
Perfecte voedingsbalans
Compleet voer boordevol 

voedingsstoffen en 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.

Voer voor de mooiste reptielen en schildpadden



Uitstekend alternatief 
voor levende insecten 
zonder te hoeven 
mengen.

Hikari Reptile Leopa Gel is een wetenschappelijk 
geformuleerd, uniek uitgebalanceerd, klaar voor 
gebruik pasta voer in een speciale “Oxy-Stop” 
verpakking. Het bevat alle benodigde voedings-
stoffen, vitamines, aminozuren en sporen elementen 
voor bijvoorbeeld insectenetende gekko’s, zoals de 
luipaardgekko. Maar is ook geschikt voor allesetende 
hagedissen zoals de wimpergekko en de baardagaam 
die groente, fruit, muizen en ander gevarieerd 
voedsel eten. 

Ideaal voer voor insectenetende reptielen
Hikari Leopa Gel maakt het voeren van insecten-
etende reptielen veel eenvoudiger. Het voer wordt 
gemakkelijk geaccepteerd, geeft minder geur en 
minder afval dan levend voer. De uitwerpselen 
blijven minder plakken waardoor het onderhoud 
gemakkelijker wordt. Bovendien zijn eventuele 
voedingssupplementen niet meer nodig.

Insecteneters Insecten- en 
fruiteters

Insecten- en 
groeneters

Scan de QR code om 
de Hikari Leopa Gel 

video te bekijken

Voedingsadvies:
• De hoeveelheid Hikari Leopa Gel die u moet toedienen is ongeveer gelijk 

aan de helft van de breedte van het hoofd van het reptiel. 
• Verwijder altijd het overgebleven voer om besmetting of bederf te voorkomen. 
• Na opening koel bewaren en binnen ca. 30 dagen gebruiken. 
• Voer nooit met vingers aanraken, gebruik schone handschoenen en pincet.

Jonge dieren Volwassen dieren

Hoeveelheid Frequentie Hoeveelheid Frequentie

1-2 cm 1x per dag 2-4 cm elke 2-3 dagen

Calorische inhoud:
1 cm Leopa Gel is ongeveer gelijk aan:
8,1 kleine krekels (0,8 - 1,2 cm)
2,8 middelgrote krekels van 2 cm
1,6 grote krekels (volwassen)



Onweerstaanbare kant-
en-klare pasta voor 
fruit en insecten-
etende gekko’s.

Hikari Reptile Crest Gel is een wetenschappelijk 
geformuleerd, uniek uitgebalanceerd, klaar voor 
gebruik pasta dieet met speciale “Oxy-Stop” 
verpakking. Het bevat alle benodigde voedings-
stoffen, vitamines, aminozuren en sporenelementen 
voor fruit en insectenetende gekko’s. Hikari Crest Gel 
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.

Onweerstaanbare smaak
Door de rijke mango- en meelwormsmaak, is dit 
voer bij uitstek geschikt voor gekko’s die 
aangetrokken worden door fruitsmaak en hun tong 
gebruiken om hun voedsel te voelen en ervan te 
genieten. Hikari Crest Gel biedt de gewenste textuur 
met de juiste vochtigheid, zelfs nadat het langere tijd 
in de voedingsbak ligt.

Insecteneters Insecten- en 
fruiteters

Scan de QR code om 
de Hikari Crest Gel 

video te bekijken

Voedingsadvies:
• Breng de gewenste hoeveelheid Hikari Crest Gel aan op een voedingslepel 

of in een voederschaal. 
• Voer laat op de dag omdat wimpergekko’s ‘s-nachts het meest actief zijn. 
• Verwijder altijd het overgebleven voer om besmetting of bederf te voorkomen. 
• Na opening in de koelkast bewaren en de inhoud van de verpakking binnen 

ca. 30 dagen gebruiken om versheid te garanderen. 
• Niet met de vingers aanraken, gebruik schone handschoenen of een lepel.

Jonge dieren Volwassen dieren

Hoeveelheid Frequentie Hoeveelheid Frequentie

1 gram 1x per dag 3 gram elke 2-3 dagen



Een uitstekend 
alternatief voor levende 
insecten en verse 
groenten.

