
Шлях до серця риби лежить
через її шлунок
Здорова дієта – оптимально  підібрана 
для риб і води

NEW: Улюблена їжа



Здорова дієта – оптимально підібрана для 
риб і води. Природні і свіжі інгредієнти.
Вони складаються в основному з природніх і 
свіжих інгредієнтів і містить білки та жири, 
ненасичені жирні кислоти, вітаміни і 
мікроелементи в правильних пропорціях. 
Найважливіше те, що частка важко 
перетравлюваних матеріалів (сирого волокна і 
сирої золи) мінімальна. Це означає, що
їжа легше засвоюється, та буде менше 
екскрементів і вода буде менш забруднено, 
оскільки не буде ніяких залишків їжі, які б 
викликали забруднення або помутніння. 
Завдяки природними зв'язуючим 
властивостями сировинних матеріалів їжа 
зберігає свою форму і вода залишається 
чистою.

Корми EHEIM professionel food смачні та
мають важливе значення.
Ваша риба полюбить їх - і ви теж.

Пластівці 
Ця їжа складається з пластівців різних
розмірів і їх сумішей. Пластівці 
набухають у воді, а потім повільно 
опускаються дно, що робить їжу 
доступною для всіх риб у всіх областях 
акваріуму.
Грануляти
Гранули складаються з невеликих 
спресованих шматків, які залишаються 
стабільними у воді протягом тривалого
часу. Вони абсорбують воду і повністю
поглинаються рибою, і тому розмір 
гранул повинен відповідати розміру 
риби. Гранули особливо добре 
підходять для цихлід.

Таблетки
Таблетки є найкращою формою їжі 
для демерсальних (тих, що живуть на 
дні) видів риб. Вони складаються з 
пресованих пластівців і швидко 
осідають на дно. Таблетки корисні для 
використання при вивчені риб
оскільки вони проводять багато часу, 
покусуючи їх.

Корми EHEIM professionel
Оздоровлююча програма для вашої риби

new



n  Природні та свіжі інгредієнти 
Вони складаються, здебільшого, зі 
свіжих інгредієнтів, такі як свіжі 
водорості, дикі оселедці і креветки. 
Використання цілої риби харчування 
більш природним і здоровим.

n Немає помутніння води
Продукти харчування, які не з'їли відразу
не розчиняються, а зберігають свою
форму. Це означає, що ніяка їжа не 
пропадає даремно і вітаміни не 
вимиваються - риба може це все з'їсти, і 
вода залишиться чистою.

n	Тільки 2% сирого волокна 
Висока частка сирої клітковини буде 
пригнічувати засвоюваність їжі і буде 
виділятись з організму. Корм EHEIM 
professionel - це преміум корм з 
найнижчою часткою сирої клітковини.

n	Тільки 8% сирої золи
Корм EHEIM professionel – це преміум
корм з одним з найнижчих відсотків 
сирої золи. Їжа буде перетравлюватися
легше, всмоктуватись більш ретельно,
у риби буде менше виділень і якість
води буде покращуватись.

Корми EHEIM для прісної води
Поживні корми преміум класу

 пластівці

Основні корми
для всіх тропічних риб 
EHEIM professionel food 
Art. 4901010 160 ml 
Art. 4901110 275 ml 
Art. 4901210 460 ml 
Art. 4901310 965 ml 

для тропічних риб, що годуються на дні 
EHEIM professionel food           таблетки
Art. 4907010 90 ml 
Art. 4907110 160 ml 
Art. 4907210 275 ml 

для цихлід і великих хижаків
EHEIM professionel food         малі гранули 
Art. 4910010 160 ml 
Art. 4910110 275 ml 

для цихлід і великих хижаків
EHEIM professionel food   середні гранули 
Art. 4911010 275 ml 
Art. 4911110 460 ml 
Art. 4911210 965 ml 

для цихлід і великих хижаків
EHEIM professionel food      великі гранули 
Art. 4912010 460 ml 
Art. 4912110 965 ml 

для травоїдних цихлід і більших риб 
EHEIM professionel food          малі гранули
Art. 4913010 160 ml 
Art. 4913110 275 ml 

для травоїдних цихлід і більших риб 
EHEIM professionel food    середні гранули 
Art. 4914010 275 ml 
Art. 4914110 460 ml 
Art. 4914210 965 ml 



n Natural and fresh ingredients
It consists, for the most part, of fresh 
ingredients such as fresh kelp and wild 
caught whole herrings and shrimps. 
The use of whole fish makes for a more 
natural and healthy diet.

n	No clouding water
Food which is not eaten straight away 
does not dissolve, but maintains its 
shape. This means no food is wasted 
and the vitamins are not washed away -
the fish can eat it all and the water will 
remain clear.

n	Only 2 % raw fibre
A high proportion of raw fibre will 
inhibit the digestibility of the food and be
excreted as mulm. EHEIM professionel 
food is the premium food with the lowest 
proportion of raw fibre.

