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วิตามินเร่งสี

โรคในปลาสวยงาม
โดยปกติแล้ว ปลาสวยงามทุกชนิดมักจะมีโรค แต่โรคเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราไม่ต้องการพบ
ดังนั้นการป้องกันโรคจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำ�มากที่สุด แต่ก่อนที่จะป้องกันหรือรักษา เราต้อง
รู้จักแยกประเภทของสาเหตุการเกิดโรคเสียก่อน ซึ่งโรคมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด คือ
1. โรคที่เกิดจากการขาดสารอาหารมีอาการ
ตัวคดตัวงอ สีซีด ตัวบวมเป็นต้น อาการเหล่านี้
สามารถป้องกันได้ ถ้ามีการเลี้ยงด้วยอาหารที่ดี
มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
2. โรคที่เกิดจากพยาธิภายนอก เช่น เห็บ
หนอนสมอ ปลิงใส ที่เหงือกและลำ�ตัว อาการ
เหล่านี้สามารถป้องกันได้ โดยการใส่ยาเป็น
ประจำ�ทุกครั้งที่การนำ�ปลาใหม่ลงตู้ บ่อปลา
หรือแยกตู้สำ�หรับปลาที่ซื้อมาใหม่ ก่อนจะนำ�
ไปเลี้ยงรวมกับปลาเก่าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
(โรค) ที่อาจจะมากับปลาใหม่
3. โรคที่เกิดจากพยาธิภายใน จะมีอาการตัวบวม
ท้องแฟบ ผอมแห้ง อาการเหล่านี้สามารถ
ป้องกันได้ โดยการกินยาหรืออาหารผสมยา
ถ่ายพยาธิทุกๆ 30 วัน

4. โรคที่เกิดจากการติดเชื้อ จะมีอาการตัวเน่าตัว
แดง ปากและท้องแดง อาการเหล่านี้สามารถ
ป้องกันได้ โดยการกำ�จัดพยาธิภายนอกเป็น
ประจำ� ด้วยการกินยาถ่ายพยาธิเป็นประจำ�
อาการติดเชื้อจะไม่เกิดขึ้น หากลำ�ตัวของปลา
นั้นไม่มีแผลที่ถูกพยาธิเจาะ และควรหลีกเลี่ยง
การใช้อาหารสด ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้เกิดโรค
5. โรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัว จำ�พวกเห็บระฆัง,
เชื้ออิ๊ก (หรือที่มักเรียกกันว่า “จุดขาว”),
เชื้อไซพริเดีย, เชื้อเอพีโอโซมา ปลาที่ป่วยมี
ลักษณะครีบเปื่อย หรือ ครีบกางออกไม่เต็ม
ที่ ผิวตัวซีด และมีลักษณะคล้ายผิวถลอก หรือ
ตกเลือดเป็นแห่งๆ การว่ายนำ�ของปลาผิดปกติ
โดยว่ายนำ�แฉลบเอาข้างตัวถูกับพื้นก้นตู้ พื้น
อ่างหรือก้อนหินในตู้ปลา บางครั้งปลาอาจจะมี
จุดขาวตามลำ�ตัวและครีบ

โรคที่มักจะเกิดขึ้นกับปลาสวยงาม
การป้องกันโรค หรือการรักษาโรค โดยการใส่ยานั้น ก่อนอื่นผู้เลี้ยงควรรู้จักวิธีคำ�นวณนำ�ก่อน
การใช้ยาทุกชนิด โดยยาแต่ละชนิดจะมีวิธีใช้ระบุอยู่ข้างขวด ซึ่งหากคำ�นวณนำ�ไม่ถูกต้อง การใช้
ยาก็จะไม่ได้ผลตามที่ต้องการ

โรคที่มักจะเกิดขึ้นกับปลาสวยงาม
โรคจุดขาวหรืออิ๊ค
สาเหตุ : เกิดจากโปรโตซัวขนาดใหญ่ที่มีรูปร่าง
เป็นไข่ เชื้อ Ichthyophthiriusmultifilis
ลักษณะอาการ : ปลามักจะเอาลำ�ตัวถูข้างตู้หรือ
บ่อคล้ายกับมีอาการคันปลาจะเกาะกลุ่ม ไม่ว่ายนำ�
มักจะมีครีบห่อ หางห่อ ไม่เหมือนปกติ หลังจาก
นั้นอีก 1 – 2 วัน จะมีตุ่มสีขาวๆโดยจะฝังอยู่ที่ผิว
และเหงือกของปลา

โรคปากเปื่อย ตัวเปื่อย
สาเหตุ : เกิดจากพยาธิภายนอก ที่เจาะปากลำ�ตัว
ให้เป็นแผล
ลักษณะอาการ : มีแผลเน่าเปือ่ ยทีบ่ ริเวณปาก ลำ�ตัว
ครีบ และหาง ของปลา

โรคหนอนสมอ
สาเหตุ : เกิดจากพยาธิภายนอก ชื่อ Lernaea
ลักษณะอาการ : ปลาจะมีอาการเซื่องซึม ไม่กิน
อาหาร เราจะเห็นมีตัวหนอนเหมือนเข็มหรือด้าย
เกาะอยู่ที่ตัวปลา บางครั้งอาจมีมากถึงขนาดเกาะ
อยู่ในช่องปากและเหงือก ทำ�ให้ปลากินอาหารไม่ได้

