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ZÁKLADNÍ KRMIVO JEDINEČNÁ KVALITA!

SPECIÁLNÍ KRMIVO

KRMIVO PRO ZLATÉ RYBKY

TetraMin®
Základní krmivo pro 
všechny druhy okrasných rybek, 
které jim zajistí dlouhý a zdarvý 
život, s patentovanou BioActive 
formulí a novou Clean&Clear 

formulí. Obsahuje více než 40 
pečlivě vybraných vysoce 
kvalitních surovin s  vitamíny, 
minerály a stopovými prvky 

pro zdravou výživu.

TetraMin®
Menu
Čtyři různé druhy vloček ve 
čtyřech samostatných odděleních: 
žluté vločky pro zdravý vývoj, 
hnědé vločky zvyšují jejich 

odolnost vůči nákazám, 
zelené pro vitalitu a červené 
podporují plodnost.

TetraMin®
Weekend
Krmné tyčinky vhodné pro 
všechny druhy okrasných ryb 
během víkendů a svátků.  
S vysokým obsahem minerálů, 

proteinů a mastných kyselin. 
Snadný způsob dávkování 
až na 9 dní.

TetraMin®
Holiday
Zdravý způsob krmení během 
dovolené pro všechny druhy 
okrasných ryb. Obsahuje chutný 
plankton, nezbytné vitamíny  
a minerály, stopové prvky.  

S patentovanou BioActive 
formulí- pro dlouhý a 
zdravý život Vašich rybiček.  
Nekalí a neznečišťuje vodu.

TetraNatura®
Bloodworm Mix
Gelové krmivo, které obsahuje 
patentky a kril. Obohacené 
o složky živin a vitamínů 
pro zdravé ryby a výbornou 
chuť. Měkká konzistence 
podporuje přirozenější krmení 
s minimálním dopadem na 

kvalitu vody. Krmiva 
TetraNatura jsou k 
dispozici také ve formě 
měkkých bloků.

TetraMin®
Junior
Kompletní krmivo 
vhodné zejména pro potřeby 
mladých rybiček od 1cm  
délky- bohaté na proteiny.  
Nová formule zajišťuje čistotu 
vody. Může být také používáno 

jako základní krmivo pro 
menší druhy akvarijních ryb 
(např. Neonek).

TetraMin®
Granules
Granulované 
krmivo pro všechny 
druhy okrasných ryb. Obsahuje 
čtyři druhy granulí (proteinové, 
vitamínové, rozjasňovače barev 
a lecitinové) pro zdravý růst, 

odolnost, zářivé zbarvení 
a vitalitu. S patentovanou 
BioActive formulí- pro dlouhý 

a zdravý život Vašich rybiček.

TetraMin®
Baby
Kompletní krmivo pro mladé rybky 
do 1 cm délky. Velice jemné, 
obohacené o další potřebné živiny. 
S patentovanou BioActive  

formulí- pro dlouhý a zdravý 
život Vašich rybiček.

TetraGuppy®
Krmivo nejvyšší kvality pro 
Paví očka a ostatní živorodky. 
Podporuje přirozené zbarvení, 
dodává vitalitu a zvyšuje  
odolnost vůči nákazám.

TetraCichlid® 
Sticks
Plovoucí krmné tyčinky pro 
všechny cichlidy a jiné větší 
okrasné ryby -s patentovanou 
BioActive® formulí. S obsahem 
masa, uspokojujícím zvýšenou 
potřebu živočišných proteinů těchto 
dravců. Zajišťuje vyváženou stravu, 

podobnou jejich přirozenému 
prostředí. Pro zdravý život, 
intenzitu barev a růst.

TetraDiskus® 
Granulované základní krmivo 
optimálně přizpůsobené dietním 
potřebám terčovců, s ohledem 
na barvu a tvar. Obsahuje 
všechny důležité živiny, vitamíny 
a stopové prvky zajišťující jejich 

dobrou kondici, intenzitu 
zbarvení, růst a odolnost 
vůči nákazám.

TetraCichlid® 
XL Flakes
Základní krmivo pro všechny 
cichlidy s patentovanou 
BioActive® formulí. S velkou 
dávkou živočišných proteinů  
a rostlinných živin. Přizpůsobeno 
přirozené výživě dravců. 

Podporuje intenzitu zbarvení 
a zvyšuje odolnost vůči 
nákazám.

