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Az emAQUA-AKVÁRIUM olyan effektív mikroorganizmusokat (bak-
tériumokat, gombákat) tartalmaz, melyek elősegítik az akváriumban 
a megfelelő mikrokörnyezet kialakítását, megszüntetik, kiszorítják a 
megtelepedett patogén, betegséget okozó baktériumokat. Hozzájá-
rulnak a megfelelő lebontási folyamatok kialakításához, ami által rot-
hadás és káros gázok képződése helyet erjedési folyamatok indulnak 
be, ezáltal megszüntetve a halakra nézve veszélyes vegyületek, mint 
az ammónia és nitrit képződését.
Egy 80-150 liter közötti akváriumban akár pár túletetés is elég ah-
hoz, hogy túlzott szervesanyag halmozódjon fel, aminek súlyos kö-
vetkezményi lehetnek. Ezen felül, ha csak egy kisebb teljesítményű 
szűrő van beszerelve, akkor a vízben, aljzatban és a szűrő anyagában 
élő hasznos mikroorganizmusok önmagukban nem képesek lebon-
tani a bomlástermék többletből keletkezett mérgező hatású anya-
gokat, ami akár a halak pusztulásához is vezethet. Ezért van szükség 
a megfelelő lebontást biztosító mikroorganizmusok számának növe-
lésére, folyamatos szinten tartására.

További lényeges hatása az emAQUA-AKVÁRIUM-nak, hogy haszná-
latával az algásodás visszaszorítható, megszüntethető. Jelentősen 
hozzájárul a víz minőségének javításához.
A készítményben lévő ásványi vulkanikus kőzetpor eltávolítja a káros 
anyagokat, megköti a zavarosodást, és további megtelepedési felü-
letet kínál a lebontást végző baktériumoknak. A vulkáni kőzetporban 
lévő kalcium nélkülözhetetlen ásványi anyag egy akvárium számára.

A készítmény kizárólag természetes alapanyagokat tartalmaz, nem 
jelent veszélyt sem a környezetre, sem a halakra.

ALKALMAZÁS:
Rendszeres használatával az akvárium vize vegyszerek alkal-
mazása nélkül is tisztán tartható. Megelőzi az algásodást és a 
káros ammónia és nitrit képződést. Javítja a víz minőségét. Az 
emAQUA-AKVÁRIUM közvetlenül a vízbe és/vagy a szűrőanyagra 
adagolható. Meglévő akváriumoknál javasolt a 2 hetenkénti rend-
szeres alkalmazás. 
Ajánljuk az használatát új telepítéskor, vízcserekor, szűrőtisztítás és 
gyógyszeres kezelések után. A megadott adagolás szerinti alkalma-
záskor a halak már 24 óra múlva is behelyezhetők az újonnan létre-
hozott akváriumba.

ADAGOLÁS:
Kéthetente közvetlenül az akvárium vizéhez adagolva, vagy a szű-
rőanyagra kijuttatva 5 ml/10 liter akváriumvízhez számolva. 


