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Verkrijgbaar in

110 g, 1 kg

Verkrijgbaar in

30 g, 100 g, 300 g

Drijvende korrel

Zinkende korrel

Hikari Sinking Goldfi sh Excel®.
Uitstekend verteerbaar zinkend groei- en kleurvoer 
voor sluiers en goudvissen

Hikari Goldfi sh Excel® zorgt voor een snelle groei met een 
gewenste lichaamsbouw zonder vetopstapeling en prachtige 
kleuren.

• Rijk aan zuiver gekweekte spirulina en zorgvuldig 
geselecteerde carotenoïden zorgen voor briljante kleuren.

• Uitgebalanceerde	voedingsstoff	en	zorgen	voor	een	gezond	
immuunsysteem en uitstekende groei en lichaamsvorm.

• De smaakvolle pellet is gemakkelijk verteerbaar en voorkomt 
problemen met de zwemblaas. 

Voer voor goudvissen & sluierstaarten.

Hikari Goldfi sh Staple® Baby Pellet. 
Dagelijks voer voor jonge goudvissen en Koi

Hikari Goldfi sh Staple® is een dagelijks basisvoer voor 
een juiste ontwikkeling en goede conditie. De kleine korrel 
is gemakkelijk eetbaar en bevat alle noodzakelijke 
voedingsstoff en voor jonge goudvissen en baby Koi.

• Voor een stabiele groei en laat de vissen er geweldig uitzien.
• Vol met plantaardige ingrediënten zoals alfalfa, waar 

goudvissen van nature dol op zijn.
• Bij juist gebruik, vertroebelt en vervuilt de korrel het water niet. 

In Japan is Hikari al jarenlang het beste en meest verkochte Koivoer. In het land van de 
Koi, waar traditie en wetenschap hand in hand gaan, is Hikari al meer dan 140 jaar de 
toonaangevende producent van visvoer. 

Hikari, de onbetwiste nummer 1 van de wereld 
op het gebied van voer voor Koi en vijvervissen!
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Verkrijgbaar in

100 g, 350 g

Zinkende korrel

Hikari Lionhead. 
Zinkend dagelijks voer voor een goede ontwikkeling 
van de koppartij bij leeuwenkoppen

Hikari Lionhead is ontwikkeld als alternatief voor levend 
voer, om de groei en de ontwikkeling van de kenmerkende 
“wen” (koppartij) te bevorderen, wat zo kenmerkend is voor 
soorten zoals Oranda, Lionhead, Azumanishiki en Ranchu. 

• Voorkomt problemen, zoals parasieten die verband houden 
met het voeren van levend voer.

• Hogere concentraties van essentiële aminozuren, zorgt voor 
de ontwikkeling van de prominente kop.

• Prachtige kleuren door gebruikmaking van biotechnologie. 
• Zinkende korrels, om problemen met het eten te voorkomen.

Drijvende korrel

Verkrijgbaar in

30 g, 100 g, 300 g

Hikari Goldfi sh Gold®. 
Kleurverbeterend dagelijks voer 
voor goudvissen en jonge Koi

Hikari Goldfi sh Gold® haalt de natuurlijke schoonheid van 
goudvissen of jonge Koi naar voren. Dit voer zou voor elke 
goudvis, de eerste keus moeten zijn. 

• Rijk aan astaxanthine, dat zorgt voor een mooie kleurontwikkeling.
• Houdt het energieniveau en de gezondheid op peil.
• Zorgt voor een snelle groei in het belangrijke eerste levensjaar. 
• Bij juist gebruik, vertroebelt en vervuilt de korrel het water niet.



4

Voer voor goudvissen & sluierstaarten.

Saki-Hikari Fancy Goldfi sh 
Balance.
Revolutionair premium goudvisvoer voor een 
uitstekende groei en kleur

Een dagelijks voer voor sluierstaart goudvissen zoals 
Ranchu. Saki-Hikari Fancy Goldfi sh Balance stimuleert de 
ontwikkeling van een omvangrijk lichaam en zorgt voor 
een goede conditie.

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

• Zorgt voor prachtige lichaamproporties en een juiste 
spier ontwikkeling. 

• Zorgt voor een betere groei en conditie door middel van 
een	doeltreff	ender	gebruik	van	voedingsstoff	en.

Saki-Hikari Fancy Goldfi sh 
Color Enhancing.
Revolutionair kleurverbeterend premium 
goudvisvoer

Saki-Hikari Fancy Goldfi sh Color is een dagelijks 
kleurverbeterend voer voor alle soorten van premium 
goudvissen en sluierstaarten. Dit voer helpt de 
goudvissen om hun ware schoonheid te laten zien. 

