O BIOPTIM fornece às bactérias do
BIODIGEST
os
micronutrimentos
necessários para uma atividade de
tratamento ideal em água salgada e
melhora a qualidade da água.
Disponível na gama Standard (6, 12 e 30
ampolas) e Pro.
O BIOCLEAN SALT é um conjunto de dois
produtos que reúne:
- o BIODIGEST (bactérias vivas de
tratamento),
- o BIOPTIM (micronutrimentos)
Para uma limpeza biológica eficaz do seu
aquário.
Disponível na gama Nano, Standard (6,12 e
30 ampolas) e Pro.
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PURE OCEAN foi criado pela Prodibio para se
adaptar a todos os biótipos marinhos (peixes,
invertebrados / corais moles, corais duros SPS /
LPS). É constituído por uma base de sal natural
refinado cuja composição e qualidade são
estáveis e controladas. PURE OCEAN é
enriquecido em oligoelementos e sais minerais
de alta pureza, o PURE OCEAN favorece o
desenvolvimento rápido de espécies vivas no
interior do aquário.

O BIOKIT REEF é um conjunto de seis produtos.
Reúne, para a manutenção dos aquários de
recifes, o BIODIGEST (bactérias vivas), o BIOPTIM
(micronutrimentos), o REEF BOOSTER, o IODI+, o
STRONTI+ (suplementos para corais e pedras
vivas) e o CORALVITS (vitaminas).
Disponível na gama Nano e Standard (30
ampolas).
O ALKAREEF+ permite manter, no aquário de
recifes, a alcalinidade no seu nível ideal,
trazendo iões carbonato.
Disponível na gama Nano (10 ampolas).

O IODI+ traz o iodo necessário para a
coloração e desenvolvimento dos corais.
Permite-lhes adaptarem-se às variações de
iluminação e lutar contra o branqueamento.
Disponível na gama Nano, Standard (6, 12 e
30 ampolas) e Pro.

O CALCIREEF+ é um hidrogel que mantém os
níveis ideais de Cálcio, Magnésio e de uma
parte de Alcalinidade num aquário de recifes.
Disponível na gama Nano (10 ampolas).

O STRONTI+ traz o estrôncio necessário
para estimular o crescimento dos corais
duros, dos tridacnídeos e a produção das
algas de crosta benéficas (coralinas) que
colonizam o conjunto da decoração.
Disponível na gama Nano, Standard (6, 12 e
30 ampolas) e Pro.

O
CORALVITS
é
uma
solução
hiperconcentrada que reúne o conjunto das
vitaminas necessárias para o desenvolvimento
e crescimento dos corais e peixes.
Disponível na gama Nano, Standard (6, 12 e 30
ampolas) e Pro.

O REEF BOOSTER é um suplemento
nutritivo micronizado de forma fina para os
corais e pedras vivas.
Disponível na gama Nano, Standard (6, 12 e
30 ampolas) e Pro.

O DOSE’N DROP é um sistema de perfusão
com fluxo ajustável que se fixa ao aquário ou
ao recipiente de decantação. As novas ampolas graduadas da gama Pro de Prodibio são
concebidas especialmente para se adaptar ao
conjunto de dosagem DOSE’N DROP.

Soluções inovadoras para aquário

O PROBIOTIX contém estirpes de bactérias
nitrificadoras e desenvolve uma ação probiótica,
complementar e sinérgica à do BIODIGEST.
O PROBIOTIX, condicionado em ampolas, está
incluído em cada balde de PURE OCEAN.

AQUÁRIOS DE CONSUMIDORES

Produtos utilizados:
- Reef Booster
- BioDigest

Héliopolis - Technopôle de Château Gombert
3, allée des maraîchers
13013 Marseille - França
Tel.
+33 (0) 491 671 215
Fax. +33 (0) 491 471 622
Mail. info@prodibio.fr
Web. www.prodibio.com

Simples, Único, Eficaz
3 594200 008401

AS VANTAGENS DAS GAMAS PRODIBIO
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Os produtos para aquário Prodibio são condicionados em ampolas
de vidro em dose única e em atmosfera inerte, o que lhes confere
inúmeras vantagens:
• uma utilização muito simples,
• uma conservação muito longa a temperatura ambiente,
• um produto sempre ativo quando precisa deste,
• uma proteção dos ativos contra o oxigénio e a luz.

O CHLORAL RESET neutraliza rapidamente o
cloro e cloraminas no arranque e aquando
das mudanças de água do aquário: 1/3 do
volume de água de 15 em 15 dias.
Disponível na gama Nano, Standard (12
ampolas) e Pro.
O START UP é um conjunto que inclui: O
BIODIGEST START e o STOP AMMO START para
um arranque rápido de um aquário de água
doce ou salgada: 1/3 dos seus peixes mais
robustos cerca de 4 horas (em água doce) ou
12 horas (em água salgada) após a colocação
na água.
Disponíbvel na gama Nano (2 e 4 ampolas) e
Standard (6,12 e 30 ampolas).