โรคเห็บปลา และเห็บระฆัง
สาเหตุ : เกิดจากเชื้อ Argulus and Trichodina
ลักษณะอาการ : ปลาจะมีอาการเซือ่ งซึม ตัวสัน่
ชอบสะบัดตัว ปลาจะกินอาหารน้อยลง การเคลื่อน
ไหวจะช้ากว่าปกติ อาจจะมีจุดเลือดออกตามตัว
หากเป็นกับปลาคาร์ฟ ปลาจะชอบกระโดดเหนือ
ผิวนำ� เราจะเห็นตัวเห็บ ตัวใสๆ เกาะติดกับลำ�ตัว
และเหงือก เห็บนี้สามารถว่ายนำ�ได้ จึงอาจจะว่าย
นำ�หนีไป ขณะที่เราจับปลาขึ้นมาดู
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โรคพยาธิปลิงใส
สาเหตุ : เกิดจากพยาธิ Gyrodactylus และ
Dactylogylus
ลักษณะอาการ : ปลาจะมีอาการตัวดำ� ถ้าสังเกตุ
จากภายนอกจะไม่เห็นอาการป่วย รู้เพียงแต่ว่า
ปลาจะตายโดยไม่มีสาเหตุ และมีการตายมากขึ้น
หากส่องกล้องจุลทรรศน์ดูจะพบพยาธิปลิงใส
เกาะตามตัว และเหงือก ทำ�ให้ปลาหายใจไม่สะดวก
และเหงือกก็จะถูกทำ�ลาย ดังนั้นปลาจะว่ายอยู่ที่ผิว
นำ�เพื่อจะได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ

โรคตกเลือด
สาเหตุ : เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย คือ Aeromonashydrophila อาจเกิดร่วมกับแบคทีเรียชนิด
อื่นได้
ลักษณะอาการ : จะมีลักษณะท้องมาน ลำ�ตัวบวม
บางครั้งที่ผิวหนังมีแผล มีเลือดออก อาจพบเกล็ด
หรือครีบหลุด

โรคครีบและหางเปื่อย
สาเหตุ : โรคนี้เกิดจากปลาได้รับเชื้อโปรโตชัว
และมีการติดเชื้อแบคทีเรีย ในกลุ่มแกรมลบ เช่น
Aeromonas, Pseudomonas, or Vibrio
ลักษณะอาการ : ปลามีอาการเซื่องซึมไม่ค่อยกิน
อาหารและมักจะว่ายนำ� สั้นกระตุกเป็นพักๆ ครีบ
และหางจะขาดแหว่งคล้ายถูกกัด บริเวณปลาย
ครีบและหางจะมีสีขาวขุนหรือแดง

ผลิตภัณฑ์ดูแล
ระบบนิเวศน์
ในตู้ปลาสวยงาม
ควบคุมคลอรีน
แอนตี้คลอ (AntiChlor)

ขนาดบรรจุ
50 กรัม และ 250 กรัม

ผลิตภัณฑ์ควบคุมคลอรีนในนำ�ประปา หรือนำ�ที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วย
คลอรีน สามารถนำ�นำ�มาเลี้ยงปลาได้โดยไม่ทำ�ให้เกิดอันตรายจากคลอรีน
ใช้ได้ทั้งนำ�จืดและนำ�ทะเล
** คำ�แนะนำ�ในการใช้ แอนตี้คลอ **
แอนตี้คลอจะทำ�งานทันทีเมื่อลงสู่ผิวนำ� ดังนั้นควรเติมนำ�ให้เต็มตู้ก่อนใส่
แอนตี้คลอ ในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรมีปลาอยู่ในตู้ เพื่อไม่ให้เป็นการ
รบกวนปลา
วิธีใช้ : 1 กรัม ต่อนำ� 100 ลิตร ทุกครั้งที่เปลี่ยนนำ�ใหม่

อะควาคอน (AquaCond)

ขนาดบรรจุ
50 กรัม และ 250 กรัม

ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพนำ� สำ�หรับตู้ปลานำ�จืด และนำ�ทะเล สามารถกำ�จัด
คลอรีน ควบคุมสารโลหะหนักที่เป็นพิษ มีสารเคลือบผิวและอิเล็คโทร
ไลท์ ทำ�ให้ปลาเหมือนอยู่ในธรรมชาติ และกลับมามีสีสันตามปกติได้อย่าง
รวดเร็ว สามารถป้องกันสัตว์นำ�จากการติดเชื้อและควบคุมเชื้อแบคทีเรีย
ไม่ให้เจริญเติบโต
วิธีใช้ : ขนาดบรรจุ 50 กรัม: 1 ช้อน (1 กรัม) ต่อนำ� 25 ลิตร ทุกครั้งที่
เปลี่ยนนำ�หรือตั้งตู้ปลาใหม่
ขนาดบรรจุ 250 กรัม: 1 ช้อน (4 กรัม) ต่อนำ� 100 ลิตร ทุกครั้งที่เปลี่ยน
นำ�หรือตั้งตู้ปลาใหม่

คลีนแอนด์เคลีย (Clean&Clear)

