verteerbaar, wat zorgt voor een 
schitterende groei. De mix van spirulina en 
astaxanthine verbeteren de natuur lijke kleuren, 
wat met normaal visvoer niet mogelijk is. 
Omdat u precies ziet hoeveel er gegeten 
wordt, kunt u watervervui ling voorkomen.

Hikari Micro Pellets en Micro Wafers,  
daar kan geen vlok tegen op! 

20 gram
45 gram

1 kilo

22 gram
45 gram
80 gram

1 kilo
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10 gram

22 gram
1 kilo

Guppy’s zijn waarschijnlijk de bekendste en meest gekochte tropische vissen. Welke aquarium-
liefhebber is niet begonnen met het houden van guppy’s. Hoewel guppy’s gemakkelijk te houden 
zijn en bijna alles eten, verdienen deze kleurrijke vissen toch speciaal voer. 

Hikari voor levendbarende vissen en jongbroed!

Hikari First Bites®

Hikari First Bites zijn, zoals de naam al aan-
geeft, de eerste hapjes voor uw pasgeboren 
visjes. Je kunt het inderdaad vergelijken met 
het bekende potje Olvarit voor onze baby’s. 
Hikari First Bites is gemakkelijk te eten en zit 
boordevol eiwitten, aminozuren en exact uitge-
balanceerde voedings stoffen, die alle pasge-
boren vissen nodig hebben tijdens de eerste 
levensfase. Het met vitamines en mineralen 
verrijkt voer zorgt voor de juiste ontwikkeling 
van de organen en een gezond immuunsys-
teem. 
De zeer kleine, half zwevende, korrel is voor de 
pasgeboren vissen gemakkelijk te vinden en 
bevordert de juiste voedingsgewoonten en 
manier van eten. 

Hikari Fancy Guppy®

Hikari Fancy Guppy is een dagelijks voer voor 
levend barende vissen zoals, Guppy’s, Platy’s, 
zwaard dragers en Black Molly’s. Dit voer 
bevat niet alleen krill wat zorgt voor levendige 
kleuren maar ook chitosan, een natuurlijk 
ingrediënt dat het immuunsysteem onder-
steund. 
Het is rijk aan linolzuur en jodium voor gezon-
de groei en onder steuning van de natuurlijke 
voort planting. Zodat de vissen gezond en in 
goede conditie blijven. De kleine korrels, zijn 
voorzien van Micro-Coating™ en worden snel 
zacht zonder op te lossen.

Hikari First Bites en Fancy Guppy voor jong en oud(ers)!
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35 gram
73 gram

280 gram

Veel tropische vissen zijn gek op rode muggenlarven, maar met het voeren van levend voer 
neemt u het risico dat er bacteriën en parasieten in het voer zitten. Ook kunt u het voer maar kort 
bewaren. Het nieuwe Hikari Vibra Bites ziet eruit als levende rode muggenlarven, hierdoor kun-
nen uw tropische vissen zonder risico toch jagen op het voer. 

Hikari Vibra Bites lijken op levende rode 
muggenlarven en zijn geschikt voor alle  
tropische vissen die van levend voer houden! 

Hikari Vibra Bites™

Hikari Vibra Bites is een uniek voer wat ont-
worpen is om de vorm en beweging van 
levende rode muggenlarven na te bootsen. 
Het langzaam zinkende voer beweegt door 
de stroming in het water, zoals levend voer ook 
zou doen. Dit lokt een eetreaktie uit, bij de 
meeste vissen die zijn gek op dit soort voer. 

Hikari Vibra Bites zorgt voor uitzonderlijk bril-
jante en levendige kleuren. Door de weten-
schappelijke en bijzonder voed zame samen-
stelling zijn de groei en kleurverbetering van de 
vissen al binnen één maand zichtbaar. 

Dag 1 Dag 60

Uw vissen genieten van Hikari Vibra Bites en u geniet  
van mooiere en briljant gekleurde vissen!
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Hikari Algae Wafers™

Hikari Algae Wafers is het meest gekochte 
voer ter wereld voor Pleco stomus en andere 
algeneters! 
Hikari heeft dit succesvolle voer nu nog beter 
gemaakt. De nieuwe formule bevat nog meer 
plant aardige ingrediënten, waaronder meerde-
re algensoorten zoals spirulina en chorella. De 
Algae Wafers lossen niet snel op, wat heel 
belangrijk is voor nachtelijke eters zoals 
Plecostomus, die geen vast eetpatroon ken-
nen.