GUIA DE SELEÇÃO DOS PRODUTOS
Os produtos Prodibio existem em diversas gamas adequadas ao
tamanho do seu aquário:
• Gama Nano para volumes de 0 a 120 litros.
• Gama Standard para volumes de 120 a 1000 litros.
• Gama Pro para volumes de 1000 litros e superior.

U

A DO M

UA DULCE
AG

AR

AG

Utilize estes pictogramas para localizar os produtos adequados ao
tipo de água do seu aquário:
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AQUACULTURA E AQUARIOLOGIA
A Prodibio estabeleceu diversas parcerias com aquários públicos
franceses e estrangeiros assim como com unidades aquícolas. Os
volumes de água doce ou de água do mar tratados nestas instalações
ultrapassam muitos milhões de litros.

ARRANQUE DE UM AQUÁRIO DE ÁGUA DOCE
OU SALGADA
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Aquarium Mare Nostrum
Montpellier, França

GAMA SOLOS

O AQUAGROWTH SOIL é um solo pronto a
usar que não necessita de qualquer lavagem
ou preparação prévias. Assim, tratado com
temperatura muito alta (cerca de 1200ºC),
não contém espécies parasitárias que possam
contaminar o aquário.
Cada granulado de AQUAGROWTH SOIL, cujo
tamanho varia de 1 a 3mm, é compacto o
suficiente para não se transformar em pó. Este
aspeto favorece o desenvolvimento ideal das
plantas e das suas raízes.
Para além disso, o aspeto poroso do
AQUAGROWTH SOIL facilita a fixação das
bactérias e otimiza a qualidade da água.
Disponível em sacos de 9l/9kg.
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O BIODIGEST, eficaz em água doce e salgada,
é uma solução bacteriana concentrada para a
filtragem biológica e eliminação dos resíduos
do aquário.
Disponível na gama Standard (6, 12 e 30
ampolas) e Pro.
O STOP AMMO, eficaz em água doce e
salgada, é um extrato natural vegetal que
neutraliza o amoníaco e limita a produção de
nitritos nas águas de aquário e de transporte.
Disponível na gama Standard (6, 12 e 30
ampolas) e Pro.
O SAFE TRAVEL, eficaz em água doce e salgada,
é um probiótico que reduz o stress dos peixes e
luta contas as bactérias patógenas durante o
transporte. Ideal para mudanças de casa.
Disponível na gama Standard (30 ampolas).
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O AQUASHRIMP POWDER é um solo ideal
para os camarões e as suas larvas. O solo está
pronto a usar que não necessita de qualquer
lavagem ou preparação prévias. Tratado com
temperatura muito alta (cerca de 1200ºC),
não contém espécies parasitárias que possam
contaminar o aquário.
Com aspeto em pó, o AQUASHRIMP POWDER
é fino o suficiente para evitar que os ovos dos
camarões se afundem no solo. Ao mesmo
tempo, o AQUASHRIMP POWDER é poroso o
suficiente para favorecer o desenvolvimento
ideal das plantas e das suas raíes, para facilitar
a fixação das bactérias e para otimizar a qualidade da água.
Disponível em sacos de 3l/3kg.
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O BACTERKIT SOIL é um conjunto de dois
produtos para semear o solo de um aquário
que contém:
- o Bacter Soil (estirpes de bactérias vivas destinadas à colonização do solo de um novo
aquário),
- o Nutri Soil (nutrimentos necessários para o
bom desenvolvimento bacteriano). As bactérias irão contribuir para instalar uma filtragem
biológica ideal no solo.
Disponível na gama Standard (6 ampolas).
O BIOTRACE fornece às bactérias do
BIODIGEST os micronutrimentos necessários
para uma atividade de tratamento ideal em
água doce e melhora a qualidade da água.
Disponível na gama Standard (6 e 30 ampolas)
e Pro.
O BIOVERT é um suplemento nutritivo sem
nitrato ou fosfato destinado para plantas de
aquário. Contém micronutrientes biodisponíveis e facilmente absorvido pelas
plantas. Estes micronutrientes intervêm na
fotossíntese e favorecem o crescimento
rápido e são dos vegetais. Sem riscos para os
camarões e moluscos.
Disponível na gama Nano e Standard (6 e 30
ampolas) e Pro.
O BIOCLEAN FRESH reúne o BIODIGEST
(bactérias vivas de tratamento) e o BIOTRACE
(micronutrimentos) para uma limpeza
biológica eficaz do seu aquário.
Disponível na gama Nano e Standard (6 e 30
ampolas).
O BIOKIT FRESH reúne o BIODIGEST
(bactérias vivas de tratamento), o BIOVERT
(micronutrientes para as plantas) e o
BIOTRACE (micronutrimentos) para a
manutenção do seu aquário de água doce.
Disponível na gama Standard (30 ampolas).