ขนาดบรรจุ
25 ซีซี และ 100 ซีซี

ผลิตภัณฑ์สำ�หรับทำ�นำ�ใส กำ�จัดตะกอนแขวนลอยในนำ� ที่เกิดจากการ
ตั้งตู้ปลาใหม่ ทำ�ให้นำ�ใส ภายในระยะเวลาอันสั้น
** คำ�แนะนำ�ในการใช้ คลีนแอนด์เคลีย **
เมื่อหยด คลีนแอนด์เคลีย ลงไปในตู้ นำ�จะออกสีฟ้าประมาณ 15 นาที
นำ�ในตู้ปลาจะใส
วิธีใช้ : 1 หยด ต่อนำ� 2 ลิตร
ข้อควรระวัง: ในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรมีปลาอยู่ในตู้ เพื่อไม่ให้เป็น
การรบกวนปลา
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ระบบนิเวศในตู้ปลา
อัลกาเวย์ (Algaway)
ขนาดบรรจุ 100 ซีซี

ผลิตภัณฑ์สำ�หรับป้องกันและกำ�จัดตะไคร่แขวนลอยในนำ� (กำ�จัดนำ�เขียว
ในบ่อปลา) ช่วยทำ�ให้นำ�ใสตลอดเวลา
อัลกาเวย์ ขนาด 100 ซีซี สามารถใช้ได้กับนำ� 20 ตัน (20,000 ลิตร)
วิธีใช้ : 1 ซีซี ต่อนำ� 200 ลิตร หรือ 5 ซีซี ต่อนำ� 1 ตัน ในตอนเที่ยง
เมื่อตะไคร่ตายและตกตะกอน ให้ดูดตะกอนออก แล้วเติมนำ�ใหม่พร้อม
ใส่ซำ�อีกครั้งเพื่อป้องกันตะไคร่

อัลเก้ริด (Algaerid)

ขนาดบรรจุ 25 ซีซี

ผลิตภัณฑ์สำ�หรับป้องกันการเกิดตะไคร่นำ�สีเขียวข้างตู้ปลาทำ�ให้ตู้ปลาใส
สะอาดตลอดเวลา
ข้อแนะนำ�: ทำ�ความสะอาดตะไคร่นำ�ที่ข้างตู้ปลาออกก่อนจึงใช้แอลเก้ริด
ตามสัดส่วนที่แนะนำ�ข้างฉลากเพื่อป้องกันและลดการเกิดตะไคร่ที่ข้างตู้ปลา
เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนปลา
วิธีใช้ : 1 หยด ต่อนำ� 2 ลิตร ทุก 7 วัน และทุกครั้งที่เปลี่ยนนำ�

แพล้นท์พลัส (PlantPlus)

ขนาดบรรจุ
25 ซีซี และ 100 ซีซี

ปุ๋ยนำ�ชนิดพิเศษร่วมพัฒนาสูตรกับผู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้นำ�มืออาชีพที่มี
ประสบการณ์มาตั้งแต่ปี 2520 แพล้นท์พลัส คืออาหารสำ�หรับพรรณไม้นำ�
ที่มีแร่ธาตุทุกชนิดตามที่พืชต้องการ ทำ�ให้พรรณไม้นำ�เจริญเติบโต สวยงาม
ลำ�ต้นไม่แคระแกรน ช่วยให้ใบเขียวสดเสมอ เหมาะสำ�หรับพรรณไม้นำ�ทุก
ชนิดทั้งในตู้ปลา และ พรรณไม้ในร่มที่ปลูกด้วยดินวิทยาศาสตร์
ข้อแนะนำ�: สัดส่วนการใช้สามารถเพิ่มได้ตามปริมาณพรรณไม้นำ�ในตู้ปลา
วิธีใช้ : 1-2 หยด ต่อนำ� 5 ลิตร ทุกวันตามความหนาแน่นของพรรณ
ไม้นำ�ในตู้

สเนลริด (SnailRid)
ขนาดบรรจุ
25 ซีซี และ 100 ซีซี

ผลิตภัณฑ์สำ�หรับกำ�จัดหอยในตู้ปลา บ่อปลา อ่างบัว และบ่อนำ�โดยไม่เป็น
อันตรายกับพรรณไม้นำ� ไม่เหมาะสำ�หรับใช้กับนำ�ที่มีสภาวะอ่อน (นำ�อ่อน)
วิธีใช้ : 1-2 หยด ต่อนำ� 5 ลิตร ทุกวันตามความหนาแน่นของพรรณ
ไม้นำ�ในตู้

ผลิตภัณฑ์
ป้องกัน น้ำ�เสีย
น้ำ�เขียว (ชีวภาพ)
พีเอสไบโอ (PSBIO)

ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพนำ�จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงชนิดไม่ใช้ออกซิเจน
สามารถย่อยสลายของเสียจากการขับถ่ายของสัตว์นำ� ลดแอมโมเนีย
ไนไตรท์ ไนเตรท จึงทำ�ให้คุณภาพนำ�ดีอยู่เสมอ สามารถใช้ในระบบกรอง
นำ�โดยตรงได้โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบกรองนำ�ทำ�งานได้ดีขึ้นและ
ลดปัญหาเกี่ยวกับการอุดตันในชั้นกรอง
ขนาดบรรจุ
100 ซีซี, 500 ซีซี, 1.5 ลิตร
และ 5 ลิตร

ใช้ในบ่อ

วิธีใช้ :
ตู้ใหม่ : ใช้ 1 ซีซี ต่อนำ� 50 ลิตร ติดต่อกัน 5 วัน หลังจากนั้นใช้ 1 ซีซี 		
ต่อนำ� 50 ลิตร ทุกๆ 7 วัน
ตู้เก่า : ใช้ 1 ซีซี ต่อนำ� 20 ลิตร ติดต่อกัน 5 วัน หลังจากนั้นใช้ 1 ซีซี 		
ต่อนำ� 50 ลิตร ทุกๆ 7 วัน
สำ�หรับบรรจุปลา : ใช้ 1 ซีซี ต่อนำ�ที่ใช้บรรจุ 1 ลิตร