• Rijk aan sterk gezuiverd astaxanthine en zuiver gekweekte 
spirulina, voor een sterke verbetering van de rode kleur, 
zonder de witte kleur van de goudvis te beïnvloeden. 

• Rijk aan vitamine C en E voor een goede weerstand tegen 
infectieziektes en vermindering van stress.

• De uitstekende verteerbaarheid zorgt voor uitzonderlijke 
groei.

Bevat Hikari Germ™

Bevat Hikari Germ™

Verkrijgbaar in

200 g, 1 kg

Verkrijgbaar in

200 g, 1 kg

Zinkende korrel

Granulé coulant
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Voer voor Koi-en vijvervissen.

M: Drijvende korrel

L: Drijvende korrel

Hikari® Friend™ is veel voordeliger 
en voedzamer dan vijversticks!
Vijversticks zijn licht van gewicht en	bevatten	weinig	voedingsstoff	en.	Ze	dragen	nauwelijks	bij	
aan de groei en ontwikkeling van de vijvervissen. Hikari Friend heeft een uitgebalanceerde 
samenstelling van voedzame ingrediënten voor een gezonde groei en ontwikkeling van de 
vissen. De drijvende korrels zijn gemakkelijk verteerbaar en vervuilen het vijverwater niet.

Hikari Friend™.
Voordelig compleet basisvoer 

Hikari Friend™ is een compleet dagelijks basisvoer 
voor alle Koi en vijvervissen, voor een voordelige prijs.

• Bevat	alle	basis	voedingsstoff	en.
• Uitgebalanceerde samenstelling 

van voedzame ingrediënten.
• Bevat gestabiliseerde vitamine C 

voor gezonde vissen.
• Drijvende korrels die snel zacht 

worden, zonder het water te vervuilen.

Medium Large

4 kg, 10 kg 10 kg

Water-
 temp.
+ 12°C
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Voer voor Koi-en vijvervissen.

Mini Medium Large

Drijvend

Hikari® visvoer is gemaakt van de beste ingrediënten 
en bevat alle essentiële vitamines, mineralen en 
sporenelementen die nodig zijn om de schoonheid en 
gezondheid van vijvervissen te behouden en te verbe-
teren. 

Hikari® voer is rijk aan gestabiliseerde vitamine C, dit 
optimaliseert het immuunsysteem van de vis en 
draagt bij aan de natuurlijke afweer tegen infecties en 
ziekten. Hikari Staple, Gold en Wheat Germ blijft, in de 
vernieuwde verpakking, maar liefst 3 jaar houdbaar!*

*houdbaarheid vanaf productiedatum in Japan

De beste kwaliteit voor alle 
soorten Koi en vijvervissen!

Hikari Staple™.
Dagelijks voer voor gezonde groei

Hikari Staple™ is een dagelijks basisvoer voor Koi en 
andere vijvervissen. De unieke balans van de 
ingrediënten zorgt voor een uitstekende groei en 
ondersteuning van het immuunsysteem. Hikari 
Staple™ is al jarenlang een bewezen kwaliteit.

• Premium ingrediënten voor een gezonde groei.
• Zorgt voor een uitstekende conditie en gezondheid.
•  Geschikt voor Koi en vijvervissen in alle formaten.

Mini Medium Large

500 g, 2 kg, 
5 kg, 10 kg 

500 g, 2 kg, 
5 kg, 10 kg

500 g, 2 kg, 
5 kg, 10 kg

Water-
 temp.
+ 12°C



7

Mini Medium Large

Vergelijking tussen de kleurverbetering met het nieuwe en het oude Hikari® Gold™

0

13

18

23

30 63

Nieuwe Hikari Gold
Testcondities:
Testperiode:
63 dagen
Geteste vis:
Koi
Aantal vissen:
2 x 12
Hoeveelheid voer:
ca. 2% van het lichaamsgewicht per dag
Watertemperatuur: 
25°C

Oude Hikari Gold

 aantal dagen
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Hikari Gold.
Kleur- en groeiverbeterend voer voor dagelijks gebruik 

Hikari Gold® is een wetenschappelijk ontwikkeld dagelijks voer voor 
Koi en andere vijvervissen. De vernieuwde samenstelling met meer 
spirulina en de toevoeging van krill, zorgt voor een nog actievere 
kleurverbetering van de Hiban (rode kleur).