 

Hikari Mini Algae Wafers™

Het meest gekocht voer in miniatuurversie 
voor kleinere algeneters zoals Otocinclus en 
zeewater herbivoren.

Hikari Sinking Wafers®

Ook Hikari Sinking Wafers zijn vernieuwd, deze 
smakelijke aromatische schijfjes zijn nu zachter 
en kleiner in diameter. Hierdoor zijn ze nog 
gemakkelijk te eten door de kleinere bodem-
vissen zoals Corydoras, Botia en modderkrui-
pers.

Accepteer geen namaak. Eis het allerbeste 
voor uw bodembewoners en kies voor 
Hikari Algae en Sinking Wafers!

20 gram
40 gram
82 gram

250 gram
1 kilo

25 gram
50 gram

110 gram
1 kilo

22 gram
85 gram

1 kilo

Hikari Wafers zijn dunne, zachte schijfvormige wafers, speciaal ontwikkeld voor 
bodemvissen en algeneters. Deze vissen hebben een naar beneden gerichte 
mond en moeten het voer opslokken of schrapen. De wafers zinken snel 
naar de bodem van het aquarium, waar ze gegeten kunnen worden.

Hikari Wafers, tot op de bodem uitgezocht  
en daarom het meest gekocht!
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Levend voer voor de aan het wateroppervlakte etende vissen 
zoals Arowana’s, Aulonocaras en carnivore Cichliden is niet zonder 
risico. Ongewenste parasieten en schadelijke bacteriën komen vaker 
voor in levend voer dan u denkt. Daarom heeft Hikari speciaal voer 
voor deze roofvissen.

Het veilige alternatief van Hikari  
voor uw grootste vleeseters!

Hikari Food Sticks™ en  
Jumbo Carnisticks™ 
De drijvende Food Sticks en Jumbo Carni- 
sticks hebben een uitgekiende geur, smaak en 
vorm en zullen snel favoriet zijn bij uw roofvis-
sen. De stick wordt snel zacht in het water, 
maar behoudt zijn vorm en lost niet op, de 
structuur is daardoor vergelijkbaar 
met levend voer.

Het uitgebalanceerde voer bevat meer voe-
dingstoffen dan levend voer. Eén Jumbo Car-
nistick bevat evenveel calorieën als een leven-
de goudvis, waardoor het voeren van levend 
voer overbodig is. De Food Stick is de kleinere 
variant van de Jumbo Carnistick.

Hikari carnivore sticks, alle voordelen  
van levend voer, maar gegarandeerd vrij 
van parasieten en schadelijke bacteriën!

57 gram

182 gram
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Bodem-eters zoals roggen, meervallen en kwast snoeken zoeken op de bodem van het aquarium 
naar voer. Hikari weet dat deze vleeseters dol zijn op levend voer. Maar weet ook dat levend voer 
vaak ongewenste parasieten en schadelijke bacteriën bevat. De snel zinkende Hikari pellets zijn 
een veilig alternatief. De sponsachtige structuur van de korrels is vergelijkbaar met levend voer, 
zodat de vissen staan te popelen om dit voer te verslinden. 

Calorierijk Hikari voer waar roofvissen  
naar op jacht gaan! 

Hikari Sinking Carnivore pellets® 
Hikari Sinking Carnivore Pellets zijn het meest 
geschikt voor de kleinere vleeseters. Het voer 
is ontwikkeld na uitgebreide studies naar geur, 
smaak en het gezichts vermogen van talrijke 
op de bodem etende carnivoren. Het calorie-
rijk voer is rijk aan alle noodzakelijke eiwitten, 
koolhydraten, vetten, vitamines en mineralen 
voor een gezonde groei en vorm. Door toege-
voegde carotenoïden kunnen de vissen prach-
tige kleuren ontwikkelen.