• ลดสีนำ� (ลดปริมาณแพลงก์ตอนพืช)
• แก้ปัญหานำ�ดำ�เหม็น (กำ�จัดไฮโดรเจนซัลไฟด์)
• แก้พื้นบ่อดำ�เหม็น (กำ�จัดไฮโดรเจนซัลไฟด์)
• ลดแอมโมเนีย (ช่วยให้สัตว์นำ�กินอาหาร)
• สามารถรักษาโรควิบริโอบางชนิด
• ลดปริมาณการเกิดตะไคร่นำ� (นำ�เขียว)

ใช้ในตู้

• ลดแอมโมเนีย (นำ�ไม่เสีย)
• ลดเมือกที่ติดตามขอบบ่อหรือตู้

(ไม่ต้องขัดบ่อบ่อย)
• ลดอาการนำ�ขุ่น (ไม่ต้องเปลี่ยนนำ�บ่อย)
• สัตว์นำ�แข็งแรง ไม่เป็นโรคไม่เครียด

ไบโอพอนด์ (BioPond)

ขนาดบรรจุ
250 กรัม, 1 กิโลกรัม

ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพนำ�ชนิดเม็ด ป้องกันนำ�เขียว สำ�หรับบ่อปลาคาร์ฟและ
บ่อสัตว์นำ�ทุกชนิดที่ต้องการนำ�ใสสะอาดตลอดเวลา ไบโอพอนด์มีส่วนผสม
ของสารชีวภาพ ที่สามารถกำ�จัดและป้องกันสารตกค้างรวมทั้งแอมโมเนีย
(NH3) และไนไตรท์ (NO2) ที่เป็นพิษต่อสัตว์นำ�ได้โดยฉับพลัน สามารถแก้
ปัญหาได้ในกรณีฉุกเฉิน (ภายใน 30 นาที) ในขณะเดียวกัน จุลินทรีย์จะย่อย
สลายโปรตีนในนำ� เพื่อป้องกันนำ�เขียว นำ�ในบ่อจะใสสะอาด ปราศจากฟอง
ตลอดเวลา อีกทั้งยังสามารถควบคุมปัญหาเรื่องอาการเน่าเปื่อยตามตัวที่
เกิดจากโรควิบริโอ ตัวแดง เป็นต้น
วิธีใช้ : วันแรก
: ใช้ 2 เม็ด ต่อนำ� 1 ตัน
อีก 3-5 วัน : ใช้ 1 เม็ด ต่อนำ� 1 ตัน
เพื่อป้องกัน : ใช้ 1 เม็ด ต่อนำ� 1 ตัน อาทิตย์ละ 1 ครั้ง
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ผลิตภัณฑ์ป้องกัน นำ�เสีย นำ�เขียว (ชีวภาพ)
อะควาเคลีย (AQUACLEAR)

ขนาดบรรจุ
กล่อง 10 เม็ด, 30 เม็ด และ
กระป๋อง 500 เม็ด

ผลิตภัณฑ์เอ็นไซม์เสริมสารชีวภาพ สำ�หรับป้องกันและกำ�จัดการเกิด
แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท โดยการย่อยสลายจากขบวนการ oxidation
ทำ�ให้คุณภาพนำ�ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ภายในระยะเวลาอันสั้น นำ�จะใสสะอาด
สัตว์นำ�จะสดชื่น และ แข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และ สามารถป้องกันการ
เกิดแผลและเชื้อรา
วิธีใช้ : 1 เม็ด (500 มิลลิกรัม) ต่อนำ� 25-50 ลิตร ทุกวัน หรือ เมื่อจำ�เป็น

ไบโอคอน (BioCond)

ขนาดบรรจุ
กล่อง 10 เม็ด และ
กล่อง 30 เม็ด

ผลิตภัณฑ์สำ�หรับช่วยปรับสภาพสีของนำ�ให้เป็นธรรมชาติ เพื่อลดอาการ
เครียดของสัตว์นำ�มีสารสกัดจากพืช เอ็นไซม์ จุลินทรีย์ พร้อมทั้งสารกำ�จัด
โลหะหนัก และสารเคลือบผิว ไบโอคอนป้องกันเชื้อราและเชื้อก่อโรค ป้องกัน
การเกิดแอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ช่วยให้สัตว์นำ�อยู่สุขสบายเหมือนอยู่ใน
ธรรมชาติ
วิธีใช้ : 1 เม็ด (500 มิลลิกรัม) ต่อนำ� 25-50 ลิตร หรือ เมื่อจำ�เป็น

อาหารปลา
เอ.ดี.พี. เบอร์ 1,2,3,4 (ADP# 1,2,3,4 )