• Nieuwe verbeterde formule voor nog mooiere, 
natuurlijke kleuren.

•  Ondersteunt het immuunsysteem en gezondheid.
•  Voor een uitstekende groei en conditie.

Mini Medium Large

500 g, 
5 kg 

500 g, 2 kg, 
5 kg, 10 kg

500 g, 
5 kg, 10 kg

Water-
 temp.
+ 15°C

Drijvend
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Hikari®Wheat-Germ.

Hikari® Wheat-Germ, licht verteerbaar, jaarrond!
Wist U dat Hikari® Wheat-Germ niet alleen voer is voor lage watertemperaturen maar 
uitstekend geschikt is om het hele jaar door te voeren! Waarom? Koi is een omnivore vissoort 
met een sterk fytofaag dieet. Ze zijn in staat om plantaardig materiaal zeer goed te verteren 
en op te nemen. 

Wat is wheat germ?
Tarwekiemen worden verwerkt tot de volgende stoff en:

1. Wheat-Germ Eiwit  (2%): Het oorspronkelijke deel van de mout en  de 
jonge wortel. Deze plantaardige grondstof, rijk aan eiwitten en lipiden, is een 
van de beste voedingsstoff en voor Nishikigoi.
2. Eiwitten (83%): Dit is tarwemeel voor menselijke consumptie
3. Zemelen (15%): Niet voor menselijke consumptie, voornamelijk gebruikt 
als voedselingrediënt.
Slechts een lepel Wheat-Germ kan worden verkregen uit ongeveer 
10.000 tarwekorrels!

Rijk aan vitamine B-complex: 
Wheat-Germ zorgt voor een goede vertering en stimuleert de voortplanting! 

1. Sterk antioxiderend vermogen: 
Dit helpt bij stress en om celveroudering 
te vertragen en de celgezondheid te 
behouden. 

2. Betere doorbloeding en stofwisseling: 
Bij mensen verbetert dit de vochtretentie en elas-
ticiteit van de huid. Bij Nishikigoi helpt dit tegen 
vergeling en zorgt het voor een gezonde glans. 

Hoog in Vitamine E! Zo werkt het:

Rijk aan amino-en vetzuren. 
• Wheat-Germ bevatten alle 9 essentiële aminozuren 

die niet in het lichaam van de vissen kunnen worden 
aangemaakt; Isoleucine, leucine, lysine, methionine, 
fenylalanine, threonine, tryptofaan, valine, histidine.

• Wheat-Germ bevatten 2 vetzuren welke bestanddeel 
zijn van de celmembranen; Linolzuur en α-linoleenzuur.

Vitamine B1 (mg/100): 
Verbranding van 
koolhydraten

Tarwekiemen Soja EiBruine rijst

Vitamine B2 (mg/100): 
Verbranding van lipiden

Tarwekiemen Ei Bruine rijstSoja

Tarwekiemen Soja EiBruine rijst

Vitamine B6 (mg/100): 
Afbraak en hersynthese 
van aminozuren

Wat is wheat germ
Tarwekiemen worden verwerkt tot de volgende stoff en:

1. Wheat-Germ Eiwit  (2%): 
jonge wortel. Deze plantaardige grondstof, rijk aan eiwitten en lipiden, is een 
van de beste voedingsstoff en voor Nishikigoi.
2. Eiwit
3. Zem
als voedselingrediënt.
Slechts een lepel Wheat-Germ kan worden verkregen uit ongeveer 1

2
3
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Small Medium Large Sinking 
Medium

Sinking 
Large

500 g, 2 kg 500 g, 2 kg, 
5 kg, 10 kg

500 g, 
5 kg, 10 kg

500 g, 5 kg, 15 
kg       20kg

Water-
 temp.
+ 5°C

Mini: 3.5-4.0mm

M: 5.0-5.5mm M: 4.0-4.3mm

L: 7.5-8.5mmL: 8.0-9.0mm

Hikari® Wheat-Germ voeradvies.
Wheat-Germ wordt door Japanse kwekers jaarrond gebruikt omdat:

• een combinatie van groei, kleurversterkend en Wheat-Germ voer zeer goed 
word gegeten door Nishikigoi.

• de combinatie van Wheat-Germ met groei-/kleurvoer de lichaamsontwikkeling 
van de Koi bevordert. 

• Wij adviseren Wheat-Germ ook in quarantaine systemen, na transport van Koi 
en na behandeling met medicijnen.