TetraRubin® 
Krmné vločky s přírodními 
rozjasňovači pro intenzivní 
zbarvení rybiček. Barvy jsou 
jasnější již během dvou týdnů 
podávání.

TetraTabiMin®
Tablets 
Krmivo s optimálním 
složením pro rybky  
žijící u dna jako jsou  
sumečci, krunýřovci. Vitamín 
C zvyšuje jejich odolnost vůči 
nákazám, pro zdravý růst a 
předchází symptomům výživové 

nedostatečnosti. Obsahuje 
všechny důležité živiny, 
vitamíny a stopové prvky.

TetraTablets®
Tips 
Přilnavé tablety 
krmiva s vyváženou 
kombinací vysoce 
kvalitních vloček,které se přisají 
ke skleněným stěnám akvária. 
Mrazem sušené výživné přírodní 

suroviny (blešivec, garnát, 
plankton a larvy komárů).

TetraPleco®
Tablets 
Tablety se zelenou 
náplní obsahující 
velké množství řasy 
spirulina. Ideálně uzpůsobené 
dietním potřebám býložravých 

sumečků a pancéřníčků.

TetraPhyll® 
Vločkové krmivo s vlákninou 
pro býložravé okrasné akvarijní 
ryby. Ideální pro živorodky a 
jiné býložravé ryby a cichlidy 
z Malawi a Tanganiky. Důležité 
živiny, vitamíny a stopové prvky 

zajišťují vitalitu, správný růst  
a odolnost.

TetraCichlid® 
Shrimp Sticks
Vyvážené kompletní krmivo pro 
všechny masožravé cichlidy-  
s vitamíny, vysokým obsahem 
garnátů a patentovanou 
BioActive® formulí. Vysoce 
kavlitní mastné kyseliny udržují 

energii a zvyšují odolnost vůči 
nákazám. Ideální jako základní 
i speciální krmivo.

TetraRubin® 
Granules
Krmné granule rozjasňující 
zbarvení všech druhů okrasných 
ryb. S obsahem pečlivě 
vybraných, lehce stravitelných 
a zdraví prospěšných živin pro 

pestrou stravu.

TetraPhyll® 
Granules
Rostlinné granule pro všechny 
živorodky a cichlidy z Malawi  
a Tanganiky.

TetraWafer® 
Mix
Krmná směs ideální pro 
masožravé i býložravé ryby  
žijící u dna a pro korýše.  
Zelené placičky s hodnotnou 
spirulinou pro býložravé  

a hnědé placičky vhodné pro 
masožravé ryby žijící u dna.

TetraDiskus® 
Energy
Vitalizující, vyvážené kompletní 
granulované krmivo, optimálně 
přizpůsobené dietním potřebám 
mladých terčovců a chovných 
párů. Pro uspokojení jejich nároků 
v extrémních podmínkách- po 
nemoci, před i po chovném období, 

v průběhu a po namlouvání. 
Vysoce kvalitní složky 
podporují jejich odolnost 

vůči nákazám, předchází 
onemocnění z nedostatku živin.

TetraCichlid® 
Colour
Dvoubarevné, 
vyvážené výživné 
krmivo pro 
všechny cichlidy. Bohaté na 
vysoce kvalitní bílkoviny a další 
živiny. Nový vzorec multipelet 

obsahuje substance podporující 
vybarvení. Patentovaná 
BioAktivní formule.

TetraBetta®
Vysoce kvalitní základní krmivo, 
speciálně vyvinuto pro Betty 
(bojovnice) a ostatní labirintky. 
S příměsí garnátů a mořských 
ráčků bohatých na proteiny. 
Živočišné proteiny zajišťují 
optimální růst a zdůrazňují 
impozantní ploutve. S přírodními 

rozjasňovači.

Tetra
Goldfish®
Optimálně vyvážené 
krmivo pro zlaté 
rybky a jiné chladnovodní ryby.  
Se všemi důležitými živinami 
a růstovou příměsí, stopovými 
prvky pro zdraví, přirozené 

zbarvení a vitalitu.

Tetra
Goldfish®
Granules
Krmivo ve formě 
plovoucích pelety pro zlaté 
rybky a jiné studenovodní ryby. 
Poskytuje vyváženou stravu.

Tetra
Goldfish®
Colour
Plovoucí jedlé 
kapky pro všechny zlaté rybky  
a ostatní studenovodní ryby. 
Obsahují vysoký podíl řasy 
spiruliny pro zvýraznění 

přirozeného zbarvení  
a posílení imunity.