อาหารชนิดพิเศษโปรตีนสูง สำ�หรับลูกปลาและปลาเล็กทุกชนิด

ขนาดบรรจุ
50 กรัม, 500 กรัม
และ 1 กิโลกรัม

เหมาะสำ�หรับการเลี้ยงลูกปลาตั้งแต่แรกเกิดจนโต รวมทั้งปลาที่มีขนาดเล็กทุก
ชนิด เช่น ปลานีออน ปลาหางนกยูง ปลาเทวดา เป็นต้นคุณค่าทางโภชนาการ
ประกอบด้วย โปรตีนจากเนื้อปลา 55 % สาหร่ายสไปรูลิน่า รวมทั้งเอนไซม์
ที่จำ�เป็นต่อการเจริญเติบโตของลูกปลาช่วยในการย่อยอาหาร ทำ�ให้ลูกปลา
โตเร็ว แข็งแรง สีสวย ป้องกันการเกิดแอมโมเนีย ไม่ทำ�ให้นำ�เสีย และไม่จำ�เป็น
ต้องเปลี่ยนนำ�บ่อย
เอ.ดี.พี. อาหารชนิดเม็ดพิเศษ 4 ขนาด:
เบอร์ 1 ขนาด 150-200 ไมครอน, เบอร์ 2 ขนาด 200-300 ไมครอน
เบอร์ 3 ขนาด 300-500 ไมครอน, เบอร์ 4 ขนาด 500-800 ไมครอน
วิธีใช้ : โรยอาหารบางๆ บนผิวนำ� วันละ 2-3 ครั้งหรือตามต้องการ
ให้ลูกปลากินหมดภายใน 10 นาที

เอ.ดี.พี. ซุปเปอร์เรด (ADP Super R )

อาหารชนิดแกรนนูลเร่งสีแดงสำ�หรับปลาขนาดเล็ก
โปรตีนจากเนื้อปลา 55%

ขนาดบรรจุ
50 กรัม และ 500 กรัม

แอสต้าแซนธิน: สำ�หรับเร่งสีแดง
จุลินทรีย์โปรไบโอติก (PSB)ช่วยในการย่อยอาหารป้องกันโรค และไม่ทำ�ให้
นำ�เสียเหมาะสำ�หรับการเร่งสีแดงในปลาสวยงามขนาดเล็กทุกชนิด เช่น
ปลาหางนกยูง ปลาสอด ปลาโรซี่บาร์บ ปลากระดี่ ปลาในตระกูลเต็ตตร้าและ
ปลาอื่นๆ เป็นต้น สีของปลาจะเข้มขึ้นภายใน 7วัน
******อาหารชนิดนี้ไม่มีส่วนผสมของฮอร์โมนแปลงเพศ
วิธีใช้ : ให้อาหารวันละ 2 ครั้งหรือตามต้องการ ติดต่อกันประมาณ 7 วัน
หลังจากนั้นให้สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ร่วมกับอาหารปกติ เพื่อให้สีคงความ
เด่นชัดตลอดเวลา
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อาหารปลา
เอ.ดี.พี. ซุปเปอร์กรีน (ADP Super G)

อาหารชนิดแกรนนูลเร่งสีธรรมชาติสำ�หรับปลาขนาดเล็ก
โปรตีนจากเนื้อปลา 55%

ขนาดบรรจุ
50 กรัม และ 500 กรัม

สาหร่ายสไปรูลิน่า 5% ช่วยเร่งสีทุกสีโดยเฉพาะ สีนำ�เงิน สีเขียว สีดำ�
สีเหลือง สีเรืองแสง และสีอื่นๆ
จุลินทรีย์โปรไบโอติก (PSB) ช่วยในการย่อยอาหารป้องกันโรคและไม่ทำ�ให้
นำ�เสียเหมาะสำ�หรับการเร่งสีทุกสีในปลาสวยงามขนาดเล็กทุกชนิด เช่น
ปลานีออน ปลาหางนกยูง ปลาในตระกูลเต็ตตร้า ปลาคาร์ดินัล ปลาเสือ
สุมาตรา ปลากัด ปลาหมอสี ปลาเทวดา ปลารัสบอร่า ปลากระดี่ และปลา
อื่นๆ เป็นต้น สีของปลาจะเข้มขึ้นภายใน 7 วัน
******อาหารชนิดนี้ไม่มีส่วนผสมของฮอร์โมนแปลงเพศ
วิธีใช้ : ให้อาหารวันละ 2 ครั้งหรือตามต้องการ ติดต่อกันประมาณ 7 วัน
หลังจากนั้นให้สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ร่วมกับอาหารปกติ เพื่อให้สีคงความ
เด่นชัดตลอดเวลา

เอ.ดี.พี. ไวต้ามิกซ์ (ADP Vitamix)
อาหารชนิดแกรนนูลสำ�หรับพ่อแม่พันธุ์

ขนาดบรรจุ
50 กรัม และ 500 กรัม

โปรตีนจากเนื้อปลา 55% และวิตามินครบถ้วนตามที่พ่อแม่พันธุ์ปลาต้องการ
ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ปลาที่ต้องการเลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์
บำ�รุงเชื้อให้แข็งแรงเพิ่มปริมาณไข่ ลูกปลาตัวโตแข็งแรง และได้ผลผลิตลูกปลา
มากขึ้นปลอดภัยจากโรคที่มาจากอาหารสด เหมาะสำ�หรับพ่อแม่พันธุ์ปลา
สวยงามขนาดเล็กทุกชนิด มีจุลินทรีย์ (PSB) ช่วยเสริมโปรตีนที่สำ�คัญให้กับ
ปลา
วิธีใช้: ให้อาหารวันละ 2 ครั้งหรือตามความต้องการ โดยไม่จำ�เป็นต้องเสริม
ด้วยอาหารอื่นใด