Hikari® Wheat-Germ in het voorjaar:

• Wintervasten verdunt het darmkanaal van de Koi. Bij het ontleden van Koi die lang 
niet gevoerd zijn is de darmwand zeer dun en kan met de geringste kracht scheuren. 

• Hierdoor is de spijsverteringscapaciteit van Koi na de winter laag, voer daarom licht 
verteerbaar Hikari® Wheat-Germ! 

Hikari® Wheat-Germ bij lage watertemperaturen:

• Bij lage watertemperaturen is de stoelgang van Koi zwak, het is belangrijk dat er 
geen voedsel in de darm achterblijft. Wheat-Germ is rijk aan voedingsvezels. 
Het absorbeert water en zwelt op in de darmen, hier worden darmbewegingen 
gestimuleerd. Dit is de reden waarom Hikari® Wheat-Germ geschikt is bij lage 
watertemperaturen.

• Wij adviseren het voeren met een kleinere korrelmaat voor optimale vertering!

Alleen Hikari® bevat Wheat-Germ als hoofdingrediënt!

Drijvend

Zinkend
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Voer voor Koi.

Mini Large

Hikari Spirulina. 
Aanvullend kleurversterkend voer

Hikari Spirulina laat de kleuren van Koi echt knallen. Dit 
aanvullend voer zorgt voor natuurlijke rijke kleuring, 
zonder het wit aan te tasten. Voor Koi van showkwaliteit.  

• Bevat zuiver gekweekte spirulina, carotenoïden en andere 
voedingsstoff	en,	
voor uitzonderlijke kleur en schoonheid.

• Zorgt voor een gezonde en glanzende huid. 
•  Drijvende korrels.

Hikari Excel.
Groei- en kleurversterkend voer

Hikari Excel® is een wetenschappelijk ontwikkeld 
dagelijks voer, dat garant staat voor een snelle groei en 
kleurversterking, en is daarnaast zeer goed verteerbaar. 
De eerste keus voor Koi-kampioenen.

• Bevat tarwekiempitten voor uitstekende 
verteerbaarheid.

• Zuiver gekweekte spirulina zorgt voor briljante kleuren 
(Hi).

• De witte huid (Shiroji) wordt helder, glanzend en zacht. 
•  Voor een betrouwbare snelle groei.
•  Drijvende korrels.

Drijvend

Drijvend

Mini Large

500 g, 
5 kg 

500 g, 2 kg, 
5 kg, 10 kg

Water-
 temp.
+ 18°C

Medium

5 kg

Water-
 temp.
+ 15°C
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Hikari Hi-Growth. 
Krachtig Groeivoer

Hikari Hi-Growth™ is een krachtig aanvullend groeivoer, 
wat zorgt voor een snelle toename van gewicht en body 
volume.

• Speciaal ontwikkeld voor wedstrijd-Koi.
•  Hoogwaardige eiwitten en mineralen zorgen in korte tijd 

voor een snelle groei tot kampioensformaat.
• Langwerpige XL korrel, welke lijkt op een kever.
•  Vacuüm verpakking.

Silkworm Selects.
Groei-booster met een hoog zijderupsgehalte

Zijderupsen worden door Koi specialisten graag 
gevoerd vanwege de hoge natuurlijke voedingswaarde. 
Hikari heeft deze zijderupsen gebruikt als ingredient in 
Silkworm Selects. Hiermee heeft u een alternatief voor 
zijderupsen. Zijderupsen bederven razendsnel terwijl 
Silkworm Selects een goede houdbaarheidsduur heeft.

• De formule maakt gebruik van verse zijde  rupspoppen 
van premium kwaliteit

• Het unieke productieproces voorkomt oxidatie. 
•  Zorgt voor een snelle toename van het lichaamsgewicht.
• Korrels met perfecte grootte, rijk aan lipiden en 

proteïnen.

Drijvend

Drijvend

Verkrijgbaar in:

2 kg

Medium

5 kg

Water-
 temp.
+ 20°C

Water-
 temp.
+ 20°C
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Hikari Plankton. 
Voer voor jongbroed tijdens de eerste weken na de geboorte

Verkrijgbaar in drie pelletgroottes, zodat het jongbroed 
in elke levensfase de geschikte korrel krijgt. 

Deze fases zijn verdeeld in:
Early (Vislengte 4-10 mm)
Middle (Vislengte 10-20 mm)
Late (Vislengte 20-30 mm)

• De korreltjes zetten langzaam uit in water, waardoor het 
gemakkelijker te eten is.

