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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 schrif-
telijke toestemming van de uitgever. Ondanks alle aan de tekst bestede 
zorg, kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventu-
ele schade die kan voortvloeien uit enige fout die in deze folder zou 
kunnen voorkomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor evt. zetfouten.
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Perfecte voedingsbalans
Compleet voer boordevol  

voedingsstoffen, vol vitamines.

Zeer smakelijk
Geaccepteerd en gegeten  
door de meeste reptielen  

bij het eerste gebruik.

Makkelijk in gebruik
Nauwkeurig voeren  

zonder te hoeven mengen,
geen gedoe en geen rommel.

Onweerstaanbare 
kant en klare pasta 
voor fruit en 
insectenetende 
gekko’s.

Geschikt voor:

CrestGel is het ideale voer voor rhacodactylusgekko’s zoals de Wimpergekko, Rhacodactylus, 
Reuzengekko etc., die inheems zijn op het eiland Nieuw-Caledonië. Het kan ook gebruikt worden
voor andere fruit- en insectenetende reptielen zoals de Daggekko.

Insecten-
eters

Insecten- en
fruiteters

Product Jonge dieren Volwassen

Hoeveelheid Frequentie Hoeveelheid Frequentie

CrestGel 1 g 1x per dag 3 g Elke 2-3 dagen

Breng de gewenste hoeveelheid voedsel aan op een voedingslepel of in een voederschaal. Voer 
laat op de dag omdat de Kuifgekko’s ‘s nachts het meest actief zijn. Verwijder altijd eventueel 
overgebleven voer na het voeren om besmetting of bederf te vermijden. Na opening in de koel-
kast bewaren en de inhoud van de verpakking binnen ongeveer 30 dagen gebruiken om versheid 
te garanderen. Niet met de vingers aanraken, gebruik altijd schone handschoenen of een pincet.

Voedingsadvies

Hikari Reptile CrestGel is een wetenschappelijk 
geformuleerd, uniek uitgebalanceerd, klaar voor 
gebruik pasta dieet met speciale “Oxy-Stop” 
verpakking. Het bevat alle benodigde 
voedingsstoffen, vitamines, aminozuren en 
sporenelementen voor fruit en insectenetende 
gekko’s, zoals de kuif gekko. Hiermee kunnen ze 
een lang en gezond leven leiden.
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Outstanding live 
insect alternative 
with no mixing 
required.
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Voedingsadvies

Uitstekend 
alternatief voor 
levende insecten 
zonder te hoeven 
mengen.

Wetenschappelijk 
ontwikkeld 
gebalanceerd voer, 
geen toevoegingen 
meer nodig.

Een uitstekend 
alternatief voor 

levende insecten & 
verse groenten.

Product Jonge dieren Volwassen

Hoeveelheid Frequentie Hoeveelheid Frequentie

LeopaGel 1- 2 cm 1x per dag 2- 4 cm Elke 2-3 dagen

De hoeveelheid LeopaGel die u moet toedienen is ongeveer gelijk aan de helft van de breedte 
van het hoofd van het reptiel. Verwijder altijd het resterende voer na het voeren om besmetting 
of bederf te voorkomen. Na opening koel bewaren en binnen ongeveer 30 dagen gebruiken. 
Raak het voer nooit met vingers aan, gebruik altijd schone handschoenen en pincet.

De hoeveelheid DragonGel die u moet toedienen is ongeveer gelijk aan de helft van de breedte 
van het hoofd van het reptiel. Verwijder altijd het resterende voer na het voeren om besmetting 
of bederf te voorkomen. Na opening koel bewaren en binnen ongeveer 30 dagen gebruiken. 
Raak het voer nooit met vingers aan, gebruik altijd schone handschoenen of een schone pincet.

Week elke korrel voor het voeren 3-5 minuten in zuiver, vers water tot de textuur er een is 
waar uw reptiel de voorkeur aan geeft. Voer voor jongvolwassen hagedissen (20-40cm) zoveel 
als zij willen. Voor volwassenen (groter dan 40 cm), voer één keer elke 2-3 dagen. Verwijder 
altijd het resterende voedsel na het voeren om besmetting of bederf te voorkomen.
Na opening koel bewaren en binnen ongeveer 30 dagen gebruiken.

Hikari Reptile LeopaGel is een wetenschappelijk 
geformuleerd, uniek uitgebalanceerd, klaar voor 
gebruik pasta voer in een speciale “Oxy-Stop” 
verpakking. Het bevat alle benodigde 
voedingsstoffen, vitamines, aminozuren en 
sporenelementen voor bijvoorbeeld insectenetende 
gekko’s, zoals de luipaardgekko. Hiermee kunnen 
ze een lang en gezond leven leiden.

Hikari Reptile DragonGel is een wetenschappelijk 
geformuleerd, uniek uitgebalanceerd, klaar voor 

gebruik gelachtig voer in een zakverpakking. Het 
bevat alle noodzakelijke voedingsstoffen, 

vitamines, aminozuren en mineralen voor jongere 
allesetende hagedissen, zoals de Baardagaam. 

Hiermee kunnen ze een lang en gezond leven 
leiden.

Hikari Reptile DragonDelite is een uniek 
uitgebalanceerd korrelvoer met ingrediënten van 
insecten en planten met nauwkeurige niveaus van 
vitamines en mineralen, (vooral calcium) voor 
insecten en groenten etende hagedissen, zoals 
Baardagaam. De korel is ontwikkeld om zacht  
te worden als het in water gedrenkt wordt en bootst 
de textuur van levend voedsel na.

Geschikt voor:

Uitermate geschikt voor insectenetende reptielen, maar is ook goed voor allesetende reptielen 
zoals Kuifgekko en de Baardagaam die groenten, fruit, muizen en ander gevarieerd voedsel eten. 

Geschikt voor:

Ideaal voor jongere allesetende hagedissen (kleiner dan 40 cm) die de voorkeur geven aan zowel 
insecten- als plantingrediënten. DragonGel bevat een smaakvolle meelwormmaaltijd en kan 
worden gebruikt als aanvullend voer voor volwassenen die doorgaans een minder dan wenselijke 
eetlust hebben.

Geschikt voor:

Ideale mix van voedingsstoffen en supplementen voor jong/volwassenen tot volwassenen (groter
dan 20 cm) voor allesetende hagedissen die de voorkeur geven aan zowel insecten als 
plantaardige ingrediënten. Rijk aan plantaardige ingrediënten om aan de voedingeisen van 
volwassen Baardagame’s te voldoen.
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Product Jonge dieren* Volwassen*

Hoeveelheid Frequentie Hoeveelheid Frequentie

DragonGel 1 g 1x per dag 3 g Elke 2-3 dagen

Product Jong volwassen* (20-40 cm) Volwassen* (> 40 cm)

Hoeveelheid Frequentie

DragonDelite Zoveel als ze willen Elke 2-3 dagen

* Aangevuld met DragonGel* Aangevuld met DragonDelite

Voedingsadvies Voedingsadvies