เอ.ดี.พี. มารีน (ADP Marine)
อาหารชนิดแกรนนูลสำ�หรับปลาทะเล

ขนาดบรรจุ
50 กรัม

โปรตีนจากเนื้อปลา 55% ทำ�ให้ปลาแข็งแรงโตเร็ว
สาหร่ายสไปรูลิน่า 5% ช่วยเร่งสีทุกสีโดยเฉพาะ สีนำ�เงิน สีเขียว สีดำ� สีเหลือง
สีเรืองแสง และสีอื่นๆ
จุลินทรีย์ (PSB) ช่วยเสริมโปรตีนที่สำ�คัญให้กับปลา เหมาะสำ�หรับปลาทะเล
ขนาดเล็กทุกชนิด
วิธีใช้: ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง หรือตามต้องการ

อาหารปลา
ซุปเปอร์เรด (SuperRed )

อาหารเม็ดเร่งสีแดง สำ�หรับปลาใหญ่ทุกชนิด

ขนาดบรรจุ
50 กรัม และ 300 กรัม

โปรตีนจากเนื้อปลา 45%
แอสต้าแซนธิน: สำ�หรับเร่งสีแดง
จุลนิ ทรีย์ (PSB) ช่วยเสริมโปรตีนทีส่ �ำ คัญให้กบั ปลา เหมาะสำ�หรับการเร่งสีแดง
ในปลาสวยงามทุกชนิด เช่น ปลาทอง ปลาคาร์ฟ ปลาอะโรวาน่า ปลาออสการ์
ปลาแรดแดง ปลาหมอสี เป็นต้น สีของปลาจะเข้มขึ้นภายใน 7 วัน
******อาหารชนิดนี้ไม่มีส่วนผสมของฮอร์โมนแปลงเพศ
วิธีใช้: ให้อาหารวันละ 2 ครั้งหรือตามต้องการ ติดต่อกันประมาณ 7 วัน
หลังจากนั้นให้สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ร่วมกับอาหารปกติ เพื่อให้สีคงความ
เด่นชัดตลอดเวลา

ซุปเปอร์กรีน (SuperG)

อาหารเม็ดเร่งสีทุกสีสำ�หรับปลาใหญ่ทุกชนิด

ขนาดบรรจุ
50 กรัม และ 300 กรัม

โปรตีนจากเนื้อปลา 45%
สาหร่ายสไปรูลิน่า 5% ช่วยเร่งสีทุกสีโดยเฉพาะ สีนำ�เงิน สีเขียว สีดำ� สีเหลือง
สีเรืองแสง และสีอื่นๆ
จุลนิ ทรีย์ (PSB) ช่วยเสริมโปรตีนทีส่ �ำ คัญให้กบั ปลา เหมาะสำ�หรับการเร่งสีทุก
สีในปลาสวยงามทุกชนิด เช่น ปลาทอง ปลาคาร์ฟ ปลาหมอสี ปลาอะโรวาน่า
ปลาแรด เป็นต้น สีของปลาจะเข้มขึ้นภายใน 7 วัน
******อาหารชนิดนี้ไม่มีส่วนผสมของฮอร์โมนแปลงเพศ
วิธีใช้: ให้อาหารวันละ 2 ครั้งหรือตามต้องการ ติดต่อกันประมาณ 7 วัน
หลังจากนั้นให้สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ร่วมกับอาหารปกติ เพื่อให้สีคงความ
เด่นชัดตลอดเวลา
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วิตามินเร่งสี
บำ�รุงพ่อพันธุ์
แม่พันธุ์
ซีอาร์ 5 (CR 5)

ขนาดบรรจุ: 10 กรัม,
100 กรัม และ 500 กรัม

วิตามินเร่งสีทุกสีสำ�หรับปลาทุกชนิด
วิตามิน เร่งสีปลาตามธรรมชาติ ประกอบด้วยวิตามินที่จำ�เป็นในการเร่งสีปลา
ทุกสีทุกชนิด ทำ�ให้ปลาแข็งแรง เจริญอาหาร ไม่เป็นหมัน เหมาะสำ�หรับ
ปลาคาร์ฟ ปลาหมอสี ปลาหางนกยูง ปลาเงิน ปลาทอง ปลาปอมปาดัวร์
ปลาออสการ์ ปลากระดี่ ปลาอะโรวาน่า และปลาสวยงามทุกชนิด เหมาะสำ�หรับ
ผู้เลี้ยงปลาสวยงามที่ต้องการให้ปลามีสีสันสวยงามก่อนการนำ�ไปจำ�หน่าย
วิธีใช้:
• สำ�หรับผสมอาหารสด ใช้ 2-4 ช้อน ต่ออาหารสด 1 กิโลกรัม เช่น ลูกไร
ไข่กุ้ง หนอนแดง ไส้เดือนนำ� เนื้อกุ้ง หรือเนื้อปลา
• สำ�หรับผสมอาหารแห้ง ใช้ 10-12 ช้อน ละลายในนำ� 150 ซีซี คลุกอาหาร
เม็ดหรืออาหารแห้ง 1 กิโลกรัม

ซีอาร์ 6 (CR 6)

