
30918 TT BACTOZYM 10 kapsul (bakterije) #A1-753716 

Zakaj je dodajanje Tetra Bactozym pomembno? 

Pri postavitvi novega akvarija: Doslej je bilo potrebno počakati vsaj 4 tedne, da bi lahko v novo postavljen 

akvarij naselili prve ribe. Tolikšen čas potrebujejo mikroorganizmi, da se razmnožijo in v zadostnem številu 

nastanijo v filtru in na filtrirnih površinah. Šele ko je akvarij biološko aktiviran, organske nečistoče gojijo 

bakterije. Te bakterije zagotavljajo dobro kvaliteto vode in zdrave pogoje v akvariju. Tetra Bactozym služi hitri 

biološki aktivaciji filtra. Tako ste lahko prepričani, da so vaše ribe in rastline v zdravi vodi in primernem okolju. 

Za prvo naselitev rib morate tako počakati le 24 ur od postavitve akvarija, vendar je pomembno, da le malo 

hranimo ribe, da ne pride do dodatnega obremenjevanja bode zaradi nezaužite hrane in izločkov.                                                                            

Pri utečenih akvarijih: Tudi pri že utečenih akvarijih se zgodi, da pride do poškodbe ali zmanjšanje ravnovesja 

bakterij, pri menjavi vode z vodo iz pipe in pri spiranju ali menjavi filtrirnega materiala, ali pa po zdravljenju rib. 

S Tetra Bactozym lahko menjate vodo in filtrirni material brez hude izgube bakterij. Z zdravili oslabljene ali 

poškodovane mikroorganizme okrepi in regenerira. 

Kako deluje Tetra Bactozym? 

Vsebuje posebno formulo z aktivnimi encimi in sporami mikroorganizmov. Ti zagotavljajo takojšen in 

dolgotrajen učinek, ter delujejo na dva načina: 

Podpira razgradnjo organskih onesnaževalcev v filtru in zagotavlja zmanjšanje onesnaženja vode in omogoča 

kristalno čisto vodo. 2. Naravni organski koloid prevleče filtrirni material in vse površine v akvariju zs tankim 

nevidnim filmom, ki spodbuja nastanek bakterij. Na ta način ustvarja Tetra Bactozym optimalno okolje za 

pospeševanje rasti aktivnih bakterij. Aktivirajo se bakterije in podprejo razgradnjo nitritov. 

-Vsebuje izbrane encime ki smanjšujejo onesnaženost vode in zagotavljajo kristalno čisto vodo. 

-Zagotavlja hitro bioaktivacijo in tako skrajša čas ciklanja akvarija. 

-Podpira in pospešuje kolonizacijo bakterij, ki zmanjšujejo nitrite in amoniak. 

-Spodbuja razgradnjo organskih onesnaževalcev. 

Nasveti za uporabo v sladkovodnih akvarijih: 

PRIMER UPORABE ČAS UPORABE DOZIRANJE 
nova postavitev akvarija 1. in 7. dan 2 tbl na 100L 

menjava z vodo iz pipe po menjavi vode 1 tbl na 100L 

menjava filtrirnega materiala po menjavi materiala 1 tbl na 100L 

po zdravljenju po zadnji aplikaciji zdravila 2 tbl na 100L 

Pri tretiranju akvarijev manjših od 100 L, uporabite priporočeno dozo.  

Predoziranje ni mogoče.     

 

 Nasveti za uporabo v morskih akvarijih: 

V vseh primerih dodajte 1 tbl na 100 L vode. Za čim boljši učinek odprite kapsulo in in vsebino stresite direktno 

v filter. Kapsulo lahko raztopite v vodi namesto da jo stresete v filter. Pojav motnosti je znak za povečano 

bioaktiviteto. Po 24-48 urah bo voda spet čista.  

Za najučinkovitejši zagon akvarija uporabite Tetra Bactozym v kombinaciji s Tetra SafeStart.  