n	Only 8 % raw ash
EHEIM professionel food is the premium 
food with one of the lowest percentages 
of raw ash. The food will be digested 
more easily, absorbed more thoroughly, 
the fish will excrete less and the quality 
of the water will improve.

n Оптимальне співвідношення білка і жиру
Корм для риб повинен характерихуватись 
найкращим співвідношенням сирого білка і 
сирого жиру. Для більшості риб пропорція 
білка до жиру 3: 1 є ідеальною. Корми 
EHEIM professionel мають це 
співвідношення 3: 1.

n	Омега жирні кислоти
Омега 3 і 6 є ненасиченими жирними 
кислотами, які мають важливе значення для 
здоров'я нервів, стінок клітин, мембран, а 
також для імунної системи риб. Корми 
EHEIM professionel відображають це 
співвідношення.

n	Вітаміни, мінерали та мікроелементи
Завдяки ретельній обробці, натуральні
інгредієнти в кормах professionel, як правило,
зберігається, але, так як натуральні продукти,
вони також схильні до природних коливань. 
З цієї причини ми не можемо завжди бути 
впевненими що всі матеріали доступні в 
достатній кількості, тому, щоб уникнути 
конкретних дефіцитів, деякі вітаміни, 
мінерали і мікроелементи додають до їжі.

Основні корми
для дискусів
EHEIM professionel food     гранули 
Art. 4915010 275 ml 
Art. 4915110 460 ml 

для креветок 
EHEIM professionel food гранули 
Art. 4916010 90 ml 

для крабів
EHEIM professionel food   гранули 
Art. 4917010 90 ml 

для золотих рибок
EHEIM professionel food    пластівці
Art. 4918010 160 ml 
Art. 4918110 275 ml 
Art. 4918210 460 ml 

Зелена їжа
для травоїдних риб
EHEIM professionel food    пластівці
Art. 4905010 160 ml 
Art. 4905110 275 ml 
Art. 4905210 460 ml 

для донних декоративних риб
EHEIM professionel food   таблетки
Art. 4906010 160 ml 
Art. 4906110 275 ml 



Поживні пластівці
для молодих декоративних риб
Спеціальні інгредієнти забезпечують 
оптимальний ріст молодої риби під час 
ранніх етапів життя. Живильні речовини 
- особливо вміст білка і жиру - а також
вітаміни, мікроелементів і т.д.,  ідеально
відповідають потребам молодих риб.

Кольорові корми
Пластівці для розвитку вражаючого 
забарвлення. Унікальні інгредієнти 
кольорових кормових пластівців 
спеціально сприяють розвитку кольору і 
життєвої сили риби. Конкретне 
поєднання інгредієнтів і високий вміст 
кантаксантин (наприклад, пігмент 
креветок) буде підсилювати колір вашої 
риби.

Максимальна якість від
водних експертів

Спеціальні корми
Смачні ласощі
EHEIM professionel food              таблетки
Art. 4902010 90 ml 
Art. 4902110 160 ml 

Високо-енергетичні корми для всіх 
тропічних риб
EHEIM professionel food пластівці 
Art. 4903010 160 ml 
Art. 4903110 275 ml 
Art. 4903210 460 ml 

  пластівці
Для молодих тропічних риб 
EHEIM professionel food 
Art. 4904010 90 ml 
Art. 4904110 160 ml 

пластівці
Кольорові корми
EHEIM professionel food 
Art. 4908010 160 ml 
Art. 4908110 275 ml 

Кольорові корми 
EHEIM professionel food                гранули 
Art. 4909010 275 ml 
Art. 4909110 460 ml 
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всіх морських риб
EHEIM professionel food       малі гранули 
Art. 4931010 275 ml 
для всіх морських риб
EHEIM professionel food    середні гранули 
Art. 4932010 275 ml 
Art. 4932110 460 ml 

для всіх морських риб
EHEIM professionel food    великі гранули 
Art. 4933010 275 ml 
Art. 4933110 460 ml 

Grünfutter
для всіх морських риб
EHEIM professionel food            гранули 
Art. 4935010 275 ml 

 пластівці
для всіх морських риб 
EHEIM professionel food 
Art. 4936010 275 ml

для черепах
EHEIM professionel food           гранули
4951010 275 ml 
4951110 460 ml 
4951210 965 ml 

Поживне і повноцінне харчування
для вимогливих морських риб.
Ці корми містять все, що потрібно
всеїдним рибам в акваріумі з 
солоною водою.

Гранули для черепах 
Основне і універсальне харчування - поживна і
комплексна дієта для всіх черепах. Високий 
вміст рослинного матеріалу допомагає 
запобігти надлишок білка в добовому раціоні. 
Кальцій в поєднанні з вітаміном D3 допомагає 
у формування кісток і панциру.

Зелені корми

Основні корми

Основні корми