ขนาดบรรจุ : 10 กรัม,
100 กรัม และ 500 กรัม

วิตามินเร่งสีแดงสำ�หรับปลาทุกชนิด
วิตามิน เร่งสีส�ำ หรับปลาทีต่ อ้ งการสีแดงทุกชนิด เช่น ปลาคาร์ฟ ปลาปอมปาดัวร์
ปลาเงินปลาทอง ปลาหมอสี ปลาแรดแดง ปลาอะโรวาน่า เป็นต้น นอกจากนีย้ งั
สามารถใช้ในการเร่งสีอน่ื ๆของปลาได้อกี ด้วย ทำ�ให้ปลาแข็งแรง ไม่เป็นหมัน
สีของปลาจะเข้มขึน้ ภายใน 7–10 วัน เหมาะอย่างยิง่ สำ�หรับใช้ในร้านจำ�หน่ายปลา
สวยงามทัว่ ไป เพือ่ คงสีของปลาให้สวยสดอยูเ่ สมอ
วิธีใช้:
• สำ�หรับผสมอาหารสด ใช้ 2-4 ช้อน ต่ออาหารสด 1 กิโลกรัม เช่น ลูกไร
ไข่กุ้ง หนอนแดง ไส้เดือนนำ� เนื้อกุ้ง หรือเนื้อปลา
• สำ�หรับผสมอาหารแห้ง ใช้ 10-12 ช้อน ละลายในนำ� 150 ซีซี คลุกอาหาร
เม็ดหรืออาหารแห้ง 1 กิโลกรัม

วิตามินเร่งสี บำ�รุงพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์

ซีอาร์ 8 (CR 8)

ขนาดบรรจุ: 10 กรัม,
100 กรัม และ500 กรัม

วิตามินเร่งสีเหลือง
สำ�หรับปลาทุกชนิด ประกอบด้วยวิตามินและสารแคโรทีนเพื่อเร่งสีเหลืองใน
สัตว์นำ� เหมาะสำ�หรับใช้ในปลาทุกชนิดที่ต้องการเร่งสีเหลือง เช่น ปอมปาดัวร์
สีทอง กระดี่ไฟสีทอง อะโรวาน่าสีทอง ปลาหมอ และปลาอื่นๆ ในวิตามินนี้จะ
ช่วยเพิ่มสีเหลืองตามที่ต้องการ
วิธีใช้:
สำ�หรับผสมอาหารสด ใช้ 2-4 ช้อน ต่ออาหารสด 1 กิโลกรัม เช่น ลูกไร
ไข่กุ้ง หนอนแดง ไส้เดือนนำ� เนื้อกุ้ง หรือเนื้อปลา
สำ�หรับผสมอาหารแห้ง ใช้ 10-12 ช้อน ละลายใน์นำ� 150 ซีซี คลุกอาหารเม็ด
หรืออาหารแห้ง 1 กิโลกรัม

คัลเลอร์ริช 44 (Color Rich 44)

ขนาดบรรจุ 50 กรัม

สารเร่งสีปลาชนิดพิเศษ
สามารถเร่งสีปลาทุกชนิด ทำ�ให้ปลามีสีธรรมชาติ ปลอดภัยในการใช้ ไม่ทำ�
อันตรายตับปลา ไม่มีอาการผอมแห้ง ไม่เป็นหมัน ไม่แสดงอาการดุร้าย
วิธีใช้: 1 ช้อน ต่อนำ� 100 ลิตรทุกวัน ปลาจะเริ่มมีสีหลังจากใช้ยานี้ 7 วันและ
สีจะเต็มหลังจาก 14 วัน หลังจากนั้นให้ใส่ 1 ช้อน ต่อนำ� 100 ลิตรทุกๆ 7 วัน

ไวต้ามิกซ์ (VITAMIX)
ขนาดบรรจุ: 50 กรัม และ
250 กรัม

วิตามินเพาะพันธุ์ปลา
สำ�หรับปลาที่เลี้ยงไว้เพาะพันธุ์ จะช่วยบำ�รุงให้แม่ปลาสร้างไข่มากขึ้น
และช่วยให้ไข่แข็งแรง เปอร์เซ็นต์การฟักสูง ช่วยให้พ่อปลาแข็งแรง สร้าง
นำ�เชื้อมาก จึงมีเปอร์เซ็นต์การติดสูง ทำ�ให้ปลาที่เกิดใหม่แข็งแรง เลี้ยงง่าย
เหมาะสำ�หรับปลาปอมปาดัวร์ ปลาออสการ์ ปลาเทวดา ปลาเงิน ปลาทอง
เป็นต้น
วิธีใช้: ผสมวิตามิน 2 ช้อน ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม
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ผลิตภัณฑ์
ดูแลสุขภาพปลา
ซุปเปอร์อิ๊ค (Super Ich)

ขนาดบรรจุ
25 ซีซี และ 100 ซีซี

ผลิตภัณฑ์กำ�จัดปรสิตในปลาสวยงาม และป้องกันอาการที่			
เกิดจากจุดขาว เชื้อรา ครีบห่อ หางห่อได้เป็นอย่างดี
วิธีใช้:
ขนาด 25 ซีซี : 1 หยดต่อนำ� 2 ลิตร
ขนาด 100 ซีซี : 1 หยดต่อนำ� 10 ลิตร
คำ�แนะนำ�ในการใช้ : ใส่ติดต่อกัน 3 วัน และทุกครั้งที่เพิ่มปลาใหม่ลงตู้
หรือทุกครั้งที่เปลี่ยนนำ�

ร๊อตสต๊อป (Rot Stop)

