
Při správném používání neohrožuje žádný z přípravků Tetra zdraví ryb ani rostlin.

Péče o rostliny

Tetra Biocoryn
Kondicionér vody s enzymatickou substancí 
a obsahem bakterií pro biologické 
ostranění nečistot. Pro velmi znečištěnou 
vodu a nová akvária. Zajišťuje rovnováhu 
vodního prostředí, rozkláda zbytky potravy 
a exkrementů. Předchází zakalení vody, 
zabraňuje množení slizu řas. Minimalizuje 
nepříjemný zápach. Zajišťuje biologickou 
rovnováhu v akváriu a zdravotní nezávadnost 
vody.

Tetra ToruMin
Vytváří přirozeně dočerna zabarvenou vodu. 
S přírodní rašelinou a bioaktivní substancí pro 
větší barevnou intensitu. Usnadňuje podmínky 
pro rozmnožování a péči o citlivé vzácné druhy 
okrasných ryb, jejichž přirozeným prostředím je 
tzv. černá voda. S taniny, humusem a 
množstvím makroorganizmů a stopových prvků. 
Pravidelným používáním tohoto přípravku omezíte 
rozmnožování řas.

Hubení řas
Tetra Algetten
Pro prevenci a dlouhodobou redukci řas. 
Koncentrace aktivních činitelů v akváriu  
se díky tomuto přípravku  pomalu  
zvyšuje- šetrný, dlouhodobý efekt.  
Množení řas je viditelně omezeno během 
4 až 7 dnů. Omezení dalšího výskytu řas.

Tetra přípravky pro péči o vodu a rostliny pomáhají  
v boji proti množení řas v akváriu.

Voda
Tetra AquaSafe
Kondicionér měnící agresivní vodu z kohoutku 
na téměř přírodní akvarijní vodu vhodnou 
pro chov rybiček. S jedinečnou BioExtract 
formulí- směs stopových prvků a přírodních 
polymerů podporujících růst užitečných bakterií. 
Neutralizuje škodlivé substance z pitné vody; 
eliminuje chlor, váže těžké kovy jako měď, zinek 
a olovo. Doplňuje důležité substance přirozeného 
rybího prostředí: iod pro vitalitu ryb, magnezium 
k podpoře růstu a zdraví, vitamin B pro odolnost 
vůči stresu. Žábry a sliznice jsou chráněny 
pečujícími koloidy. Vhodné při výměně vody, transportu ryb,  
při léčbě a po nemoci ryb. Zlepšuje podmínky pro rozmnožování  
a podporuje růst rostlin.

Tetra Bactozym
Zajistí okamžitou bioaktivitu ve filtru a akváriu. 
Odstraňuje organické znečištění pomocí 
enzymů. Zlepšuje kvalitu vody a její čistotu. 
Díky nitrifikačním bakteriím napomáhá 
rychlému snížení obsahu amoniaku a nitridu. 
Možno využít při zakládání nového akvária. 
Usnadňuje rybám aklimatizaci v novém 
prostředí do 24 hodin. K výměně vody či 
filtru může dojít bez ztráty aktivity užitečných 
bakterií. Revitalizuje  oslabený či poškozený 
mikroorganizmus po užití léčebných přípravků.

Tetra SafeStart
Vytváří biologicky aktivní prostředí umožňující  
rychlejší vysazení ryb do nově založeného akvária.. 
Redukuje množství amoniaku více jak 14x  
a množství nitridu více jak10x. Možno  využít při 
zakládání nového akvária, po léčbě přípravky  
a po každé výměně vody. Skladování při teplotách  
v rozmezí 2°C – 30°C.

Tetra EasyBalance
Dlouhodobá péče pro biologicky zdravou vodu- 
na více než 6 měsíců. Snižuje četnost výměny 
vody. Díky stabilní hodnotě pH a uhlíkové tvrdosti 
jsou minimalizovány chemické změny ve vodním 
prostředí. Prevence náhlé kyselosti, která by 
mohla ohrozit zdraví ryb. Aktivně odstraňuje dva 
nejdůležitější výživové prvky pro řasy- fosfáty  
a nitraty, čímž pomáhá redukovat množení řas. 
Dodává řadu hodnotných vitamínů, stopových 
prvků a minerálů. Při předepsaném postupu  
a správném skladování je akvarijní prostředí  
biologicky stabilní déle než 6 měsíců. 