Hikari Reptile Dragon Gel is een wetenschappelijk 
geformuleerd, uniek uitgebalanceerd, klaar voor 
gebruik gelachtig voer in een zakverpakking. Het 
bevat alle noodzakelijke voedingsstoffen, vitamines, 
aminozuren en mineralen. Ideaal voor jonge alles-
etende hagedissen (kleiner dan 40 cm) die de 
voorkeur geven aan zowel insecten- als plant-
ingrediënten. Hikari Dragon Gel bevat een 
smaakvolle meelwormmaaltijd en kan worden 
gebruikt als aanvullend voer voor volwassenen die 
doorgaans een minder dan wenselijke eetlust 
hebben. Hiermee kunnen ze een lang en gezond 
leven leiden.

Een dieet met een hoog vochtgehalte
Te veel insecten of dierlijke eiwitten met een gebrek 
aan vocht kunnen bij baardagamen leiden tot jicht 
en pseudojicht. Hikari Dragon Gel heeft een 
vochtgehalte van ongeveer 80%. Dit zorgt voor een 
gezond immuunsysteem, een voorspelbare groei en 
maakt de behoefte aan supplementen overbodig.

Insecteneters Insecten- en 
fruiteters

Insecten- en 
groeneters

Voedingsadvies:
• De hoeveelheid Hikari Dragon Gel die u moet toedienen is ongeveer gelijk 

aan de helft van de breedte van het hoofd van het reptiel. 
• Voer jonge hagedissen (kleiner dan 20 cm) elke dag uitsluitend Dragon Gel.
• Voor jong volwassen hagedissen (20-40 cm) raden wij Dragon Delite aan, 

aangevuld met Dragon Gel.
• Verwijder altijd het overgebleven voer om besmetting of bederf te voorkomen. 
• Na opening koel bewaren en binnen ca. 30 dagen gebruiken. 
• Voer nooit met vingers aanraken, gebruik schone handschoenen en pincet.

Scan de QR code om 
de Hikari Dragon Gel 

video te bekijken

Jonge dieren (<20 cm) Jong volwassen dieren (20-40 cm)

Hoeveelheid Frequentie Hoeveelheid Frequentie

1 gram 1x per dag 3 gram elke 2-3 dagen

Calorische inhoud:
1 cm Dragon Gel is ongeveer gelijk aan:
8,9 kleine krekels (0,8 1,2 cm)
3,1 middelgrote krekels van 2 cm
1,7 grote (volwassen) krekels



Wetenschappelijk 
samengesteld 
pelletvoer voor een 
lang en gezond leven.

Hikari Reptile Dragon Delite is een snel zacht 
wordende pellet, dat alle noodzakelijke voedings-
stoffen bevat en verrijkt is met Hikari-Germ probiotic 
bacteriën. Een ideale mix van ingrediënten, met 
nauwkeurige niveaus van vitamines, supplementen 
en mineralen (vooral calcium). Geschikt voor 
jongvolwassen (20-40 cm) tot volwassen (groter 
dan 40 cm) allesetende hagedissen die de voorkeur 
geven aan zowel insecten als plantaardige 
ingrediënten. Rijk aan plantaardige ingrediënten om 
aan de voedingeisen van volwassen Baardagamen 
te voldoen. De pellet is ontwikkeld om zacht te 
worden als het in water gedrenkt wordt en bootst de 
textuur van levend voedsel na.

Een uitstekend alternatief
Dragon Delite absorbeert 1,4 keer zijn eigen gewicht 
in vocht, zodat uw hagedissen het meeste van hun 
dagelijks benodigde vocht tijdens het voeren binnen 
krijgen. De textuur zorgt ervoor dat het gemakkelijk 
aan hun tong blijft plakken.

Insecten- en 
groeneters

Insecteneters

Voedingsadvies:
• Week elke korrel voor het voeren 3-5 minuten in vers leidingwater tot de 

textuur er een is waar uw reptiel de voorkeur aan geeft. 
• Voer voor jongvolwassen hagedissen (20-40 cm) zo vaak als zij willen.*
• Voer volwassen hagedissen (groter dan 40 cm) één keer elke 2-3 dagen.*
• Verwijder altijd het overgebleven voer om besmetting of bederf te voorkomen. 
• Na opening koel bewaren en binnen ca. 30 dagen gebruiken.
• Voer nooit met vingers aanraken.
 *Vul eventueel aan met Hikari Dragon Gel.