Hikari Massivore Delite® 
Massivore Delite is een zeer voedzame en 
eiwitrijke korrel voor roggen, meervallen en 
vleesetende Plecostomus. Eén XL-korrel bevat 
evenveel calorieën als bijna twee goudvissen. 
De meeste grote roofvissen leven in een UV-rij-
ke omgeving. Met behulp van biotechnologie 
en kleur versterkende ingrediënten in Massivo-
re Delite, kunnen vissen levendige kleuren ont-
wikkelen ondanks het gebrek aan natuurlijk 
zonlicht. 

De zeer voedzame korrels van Hikari  
voor uw grootste vleeseters!

Ook geschikt als 
voer voor Axolotl

380 gram

74 gram
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80 gram
1 kilo

Met Hikari heeft u geen 
discussies over wat te voeren!

Discusvissen behoren tot de meest populaire en geliefde aquarium-
vissen. Met hun prachtig pallet aan kleuren, strepen en de bijzonde-
re vorm, wordt de Discus ook wel de keizer onder de aquarium-
vissen genoemd. Discusvissen houden van gevarieerd voedsel, 
in de vrije natuur eten ze watervlooien, muggenlarven en arte-
mia, maar ook algen en planten.

Hikari Discus Bio-Gold® 
Hikari Discus Bio-Gold is hèt alternatief voor 
levend voer. Door het zeer hoge eiwitgehalte 
van 50% is het een uitstekende vervanger voor 
runderhart.
Dit kleurversterkend dagelijks voer is speciaal 
ontwikkeld voor de voedselbehoefte en eet-
gewoontes van discus vissen. De zeer poreuze 
korrel wordt onmiddellijk zacht maar verkrui-
melt niet, ondanks de zeer specifieke  manier 
van eten. De discus neemt het voer in de 
mond en spuwt het steeds op nieuw uit. Hikari 
Discus Bio-Gold bevat alle noodzakelijke 
voedings  stoffen, vitamines en mineralen voor 
een gezonde groei, een gewenste vorm en 
levendige natuurlijke kleuren.

Door het hoge eiwitgehalte  
van 50% de perfecte vervanger  
voor runderhart!
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Hikari Cichlid Staple® 
Hikari Cichlid Staple is een dagelijks voer voor 
een snelle groei en daarom ook geschikt voor 
de grotere soorten. De drijvende korrel is rijk 
aan vitamine C en biedt precies die voedings-
stoffen waardoor de vissen zich prettig en 
gezond voelen. 

Hikari Cichlid Gold® en  
Sinking Cichlid Gold®

Hikari Cichlid Gold bevat het hoogste gehalte 
aan caroteen wat mogelijk is, hierdoor komen 
kleuren het gedurende het hele jaar tot hun 
recht. Cichlid Gold is de juiste keuze wanneer 
een hoog eiwitgehalte nood zakelijk is, zoals bij 
de meeste carnivore cichliden.  

Hikari Sinking Cichlid Gold is de zinkende vari-
ant voor vissen die in het onderste gedeelte 
van het aquarium het voedsel tot zich nemen. 
Hikari Cichlid Staple en Cichlid Gold zijn in 
Baby, Mini, Medium en Large korrels verkrijg-
baar, Sinking Cichlid Gold in Mini en Medium 
korrels.

Hikari ontwikkelt voor elk soort cichliden 
het juiste voer!

Cichliden zijn populaire vissen voor het aquarium, er zijn meer dan 2000 soorten, vari-
erend in grootte, vorm, gedrag en eetgewoonte. Daarom heeft Hikari een uitgebreide 
reeks van speciaal voer ontwikkeld voor herbivore, carnivore en omnivore cichliden.

Hikari Cichlid voer  
voor natuurlijke briljante kleuren!