Tetra NitrateMinus
Roztok bez obsahu pesticidů pro trvalé snížení 
obsahu nitrátu a regulaci řas. Biologickou redukcí 
obsahu nitrátu je omezen hlavní zdroj výživy řas a 
tím dosaženo zlepšení čistoty vody.

Testy Tetra Test
Jedenáct samostatných 
testů pro spolehlivé a přesné 
určení hodnot vody v akváriu: 
amoniak (NH3/NH4), nitrát 
(NO3), nitrid (NO2), celková 
tvrdost (GH), uhlíková tvrdost 
(KH), pH, oxid uhličitý (CO2),  
kyslík (O2), železo (Fe).

Tetra pH/KH Plus
Přípravek ve formě prášku pro řízenou úpravu 
hodnoty pH a uhlíkové tvrdosti. Hodnota uhlíkové 
tvrdosti má klesající tendenci jak v mořské vodě, 
tak v hustě obydlených akváriích. Možno použít 
také v případě náhlé kyselosti vody.

Tetra Crypto
Hnojivo v tabletách podávané ke kořenům- 
pro hustý a zdravý vodní porost. Živiny 
jsou absorbovány kořeny rostlin. Komplex 
železa se všemi důležitými stopovými 
prvky. Podporuje činnost užitečných 
mikroorganizmů. Bez obsahu nitrátu a 
fosfátu- nedochází ke znečištění vody. 
Prevence množení obtížných řas.

Tetra AlgoStop depot
Pevné tablety pro cílenou a dlouhodobou 
ochranu před štětinkatou a vláknitou řasou  
v akvarijní vodě. S vysoce účinnými 
algicidy- široké spektrum působení. 
Depotní účinek pro postupné uvolňování 
činitelů po dobu přibližně 6 týdnů. 
Při správném používání neohrožuje zdraví 
ryb, rostlin ani mikroorganizmů.

Tetra AlguMin
Šetrný biologický přípravek na hubení 
řas. Obsahuje částice humusu- přirozený 
prostředek proti množení řas.  
Při správném používání neohrožuje 
zdraví ryb, rostlin ani mikroorganizmů.

Tetra Algizit
Ničí odolné a neústupné řasy. 
Intenzivní činitelé hubí bujný řasový 
porost. Rychlé řešení mimořádného 
stavu přemnožení řas.

Bližší informace naleznete na: www.tetra.net

Tetra PlantaMin
Intenzivní železité hnojivo v tekuté formě pro 
hustou a bujnou zeleň. S komplexem železa  
a dalších hodnotných stopových prvků (např. 
magnezium; draslík- hlavní výživa rostlin). Tyto 
živiny jsou absorbovány listy rostlin. Podporuje 
tvorbu chlorofylu  pro výraznou zelenou barvu.  
Bez obsahu nitrátu a fosfátu- nedochází ke 
znečištění vody. Prevence množení obtížných řas.

Tetra pH/KH Minus
Pro řízenou redukci hodnoty pH a uhlíkové tvrdosti. 
Vytváří vodní prostředí s hodnotou pH pod 7,5  
a uhlíkovou tvrdostí 4°dH. Podporuje růst zeleně 
uvolňováním CO2. Pro ošetření vody při nebezpečí 
zamoření amoniakem.

Tetra CrystalWater
Pro křišťálově čistou vodu ve Vašem akváriu. 
Rychle odstraní všechny druhy zakalení akvarijní 
vody. Výsledek je patrný již za 2-3 hodiny. Může být 
aplikován bez ohledu na hodnotu uhlíkové tvrdosti, 
t.j. i při její nízké hodnotě. Vysoce účinný přípravek  
s obsahem anorganické železité soli a soli hliníku.

Tetra NitrateMinus Pearls
Perličky pro dlouhodobé snižování obsahu nitrátů 
v nově založených akváriích. Odstraňuje důležité 
živiny řas, dlouhodobě zabezpečuje potřebnou 
kvalitu akvarijní vody a snižuje četnost její úpravy. 
Perličky nejsou vidět, protože jsou ukryty  
v substrátu a postupně uvolňují bakterie.  
Redukuje nitráty na 40-50 mg/l. Doba působení  
až 12 měsíců.