Scan de QR code om 
de Hikari Dragon Delite 

video te bekijken

Jong volwassen dieren (20-40 cm) Volwassen dieren (>40 cm)

Hoeveelheid/Frequentie Hoeveelheid/Frequentie

Zoveel en zo vaak als willen Zoveel als ze willen, elke 2-3 dagen




+ H2O

De enige echte 
vervanger voor de 
wilde grassen die 
landschildpadden in de 
vrije natuur eten.

In de vrije natuur eten de meeste landschildpadden 
uitsluitend wilde grassen, terwijl ze als huisdier vaak 
groente en fruit gevoerd worden. Voer wat qua 
samenstelling en eigenschappen niet lijkt op het 
natuurlijke dieet, waardoor problemen aan de urine-
wegen en vergroeiingen van het schild kunnen 
ontstaan. Hikari Mulberifi c Delite is een wetenschap -
pelijk samengesteld voer voor landschildpadden en 
herbivore hagedissen. De unieke formule met grote 
hoeveelheid aan groenten en plantaardige stoffen 
vormt een ideale vervanger voor wilde grassen. 

Een ideale hydratatie-optie
Hikari Mulberifi c Delite bevat als belangrijkste 
ingrediënt moerbeiblad. Eenmaal gehydrateerd, 
bieden de vezel- en calciumrijke korrels een eiwit-
gehalte dat net zo laag is als wilde grassen. 
De korrels bieden een uitstekende waterabsorptie 
en een hoge vochtretentie wat problemen aan de 
urinewegen voorkomt. Door de unieke samenstelling 
en textuur blijft het voer niet in de bek van de 
reptielen kleven. Het voer is verrijkt met Hikari-
Germ, dit ondersteunt de gezondheid, het immuun-
systeem en de spijsvertering. 

Voedingsadvies:
• Week de korrels voor het voeren minimaal 5 minuten in 

een kom met voldoende vers leidingwater.
• De korrels nemen het water snel op, waardoor deze vier 

keer zo zwaar worden.
• Hikari Mulberifi c Delite is bedoeld als exclusief voer, het 

kan wel gecombineerd worden met bv. groente of fruit 
maar dit beïnvloedt het nauwkeurig afgestemde 
voedingsprofi el van Mulberifi c Delite.

Scan de QR code om de 
Hikari Mulberifi c Delite 

video te bekijken

Ook geschikt voor:
Wij bevelen Hikari Mulberifi c Delite ook aan als dagelijks 
voer voor plantenetende hagedissen, zoals volwassen 
groene leguaan en doornstaartagaam.



Hikari Turtle Sticks is 
het resultaat van vele 
jaren wetenschappelijk 
ondezoek.

Waterschildpadden hebben maar weinig voedsel 
nodig. Deze alleseters krijgen, helaas vaak te veel te 
eten. Hikari heeft daarom voer ontwikkeld voor de 
meeste soorten water schild padden. Deze voldoen 
precies aan de specifi eke eetgewoontes en 
voedselbehoeften.

Drie sticks met elk een specifi ek doel
Hikari Turtle Sticks is een mix van drie gekleurde 
sticks, met elk een specifi ek doel. De gele sticks 
zorgen voor een gezonde groei. Eiwitten, mineralen 
en multi-vitamines houden de schildpadden in 
topconditie. De groene stick bevat een grote 
hoeveelheid Calcium en melkzuur 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.

Voedingsadvies:
• Voer één tot twee keer per dag de hoeveelheid sticks die 

uw schildpad binnen 2 tot 3 minuten volledig opeet.
• Voer de sticks in het water, zodat de sticks zacht worden 

en gemakkelijk doorgeslikt kunnen worden.
• Verwijder altijd het overgebleven voer zodat de 

waterkwaliteit niet negatief beïnvloed wordt.
• U kunt de sticks ook als tractatie gebruiken, bied dan 

met tussenpozen een paar sticks aan. Roodwang-, geelwang en geebuikschildpadden staan op de Unielijst (Invasieve exoten) en 
mogen in Europa sinds 2016 niet meer gehouden of verhandeld worden. Er geldt een 

overgangsregeling voor particulieren die deze waterschildpadden reeds in hun bezit hebben.

Voereigenschappen:
Voedzaam, voor gezonde groei en conditie

Calciumverrijkt, voor een sterk schild

Verbetert de stofwisseling en de huid



www.aquadistri.com www.hikari-europe.com

Hikari Europe

Niets uit deze uitgave mag worden ver veelvoudigd, 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 brochure zou kunnen voorkomen. Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor eventuele zetfouten. Aquadistri BV 2022/2023
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