Tetra
Goldfish®
Pro
Základní krmivo pro 
zlaté rybky a jiné chladnovodní 
ryby. Vysoká výživová hodnota 
díky jedinečnému a šetrnému 
Tetra výrobnímu procesu. 
Vyvážený poměr proteinů a tuků 

umožňuje lepší využití potravy, 
zaručuje její lepší vstřebání  
a tím i menší zatížení vody.

Tetra
Goldfish®
Holiday
Výživné prázdninové 
krmivo pro zlaté rybky a jiné 
studenovodní ryby.  
Nekontaminuje vodu.  

Poskytuje krmivo pro ryby  
po dobu 14 dnů.

Tetra
Goldfish®
Energy
Plovoucí krmné 
tyčinky pro všechny zlaté rybky 
a jiné chladnovodní ryby.  
S optimálním obsahem tuků, 
jako zásobarny energie pro 

vitalitu a odolnost vůči 
nemocem. S patentovanou  
BioActive® formulí.

Tetra
Goldfish®
Weekend
Prázdninové krmivo 
ve formě tyčinek pro zlaté 
rybky a jiné studenovodní ryby. 
Nekontaminuje vodu.  
Poskytuje krmivo pro ryby  

po dobu 7 dnů.

Tetra
Goldfish®
Menu
Rozmanité prémiové krmivo pro 
zlaté rybky a další studenovodní 
ryby. Obsahuje čtyři druhy 
potravin. Pohodlné balení  
s dávkovačem.

TetraMin®Pro Crisps
Směs čtyř 
druhů křupinek 
s patentovanou 
BioActive formulí – 
pro dlouhý a zdravý 
život Vašich rybiček a zvýšenou 
odolnost vůči nákazám,  
s důležitými živinami pro 

správný vývoj,  
barvu a vitalitu.

TetraMin®Pro
Mini Crisps
Pečlivě vybraný mix 
složek živin,vitamínů, 
minerálů a stopových 
prvků. Krmivo ve formě 
malých porcí obsahuje patentovanou 
BioAktivní formuli, která podporuje 
imunitní systém ryb. Inovativní formát 

lupínků vysoce omezuje množství 
vylučovaných látek a potlačuje 
růst řas.

TetraCichlid®Pro
Nutričně vyvážené 
krmivo pro všechny 
cichlidy.  
Díky jedinečnému 
procesu výroby při 
nízkých teplotách, krmivo ve formě 
lupínků udržuje vysokou hodnotu 
výživy. Poskytuje intenzivní zbarvení 
ryb. Díky patentované BioAktivní 

formuli posiluje imunitní systém.

TetraDiscus® Pro
Kompletní 
chovatelské 
krmivo v granulích 
s přírodními 
rozjasňovači, 
lehce stravitelné, optimálně 
přizpůsobené dietním potřebám 
mladých terčovců a chovných 

párů. Pro intenzivní červené 
zbarvení.

TetraPro®Energy
Premiová směs 
chipsů pro všechny 
okrasné ryby 
obohacené o Energy 
Crisps obsahjící 
koncentrované živiny, jako 
jsou vysoce kvalitní omega-3 
mastné kyseliny pro více energie 

a přírodní proteiny pro 
stavbu svalstva. TetraPro je 
prémiové krmivo pro všechny 

sladkovodní ryby na podporu 
jejich růstu a větší energie.

TetraPro®Colour
Premiové krmivo 
pro všechny okrasné 
ryby- pro větší 
intenzitu barev.  
S novými Multi-Crisps s vysokým 
obsahem karotenoidů pro 

přirozeně intenzivní zbarveni.

TetraPro®Algae
Premiové krmivo 
pro všechny okrasné 
ryby- pro zvýšení 
odolnosti vůči 
nemocem. Nové Multi-Crisps  
s koncentrovanou řasou spirulina, 
která je zdravá a lehce stravitelná. 
Poskytuje rybám lepší odolnost 

vůči nákazam a vitalitu. 
Splňuje všechny dietní 
požadavky býložravých ryb 

i cichlid.

TetraPro®Menu
Prémiové krmivo 
poskytuje rybám 
kompletní výživu. 
Čtyři druhy speciálně 
vyrobených křupavých 
lupínků v oddělených komorách 
pro perfektní kombinaci základních 
potravin s přísadami živiny.  

TetraPro Menu poskytuje energii, 
barvu, růst a lupínky s řasou.