•  Elk korreltje is voorzien van een dunne coating zodat de korrel niet 
oplost	in	het	water	en	de	vis	alle	voedingsstoff	en,	die	verpakt	zitten	
in de korrel, ook kan opnemen.

•  Zwevende korrels zodat het voer gemakkelijk toegankelijk is en de 
waterkwaliteit niet aangetast wordt.

•  Rijk aan zeer voedzame ingrediënten, waaronder de beste kwaliteit 
vismeel, een superieure eiwitbron.

• 	Bevat	alle	noodzakelijke	voedingsstoff	en	zoals	methionine,	voor	
een gezonde groei.

Early Middle Late

400 g 400 g 400 g

4 mm 10 mm 20 mm 30 mm

Early. Middle. Late.

Early

Middle

Late

Langzaam
zinkend

Voer voor jongbroed.



13

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! 

Onze topkwekers vertellen waarom zij voor Hikari voer kiezen! 

Mr. Takashi & Takayoshi
Omosako

Ik houd onze koi nauwlettend in het 
oog om er zeker van te zijn dat ze in 
een gezond tempo groeien en tege-
lijkertijd een mooie lichaamsbouw 
houden. Een diepzwart en glan-
zend  Sumi tegen een prachtig witte 
achtergrond zijn de eerste vereis-
ten voor de ideale Shiro-Utsuri. 
Maar als de vissen hun vorm verlie-
zen, neemt hun waarde al snel af. 
Om dit te voorkomen zijn er drie 
belangrijke punten: de stamboom 
van de koi, hun kweekomgeving en 
het voer dat ze krijgen. Wat dit laat-
ste betreft, voeren wij alleen Hikari 
en Saki-Hikari voer. Wij kiezen voor 
fi jn voer dat onze koi groot doet 
worden en tegelijkertijd de gewens-
te vorm laat behouden.

Mr. Toshihiro 
Marudo

Wij kiezen voer dat onze koi helpt 
om lijviger te worden en ze zowel 
een helderdere kleur als meer glans 
bezorgt. Volgens ons zijn er ver-
schillende factoren die verantwoor-
delijk zijn voor 50% van ons succes: 
de waterkwaliteit, kweekvaardighe-
den en het selecteren van de juiste 
ouderparen. De andere 50% houdt 
rechtstreeks verband met de kwali-
teit van het voer.  Wij hebben in het 
verleden diverse merken voer uit-
geprobeert, maar Hikari is het 
enigste merk wat aan onze eisen 
voldoet en ons helpt om onze doel-
stellingen te verwezen lijken. 

Een koikweker is zo goed als zijn ver-
mogen om zijn kweekvaardigheden 
te oefenen en zijn controle over de 
waterkwaliteit!

Mr. Kentaro 
Sakai

We leggen ons toe op het uiterlijk 
van onze vissen en hun kans om een 
show te winnen. Naar onze mening 
zijn er 5 grote vereisten: een ultra-
moderne uitrusting, water van top-
kwaliteit, goede ouderparen, het 
datagebruik om de behaalde resul-
taten te verbeteren en een voer van 
topkwaliteit! Bij ons werd de 28ste 
Grand Champion, een Kohaku van 
63 Bu, grootgebracht. Hij won 3x op-
eenvolgend! Dat was nooit eerder 
gebeurd. Saki-Hikari® Deep Red™
versterkte zijn ‘Hi’, terwijl Saki-Hika-
ri® Pure White™ zorgde voor een 
erg mooi ‘Shiroji’. 

Dankzij Saki-Hikari® beseff en we nu 
hoe belangrijk het juiste voer is!

Japanse topkwekers 
kiezen voor Hikari!

Volg het advies van 
onze topkwekers!
Gebruik Hikari voer 
voor de mooiste Koi!

BE
ST
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Saki-Hikari® voer.

Revolutionair voer voor professionele Koi-kwekers 
en enthousiaste Koi-hobbyisten!
Saki-Hikari® werd in eerste instantie speciaal ontwikkeld voor professionele Japanse kwekers. 
Tijdens het kweken van Koi ontstaan altijd bepaalde problemen: Zoals een slechte waterkwaliteit 
door ophopend organisch afval en slechte fi ltratie, het snel verspreiden van ziektes, ongebalan-
ceerde groei en vetopstapelingen. Deze problemen worden vooral door de voeding veroorzaakt. 
Saki-Hikari® rekent af met deze problemen en zorgt voor uitmuntende resultaten. Saki-Hikari® voer 
is het resultaat van jarenlang wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling en nauwe samenwerking 
met  toonaangevende Japanse Koi-kwekers.