100 gram
342 gram

1 kilo (Mini)

57 gram
250 gram

57 gram
250 gram

1 kilo (Medium)
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Cichliden staan bekend om hun kleurenpracht en dat maakt deze soort juist zo 
populair als aquariumvis. Het juiste soort voer is essentieel bij het houden van cich-
liden, een mooie kleurontwikkeling is afhankelijk van wat ze eten. Daarom is niet elk voer 

geschikt, dierlijk vet bijvoorbeeld moet worden vermeden. Herbivore cichliden zoals  
Mbuna’s uit het Malawi meer en Tropheus cichliden uit het Tangayika meer, eten voor-
namelijk algen wat ze van de rotsen schrapen. Zij mogen weer geen eiwitrijk voer zoals 
tubifex of muggenlarven. Spirulina is voor deze soorten het meest geschikt, dit is in 
overvloed aanwezig in de Afrikaanse meren waarin ze leven. 

Excellent voer voor herbivore cichliden,  
natuurlijk van Hikari!

Hikari Cichlid Excel™ en  
Sinking Cichlid Excel
Hikari Cichlid Excel bestaat uit het gemakkelijk 
verteer bare wheat-germ en zuiver gekweekte 
spirulina. Dit zorgt voor een snelle ontwikkeling 
van levendige en krachtige kleuren. Dit eiwitar-
me voer is precies wat herbivore cichliden 
nodig hebben. Het bevat extra vitamines C en 
E en is rijk aan linolzuren wat zorgt voor gezon-
de organen, een gezond immuunsysteem en 
betere voortplanting. 

Hikari Cichlid Excel is verkrijgbaar als drijvende 
mini en medium korrel voor de grotere herbi-
vore cichliden en als zinkende mini korrel voor 
vissen die liever op de bodem van het aquari-
um eten. 

Hikari Cichlid Excel en Hikari Sinking 
Cichlid Excel, precies wat de Afrikaanse 
groenetende cichliden nodig hebben!

250 gram
1 kilo (Medium)

100 gram
342 gram
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Nieuw Hikari cichlide voer voor  
spetterende kleuren!

Hikari Cichlid Bio-Gold+

Hikari Cichlid Bio-Gold+ is een krachtig kleur-
versterkend voer voor carnivore cichliden en 
andere grotere tropische vissen die aan het 
wateroppervlak eten. Deze vissen ontwikkelen, 
in de vrije natuur door het UV-licht van de zon, 
de meest prachtige kleuren. In een aquarium 
is de hoeveelheid UV-licht onvoldoende. Door 
het gebruik van Hikari Germ probiotic bacteri-
en in combinatie met samengesteld astaxant-
hine, is Hikari erin geslaagd een uniek voer te 
ontwikkelen wat zorgt voor een levendige, 
natuurlijke kleurontwikkeling in een UV-arme 
omgeving. 

Hikari Blood-Red Parrot+

Hikari Blood-Red Parrot+ voer is exclusief voor 
rode papegaai cichliden ontwikkeld. Maar 
liefst 6 verschillen de natuurlijke ingrediënten 
(chili peper, phaffia gist, krill, astaxanthine, 
canthaxanthine en luteïne) zorgen voor een 
actieve kleur verbetering. Hierdoor komt de 
rode kleur pas echt tot uiting. Ook dit cichli-
denvoer bevat de Hikari Germ voor een uitste-
kende spijsvertering, een snelle groei, zonder 
vetopstapeling en met minder uit werpselen, 
dus een betere waterkwaliteit. 

Hikari Cichlid Bio-Gold+ en Blood-Red Parrot+ 
zijn verkrijgbaar in Mini en Medium korrels. De 
drijvende korrels vervuilen, bij juist gebruik, het 
water niet.

Hikari voor de kleurrijkste cichliden!

57 gram
250 gram

333 gram
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Schaaldieren zoals garnalen, kreeften en krabben zijn bijzondere aquariumbewoners 
met heel andere voedingsgewoonten en -behoeften dan vissen. 

Met Hikari zet u Haut Cuisine  
op het menu van uw schaaldieren!