Tetra TetraVital
Pro růst, vitalitu, dobrou kondici a přirozeně 
jasné zbarvení Vašich rybiček. Vytváří specifické, 
biologicky vyvážené přirozené prostředí. S aktivními 
vitamíny řady B a jodem (důležitý v oblastech  
s nedostatkem jodu)

Tetratest 6in1
Velice jednoduché a spolehlivé testovací 
proužky pro testování šesti důležitých 
vodních hodnot najednou (one step); 
celková a uhlíková tvrdost (GH+KH), 
nitrid (NO2), nitrátry (NO3), hodnota pH a 
nyní nově také chlor (Cl

2
). Výsledek testu 

je znám doslova za pár sekund.

Tetra InitialSticks
Hnojivo ve formě tyčinek pro snadné 
umístění do substrátu. Poskytuje rostlinám 
dlouhodobý zdroj živin. Čistě přírodní produkt 
s obsahem humusu a organického železa. 
Obohacen  dalšími důležitými živinami, které 
zajišťují množení užitečných mikroorganizmů 
v substrátu.

Tetra CO2- Optimat
Praktický set CO2 – pro hustý a zdravý 
vodní porost. Silnější a zdravější rostliny 
zásobují vodu velkým množstvím kyslíku- 
pro zdraví a kondici Vašich ryb. Prevence 
usazenin na stěnách akvária a listech 
rostlin.

Tetra Complete Substrate
Již připravený substrát pro podloží s účinným dlouhodobým 
hnojivem. Pro bujný a zdravý rostlinný porost a redukci znečištění 
vody. Vysoce kvalitní směs 
písku s obsahem železa a mikro 
živinami, rašeliny a vysoce 
kvalitního humusu. Hrubší zrnka 
písku rostlinám umožňují rychlé 
zakořenění a optimální využití živin. 
Směs neobsahuje nitráty  
a fosfáty - prevence nežádoucího 
množení řas. Akvarijní rostliny 
snadno zakořeňují, čímž přirozeně 
zabraňují  růstu řas v jejich 
počátečním stádiu.

Tetra WaterTest Set Plus  
a Tetra WaterTest Set
Obsahuje dvě sady testů:
Tetra WaterTest Set Plus. Laboratoř pro 
testování vody v praktickém plastovém 
kufříku. Pro přesné určení hodnot GH, KH, 
pH, amoniaku, nitridu a nitrátu. Dále pak 
určuje obsah kyslíku v pitné a akvarijní 
vodě. Spolehlivé a přesné výsledky testu.  
Velký počet analýz. 
Tetra WaterTest Set. Set pro testování 
vody pro spolehlivé a přesné určení čtyř 
nejdůležitějších hodnot: GH, KH, pH  
a obsahu nitridu.

Tetra PlantaStart
Tablety hnojiva zásobující rostliny všemi 
potřebnými živinami- pro krásu vodního 
porostu. Ochraňuje a posiluje mladé 
rostlinky v akváriu. S hodnotným rostlinným 
hormonem pro podporu růstu. Usnadňuje 
zakořenění při osazování a přesazování. Díky 
makronutrientům podporuje také odolnost 
vůči nákazám.

Tetra AquaSafe for Goldfish
Kondicionér pitné vody vhodný do akvárií se zlatými 
rybkami a jinými studenovodními rybami- s formulí 
BioExtract® pro zdravou a čistou vodu. Přeměňuje 
agresívní pitnou vodu (z kohoutku) v akvarijní vodu 
vhodnou pro rybičky. Váže těžké kovy a neutralizuje 
chlor. S koloidy pro ochranu ploutví. Formule 
BioExtract obsahuje přírodní biopolymery pro růst 
užitečných bakterií. Obsahuje vitamíny pro snížení 
stresu. Zlepšuje podmínky pro rozmnožování. 
Podporuje růst zeleně. Ochraňuje sliznici a zvyšuje 
odolnost vůči nákazám. Odstraňuje nečistoty. Užijte při doplňování 
pitné vody, transportu ryb a po karantenní léčbě.