Het geheim van Saki-Hikari® is Hikari Germ™. Deze levende bacteriën (lactobacillus) worden 
toegevoegd aan Saki-Hikari en zorgen voor een optimale darmwerking. Het resultaat is een uitzon-
derlijk goede spijsvertering, een snelle en constante groei, minder watervervuiling en vuilophoping. 
De Hikari Germ bacteriën worden ook wel Probiotics genoemd. De gunstige werking van deze 
bacteriën is niet alleen bekend bij kwekers, ook in producten voor menselijke consumptie, zoals 
yoghurt en Yakult®, wordt gebruik gemaakt van deze nuttige bacteriën.

Saki-Hikari® is het meest eff ectief bij blijvend dagelijks gebruik, de voordelen van de Hikari Germ 
nemen af bij onderbreking en wanneer het gemixt wordt met andere voeren.

2 Maanden voor de show

Voer enkel en alleen een 
mix van Saki-Hikari 

Deep Red™ met 
Color Enhancing

2-4 weken voor de show

Voer enkel en alleen 
Saki-Hikari® Pure White™

6 Maanden voor de show

Voer enkel en alleen met
Saki-Hikari Balance, 

Growth, Color Enhancing
en/of Multi Season

4 Maanden voor de show

Voer enkel en alleen een 
mix van Saki-Hikari®

Deep Red™ met Balance
en/of Growth

Hikari Germ™

Saki-Hikari®
Versnelt 

de vertering

Vermindert 
slechte bacteriën

Recycleert 
het afval

Voeding

Uitwerpselen

Saki-Hikari®
Deep Red™

Versterkt de diepte 
& volume van de Hiban

Saki-Hikari®
Pure White™

Voor een sneeuwwitte
Shiroji afwerking

Saki-Hikari®voerplan
voor kampioenen.16TH

Grand Champions’ Diet
Sinds de eeuwwisseling is maar liefst 16 keer 
een Koi, die is grootgebracht met Saki-Hikari, 
gekroond tot All Japan Grand Champion.
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Saki-Hikari® voer.

Saki-Hikari® Deep Red™.
Extreem kleurversterkend aanvullend Koivoer
Saki-Hikari® Deep Red™ zorgt voor een unieke dieprode kleuring van de 
patronen (Hiban). Het geeft een extreem kleur versterkend eff ect en het is 
bedoeld als een aanvullend voer voor een maximale kleurversterking. 

• Bevat een precieze hoeveelheid van geselecteerd zuiver gekweekt spirulina, 
om sneller diepere kleuren te ontwikkelen, terwijl het de kans op 
verkleuring van het wit vermindert.

• Geeft de beste resultaten als het gevoerd wordt bij een constante 
watertemperatuur boven 20°C.

• Dient altijd in combinatie met ander Hikari voer, b.v. Saki-Hikari 
Color Enhancing, gevoerd te worden voor een optimaal resultaat.

• Ideaal voor showvissen, gebruik het 2 maanden voor deelname 
aan de Koi-show.

Saki-Hikari® Pure White™.
Wetenschappelijk ontwikkeld Koivoer voor een perfecte Shiroji
Saki-Hikari Pure White is een dagelijks voer, speciaal voor wedstrijd Koi, 
het zorgt voor een sneeuwwitte huid. Voor de ontwikkeling van een 
perfect witte huid (Shiroji), dient dit voer niet in combinatie met ander 
voer gebruikt te worden.

• Een extract van ‘ingemaakte Japanse abrikoos’, wat natuurlijk Apricot 
Polyfenol	en	citroenzuur	bevat,	zorgt	voor	een	effi		ciënte	stofwisseling,	
belangrijk voor de ontwikkeling van Shiroji.

• De antioxidanten in het gemalen sesamzaad zorgen voor een 
• prachtige zijdeachtige glans. 
• Geselecteerde ingrediënten voorkomen het vergelen van de huid.
• De zeer goede verteerbaarheid, maakt het voeren bij lagere 

watertemperaturen mogelijk.

Medium

5 kg

Water-
 temp.
+ 20°C

Medium

5 kg

Water-
 temp.
+ 5°C

Bevat Hikari Germ™
Drijvende korrel

Saki-Hikari® Deep Red™  
pellets. (ware grootte)

Bevat Hikari Germ™
Drijvende korrel

Saki-Hikari® Pure White™ 
pellets. (ware grootte)
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Saki-Hikari® voer.