Hikari Shrimp Cuisine™ 
Garnalen eten eigenlijk de hele dag door, ze 
zijn constant op zoek naar voedsel en eten 
vrijwel alles. Ze worden daarom, niet voor 
niets, als de schoonmakers van het aquarium 
gezien. Maar om garnalen in topconditie te 
houden hebben ze vooral plantaardig voedsel 
nodig. Hikari heeft daarom Shrimp Cuisine 
voor zoetwater garnalen (Caridina en Neocari-
dina) ontwikkeld. Shrimp Cuisine is rijk aan 
plantaardige stoffen, vooral zeewier en spiruli-
na. Natuurlijke mineralen zorgen voor een juis-
te groei (vervelling). En het bevat sporen van 
koper, wat absoluut noodzakelijk is voor de 
bloedsomloop van garnalen, zonder dat dit het 
andere onderwaterleven negatief beïn vloedt. 
Dit kleinste schijfvormig geprodu ceerde voer is 
klein genoeg voor garnalen van alle leeftijden. 

Hikari Crab Cuisine® 
Voor Zee- en zoetwater schaal dieren zoals, 
Here miet kreeften, rivierkreeften, kreeften en 
krabben heeft Hikari, Crab Cuisine ontwikkeld. 
Een harde mini-stick die gemakkelijk naar de 
schuilplaats mee ge nomen kan worden om 
daar te worden opgepeuzeld. Het hoge gehal-
te aan verrijkt calcium bevordert de ontwikke-
ling van de schaal als natuurlijke bescherming 
tegen roof dieren en ziektes. De stick zinkt snel 
naar de bodem, behoudt zijn vorm en struc-
tuur, zodat de schaaldieren deze op hun 
gemak op kunnen eten. Het is daarom ook 
zeer geschikt voor Heremiet kreeften.

50 gram

10 gram

Ook geschikt als 
voer voor Axolotl

Hikari is wetenschappelijk ontwikkeld op 
basis van de speciale voedingsbehoefte  
van uw schaaldieren!
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Hikari Turtle Sticks 
Hikari Turtle Sticks is een mix van drie gekleur-
de sticks, met elk een specifiek doel. De gele 
sticks zorgen voor een gezonde groei. Eiwit-
ten, mineralen en multi-vitamines houden de 
schildpadden in topconditie. De groene stick 
bevat een grote hoeveelheid Calcium en melk-
zuur wat zorgt voor een sterkere bouw van het 
schild.
De rode stick bevat chitosan, gewonnen uit 
schaaldieren, dit activeert de stofwisseling en 
zorgt voor een elastische huid. Omdat 
waterschild padden water nodig hebben om 
voer door te kunnen slikken, absorberen de 
sticks het water en worden zacht zonder uit 
elkaar te vallen. 

120 gram

Hikari reptielenvoer is het resultaat van  
vele jaren wetenschappelijk onderzoek!

40 gram
Hikari Medaka-No-Mai-Next 
“MEDAKA-NO-MAI NEXT" is een premiumvoer 
dat is ontwikkeld voor de Japanse rijstvis 
(Oryzias latipes) die in het Japans Medaka wordt 
genoemd. Zorgvuldig geselecteerde 
ingrediënten bieden een smaakvolle, zachte 
textuur die de meeste vissen gretig zullen 
accepteren en het is ook de beste keuze voor 
vissen die niet veel eten. Voer "MEDAKA-NO-
MAI NEXT" voor snelle groei, een goede 
gezondheid en een betere voortplanting. Het 
bevat de Hikari Germ ™ om de spijsvertering te 
ondersteunen die actief blijft in het darmkanaal 
en in het water.

Drijvend voer wordt aanbevolen voor Medaka, 
ze zwemmen normaal gesproken dichtbij het 
oppervlak en acwcepteren een drijvende korrel 
heel goed. De korrels verspreiden zich snel over 
het oppervlak, zodat elke vis van het voedsel 
kan genieten.

Ook voor Killifish is “MEDAKA-NO-MAI 
NEXT” het ideale voer.
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Het voeren van je vissen is de leukste bezigheid van je aquariumhobby. De vissen wor-
den actiever en reageren door op het voedsel te gaan jagen. Het juiste voer is belangrijk voor 
de aquariumbewoners. Zeewatervissen hebben vaak prachtige kleuren, in de vrije natuur 
ontwikkelen ze deze felle kleuren onder invloed van de UV-straling in het zonlicht. Omdat in  
het aquarium deze hoge dosering van UV-licht niet aanwezig is zullen we de vissen  
een handje moeten helpen om prachtige kleuren te ontwikkelen.

Zachte korrels voor alle soorten grote  
en kleine zeewatervissen!

Hikari Marine S™ 
Hikari Marine S is geschikt voor de kleinere 
omnivore en carnivore zeewatervissen. De 
langzaam zinkende korrel wordt sponsachtig 
in het water en kan gemakkelijk gegeten wor-
den. Het voer heeft een bijzonder hoog eiwit-
gehalte, precies wat de vissen uit het rif nodig 
hebben. Door de toevoeging van chitosan is 
het voer gemakkelijk verteerbaar en vermalen 
garnaal zorgt voor een natuurlijke kleurverbe-
tering.

Hikari Marine A™ 
Speciaal voor de grotere soorten zeewatervis-
sen is Hikari Marine A ontwikkeld. De spons-
achtige textuur van de korrel lijkt op het voer 
wat de vissen in de vrije natuur eten. Het voer 
bevat zeewier, zuiver gekweekte spirulina en 
essentiële Omega 3 vetzuren, waardoor het 
geschikt is voor herbivore en omnivore soor-
ten. Door de toevoeging van mossel-extract 
zijn zelfs de meest kieskeurige eters dol op dit 
kleurverbeterend voer.

Voordat u Hikari Marine aan uw vissen voert, 
kunt u de korrels een paar minuten in kraan-
water laten weken. Het zoetwater helpt de 
spijsvertering, waardoor er meer energie  
overblijft voor kleurverbetering.

Hikari Marine A en S een gezond basisvoer voor alle vissen in het zeewateraquarium!

50 gram
1 kilo

110 gram
1 kilo
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Sommige bewoners van het zeewateraquarium hebben behoefte aan specialis-
tisch voer. Door voortdurend wetenschappelijk onderzoek blijft Hikari speciaal 
voer ontwikkelen wat aan deze behoefte kan voldoen. 

Speciaal voer voor bewoners van  
het zeewateraquarium!

Hikari Seaweed Extreme™ 
Als eerste producent ter wereld is Hikari er in 
geslaagd een nori-wafer te ontwikkelen waar 
herbivore vissen dol op zijn. Hikari Seaweed 
Extreme bevat maar liefst 67% nori-zeewier. 
Niet langer hoeft men nori-bladen in het aqua-
rium te hangen, die bovendien het water ver-
vuilen. Seaweed Extreme is het ideale aanvul-
lende voer voor de meeste plantenetende 
vissen, maar ook voor omnivoren zoals ane-
moonvissen, rifbaarzen en vlindervissen. 

Hikari Coralific Delite™ 
Een revolutionair voer voor koraal en zee-
anemonen. Dit voer is een vervanging voor 
zoöplankton en bevat alle noodzakelijke voe-
dingsstoffen, zoals sporenelementen, eiwitten, 
vitamines en astaxanthine, die lagere dieren 
nodig hebben voor versnelde groei en levendi-
ge kleuring. Dit unieke voer kan op 2 manieren 
gevoerd worden. Als een Gel waarbij het voer 
met een pipet direct in de mond van de LPS 
koraal of zeeanemoon gegeven wordt. Of als 
vloeistof voor zachte koraal, o.a. hoornkoraal, 
met een kleinere mond, waarbij de poliepen 
het voedsel vangen alsof het dierlijk plankton 
is. Omdat Coralific Delite zeer geconcentreerd 
is, mag het maar in kleine hoeveelheden 
gevoerd worden. Enkele keren per dag voeren 
is beter voor de waterkwaliteit dan eens per 
dag een grotere hoeveelheid.Hikari Seaweed Extreme en  

Coralific Delite, bijzonder om te voeren!

90 gram
100 gram 

(Small)
250 gram

35 gram
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Saki-Hikari Marine Herbivore
Saki-Hikari Marine Herbivore bevat een grote 
ver schei denheid aan plantaardige ingrediën-
ten, waaronder gedroogd zeewier (nori) en spi-
rulina. Dit smakelijke voer wordt gemakkelijk 
geaccepteerd door planteneters en omnivore 
zeewatervissen. De langzaam zinkende korrel 
hydrateert snel en is daardoor gemakkelijk te 
eten.