Saki-Hikari Balance.
Professioneel dagelijks Koivoer voor uitstekende groei

Uitgebalanceerd basisvoer met plantaardige en dierlijke 
eiwitten, koolhydraten, aminozuren, mineralen en vitamines 
van de hoogste kwaliteit. Saki-Hikari Balance zorgt dat de Koi 
snel groeien en zich uitstekend ontwikkelen. 

• Zorgt voor een superieure groei en uitstekende huidkwaliteit.
• Zorgt voor een geweldige lichaamsbouw. 
• 	Door	een	doeltreff	end	gebruik	van	de	juiste	voedingsstoff	en	

zorgt	het	voor	een	ongeëvenaarde	voereffi		ciëntie.

Saki-Hikari Color Enhancing.
Professioneel dagelijks Koivoer voor een sterke kleurverbetering

Saki-Hikari Color staat garant voor een sterke kleur verbetering en een 
uitzonderlijke groei. Het zorgt dat de rode kleur intens en lange tijd 
aanwezig blijft, zonder dat de witte kleur aangetast wordt. 

• Bevat de beste kwaliteit zuiver gekweekte spirulina met een hoge concentratie 
zeaxanthin (een soort caroteen).

•  Het bevordert de kleuring van de Hiban (rode patronen) zonder 
nadelige gevolgen voor de Shiroji (witte huid).

•  Het krachtigste kleurvoer voor Koi dat er bestaat.
•  De uitstekende verteerbaarheid zorgt voor uitzonderlijke groei.

M: 5,0/5,5 mmS: 2,7/3,0 mm L: 6,5/7,5 mm

Bevat Hikari Germ™
Saki Hikari Balance 
pellets. (ware grootte)

Drijvende korrel

Bevat Hikari Germ™
Drijvende korrel

Saki Hikari Color 
pellets. (ware grootte)

Small Medium Large Medium 
zinkend

2 kg, 
15 kg

2 kg, 
5 kg, 15 kg

5 kg, 
15 kg

3 kg, 
20 kg

Water-
 temp.
+ 11°C

Small Medium Large

2 kg, 15 kg 2 kg, 5 kg, 15 kg 5 kg, 15 kg

Water-
 temp.
+ 15°C

Zinkend
Medium

M: 5,0/5,5 mmS: 2,7/3,0 mm L: 6,5/7,5 mm
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Saki-Hikari® voer.

Saki-Hikari Growth.
Professioneel dagelijks Koivoer voor het kweken van Jumbo Koi

Saki-Hikari Growth is ontwikkeld om Koi sneller, beter en groter te 
laten groeien dan ooit tevoren. Zonder dat dit ten koste gaat van de 
waterkwaliteit of de gezondheid van de Koi. 

• De juiste verhouding tussen eiwitten, vetten en koolhydraten  
zorgt voor een snelle uitgebalanceerde groei en vorm.

• 	De	specifieke	mix	van	lipiden	en	voedingsstoffen	zorgt	voor	
kampioenskwaliteiten.

• Potentiële kampioenen zullen groeien tot echte Jumbo Koi.

Saki-Hikari Multi Season.
Professioneel dagelijks Koivoer voor lagere watertemperaturen

De combinatie van plantaardige ingredienten die gemakkelijk 
verteerbaar zijn en de toegevoegde Saki-Germ (probiotic bacteriën), 
zorgt ervoor dat Saki-Hikari Multi Season uitstekend verteerbaar is, 
zelfs bij de laagste watertemperaturen.

• Zelfs bij lagere watertemperaturen en een verminderde eetlust  
wordt gewichtverlies voorkomen en blijft de groei constant.

• Bevat zuiver gekweekte spirulina voor het behoud van een  
stralende kleur.

•  Houdt de gezondheid en energievoorraad op peil.

Bevat Hikari Germ™
Saki Hikari Growth 
pellets. (ware grootte)

Drijvende korrel

Bevat Hikari Germ™
Drijvende korrel

Saki Hikari Multi Season 
pellets. (ware grootte)

Small Medium Large Medium 
zinkend

2 kg,  
15 kg

500 g, 2 kg,  
5 kg, 15 kg 5 kg 3 kg

Water-
 temp.
+16 °C

Small Medium Large

2 kg, 15 kg 2 kg, 5 kg, 15 kg 5 kg, 15 kg

Water-
 temp.
+ 5°C

Zinkend
Medium

M: 5,0/5,5 mmS: 2,7/3,0 mm L: 6,5/7,5 mm

M: 5,0/5,5 mmS: 2,7/3,0 mm L: 6,5/7,5 mm
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Saki-Hikari®R.