Saki-Hikari Marine Carnivore
Saki-Hikari Marine Carnivore is extra aantrek-
kelijk voor de meeste carnivore en omnivore 
zeewatervissen door de hoge eiwit-concentra-
tie. Het uitgebalanceerd dieet is gebaseerd op 
de voeding die zeewatervissen in de vrije 
natuur tot zich nemen en is zeer geschikt voor 
vissen die moeilijk in gevangenschap te hou-
den zijn.

Saki-Hikari Marine zorgt voor minder afval, 
een gezonde groei en prachtige kleuren!

Iedereen kent de gezondheidsbevorderende werking van melkzuurbacteriën (Lactobacillus) o.a. 
uit het bekende Japanse yoghurt-drankje. Hikari past de voordelen van probiotic bateriën al vele 
jaren toe in Saki-Hikari Koivoer. De Hikari-Germ™ bacteriën zorgen voor een snellere voedselaf-
braak in het spijs verterings kanaal. Vervolgens zorgen de bacteriën voor een optimale voedsel-
opname en spijsvertering in de darmen. Dit zorgt voor 40% minder afval (uitwerpselen) en dus 
een betere waterkwaliteit. Bovendien zorgt Hikari-Germ ervoor dat vitamines, mineralen en eiwit-
ten beter opgenomen worden. Dit zorgt voor een gezonde groei en prachtige kleuren. Saki-Hikari 
Marine is het eerste voer voor zeewatervissen met levende probiotica bacteriën. De langzaam 
zinkende korrels, waardoor het voer door alle vissen in het aquarium  
gegeten kan worden, zijn verkrijgbaar in 2 soorten. 

40% minder afval door de Hikari-Germ™ 
probiotic bacteriën in Saki-Hikari!

40 gram

90 gram
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Hikari Aquatic Laboratory Kansai FactoryKansai Factory

Hikari: Echt Japans visvoer! 
Hikari® en Saki-Hikari® zijn wereldwijd bekend. De ontwikkeling, productie en het verpakken van 
dit voer gebeurd, volledig in eigen beheer, in één van onze drie hightech fabrieken in Japan. Veel 
andere merken laten hun voer elders fabriceren of verpakken, wij niet, omdat we weten hoe 
belangrijk het is om voortdurend 100% controle over het volledige fabricageproces te hebben. 
De productontwikkeling van ons voer gebeurt in het Hikari Aquatic Laboratorium, hier wordt het 
voer voortdurend verder ontwikkeld, getest en onderzocht. Met deze wetenschappelijke kennis 
en eigen kweekervaringen kunnen wij ons voer blijven verbeteren.

Kwaliteitscontrole waar u 100% op kunt vertrouwen 
Wij gebruiken alleen zeer specifiek geselecteerde ingrediënten, die voldoen aan onze extreem 
hoge eisen. Omdat wij weten welke invloed de kwaliteit van ieder afzonderlijk ingrediënt op het 
eindproduct heeft. Door niets aan het toeval over te laten, kunnen wij altijd de hoogste kwaliteit 
visvoer leveren. Voer waar u als gebruiker 100% op kunt vertrouwen!

Japan is bekend om de hoge kwaliteit Koi en aquariumvissen. Het houden van vissen in  
een vijver of aquarium is meer dan een hobby, het behoort tot de Japanse cultuur. 
Hikari heeft al meer dan 140 jaar ervaring op het gebied van kweken van siervissen, het  
produceren van visvoer in eigen fabrieken en onderzoek naar de natuurlijke eetgewoonten  
en voedselbehoeften van zoet- en zee water vissen. Het voer wordt natuurlijk ook gebruikt in  
de eigen kwekerijen, zodat we het resultaat meteen kunnen ervaren. 

Wist u dat Hikari de grootste leverancier van levende tropische en zeewater vissen in Japan is. 
Ons doel is niet het produceren van visvoer voor de verkoop, maar om er voor te zorgen dat uw 
vissen lang en gezond leven. Waarbij de natuurlijke schoonheid en kleuren tot volle uiting komen.

Nagemaakt door velen, 
geëvenaard door niemand!

Koop geen namaak, alleen Hikari wordt in Japan geproduceerd en verpakt!
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