Wanneer kunt u Saki-Hikari®R 
het beste gebruiken?
• Gebruik Saki-Hikari® R als onderhoudsvoer, wanneer de 

conditie van de Koi niet stabiel is, als gevolg van stress door 
bijvoorbeeld transport of Koishow.

• Gebruik Saki-Hikari® R als onderhoudsvoer, voordat u nieuwe 
Koi aan uw vijver introduceert.

• Gebruik Saki-Hikari® R om de conditie van het vijverwater 
te verbeteren bij problemen of ziekte van Koi.

• Gebruik Saki-Hikari® R als dagelijks onderhoudsvoer, 
om de algehele weerstand te verbeteren.

Om te voorkomen dat de voordelen van het R-extract worden 
verminderd, raden wij aan dat minimaal 50% van het gegeven 
voer bestaat uit Saki-Hikari® R (Mix het alleen met Saki-Hikari voer).

Small Medium Large Zinkend

15 kg 2 kg, 15 kg 15 kg 20 kg

Water-
 temp.
+ 11°C

• Het nieuwe Saki-Hikari® R bevat R-extract, dit versterkt de 
werking van de Hikari Germ™ probiotic bacteriën in de 
ingewanden. 

• Hierdoor zijn uw vissen beter beschermt tegen ziekteverwekkers. 
• Het versterkt het immuun systeem, bevordert de algehele 

gezondheid, het herstelvermogen en vertraagt het 
verouderingsproces.

Saki-Hikari® R is geen geneesmiddel, maar het versterkt 
de weerstand tegen ziekte en zorgt voor een sneller herstel.

Versterkt het immuunsysteem van uw vissen 
en is dé nieuwste revolutie in Koivoer! 
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Het versterkt het immuun systeem, bevordert de algehele Het versterkt het immuun systeem, bevordert de algehele 

Het nieuwe revolutionaire voer Saki-Hikari®R bevat het zogenaamde R-extract, nuttige bacteriën 
uit verschillende gefermenteerde gistsoorten. Het R-extract versterkt de werking van de Hikari 
Germ™ (probiotic bacteriën). Hierdoor zijn uw vissen beter beschermt tegen ziekteverwekkers. Het 
bevordert de algehele gezondheid, het herstelvermogen en vertraagt bovendien het veroude-
rings-proces. Uit onderzoek, in samenwerking met de Universiteit van Osaka, blijkt dat vissen door 
het R-extract een verhoogde weerstand hebben tegen de Aeromonas Salmonicida bacterie (zg. 
gatenziekte). Geïnfecteerde vissen hebben hierdoor een 90% grotere kans op herstel van de 
gatenzieke. Uit de testen blijkt dat Saki-Hikari®R de juiste hoeveelheid R-extract bevat.

Saki-Hikari® R is geen geneesmiddel, maar het versterkt de weerstand tegen ziekte en zorgt voor een sneller herstel.
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Voortdurend onderzoek in 
ons laboratorium en eigen
kweekvijvers. 
De productontwikkeling van ons voer ge-
beurt in het Hikari Aquatic Laboratorium, 
hier wordt het voer ontwikkeld, getest en 
onderzocht. In de Yamasaki Koi Farm 
wordt ons voer enkel en alleen gebruikt en 
continu getest op effectiviteit en resultaat. 
Met deze wetenschappelijke kennis en ei-
gen kweekervaringen kunnen wij ons voer 
blijven verbeteren.

Kwaliteitscontrole waar u 
100% op kunt vertrouwen. 
De productontwikkeling van ons voer ge-
beurt in het Hikari Aquatic Laboratorium, 
hier wordt het voer ontwikkeld, getest en 
onderzocht. In de Yamasaki Koi Farm wordt 
ons voer enkel en alleen gebruikt en conti-
nu getest op effectiviteit en resultaat. 

Met deze wetenschappelijke kennis en ei-
gen kweekervaringen kunnen wij ons voer 
blijven verbeteren.

Hikari: Echt Japans Koi- en visvoer!
Hikari® en Saki-Hikari® zijn de wereldwijd bekende merken Koi- en visvoer van Kyorin Food 
industries LTD. 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 op het volledige fabricageproces te hebben. 

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.

Hikari Aquatic 
Laboratory.

Yamasaki 
Koi Farm.

Fukusaki 
Factory.

Kanto 
Distribution Centre.
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