ขนาดบรรจุ
25 ซีซี และ 100 ซีซี

ผลิตภัณฑ์ใช้ควบคุมปรสิตภายนอก และป้องกันอาการที่เกิด			
จากเชื้อรา เน่าเปื่อย เหงือกเน่า ในปลาสวยงามได้เป็นอย่างดี
วิธีใช้:
ขนาด 25 ซีซี : 1 หยดต่อนำ� 2 ลิตร
ขนาด 100 ซีซี : 1 หยดต่อนำ� 10 ลิตร
คำ�แนะนำ�ในการใช้ : ใส่ติดต่อกัน 3 วัน และทุกครั้งที่เพิ่มปลาใหม่ลงตู้
หรือทุกครั้งที่เปลี่ยนนำ�

ไซเตส (Sites)

ใช้ควบคุมพยาธิภายนอก และ โปรโตชัวทุกชนิด เช่น เห็บปลา
หนอนสมอ พยาธิปลิงใสที่เหงือก พยาธิปลิงใสตามตัว เห็บระฆัง
มีประสิทธิภาพคงอยู่ได้นานเหมาะสำ�หรับปลาสวยงาม ทุกชนิด
โดยเฉพาะปลาคาร์ฟ และปลาทอง (ห้ามใช้กับปลาอะโรวาน่า ปลาตระกูล
ปลาคู้ ปลาเรนโบว์ และ ปลาซิลเวอร์ดอลล่า)
ขนาดบรรจุ : 10 กรัม, 50 กรัม, วิธีใช้:
ขนาด 10 กรัม และ50 กรัม: 1 ช้อน (1 กรัม) ต่อนำ� 100 ลิตร
250 กรัม และ 1 กิโลกรัม
ขนาด 250 กรัม และขนาด 1 กิโลกรัม: 1 ช้อน (5 กรัม) ต่อนำ� 500 ลิตร
คำ�แนะนำ�ในการใช้ : หลังใช้ 48 ชั่วโมง ให้ใส่ซำ� (ไม่จำ�เป็นต้อง
เปลี่ยนนำ�) ควรใส่ยาซำ�อีกสัปดาห์ละครั้ง ติดต่อกันนาน 4 สัปดาห์
เพื่อกำ�จัดหนอนและพยาธิทุกช่วงวงจรชีวิตให้หมดไป

ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพปลา
ไบโอโทนิค (BioTonic)

ผลิตภัณฑ์สารชีวนะสำ�หรับ จัดการอาการที่เกิดจากเชื้อรา และ อาการเน่า
เปื่อยทุกชนิด ลดอาการชำ� และ ตกเลือด บาดแผลเปิดสีแดงเป็นจำ�ตาม
ลำ�ตัว โดยเฉพาะที่ครีบและซอกเกล็ด มักพบในปลาที่มีเกล็ดส่วนใหญ่ เช่น
ปลาคาร์ฟ ปลาทอง ฯลฯ เชื้อราพบที่บริเวณผิวหนัง ครีบ ลักษณะเป็นปุยขาว
คล้ายปุยสำ�ลีเกาะติดตามลำ�ตัวที่ชำ�หรือมีบาดแผลตามตัว สำ�หรับสัตว์นำ�ทุก
ขนาดบรรจุ : 5 กรัม, 50 กรัม, ชนิด ทำ�ให้นำ�ไม่ขุ่นไม่เหม็น รักษาคุณภาพนำ�ให้ดีไม่ต้องเปลี่ยนนำ�บ่อย ใช้ได้
ในปริมาณที่ไม่จำ�กัดและบ่อยได้เท่าที่ต้องการ
250 กรัม, 1 กิโลกรัม
วิธีใช้: ขนาด 50 กรัม: 1 ช้อน (1 กรัม) ต่อนำ� 50 ลิตร
ขนาด 5 กรัม, 250 กรัม และ 1 กิโลกรัม: 1 ช้อน (5 กรัม) ต่อนำ� 250 ลิตร

มิดาโค (Midaco)

ขนาดบรรจุ
50 กรัม และ 250 กรัม

ขนาดบรรจุ
25 ซีซี และ 100 ซีซี

ผลิตภัณฑ์ใช้สำ�หรับควบคุม พยาธิภายนอก โปรโตซัว แบคทีเรีย
พยาธิภายนอก เช่น ปลิงใส เห็บระฆัง เห็บปลา หนอนสมอ
โปรโตซัว เช่น จุดขาว ตัวดำ�
แบคทีเรีย เช่น ตัวเปื่อย ปากเปื่อย
วิธีใช้: 1 ช้อน (1 กรัม) ต่อนำ� 100 ลิตร

มารีนเคียว (Marine Cure)

ผลิตภัณฑ์สำ�หรับปลาทะเล ป้องกันและรักษาโรคจุดขาว เชื้อรา
และOodinium ในปลาทะเล ใช้ได้อย่างปลอดภัยกับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
(Invertibrates)
วิธีใช้: ขนาด 25 ซีซี : 1 หยดต่อนำ� 2 ลิตร
ขนาด 100 ซีซี : 1 หยดต่อนำ� 10 ลิตร
คำ�แนะนำ�ในการใช้ : ใส่ทุกวันจนปลาหาย และสัปดาห์ละครั้งเป็นการป้องกัน

ดีเวอม่า (D’Verma)

ผลิตภัณฑ์ สำ�หรับถ่ายพยาธิ ในปลาสวยงาม ใช้ควบคุมพยาธิภายใน
ดูแลอาการตัวบวม ท้องแฟบ ผอมแห้งไม่กินอาหาร ไม่ต้องเปลี่ยนนำ�
วิธีใช้: 10 กรัม ต่อนำ� 100 ซีซี ผสมอาหาร 1 กิโลกรัม
ขนาดบรรจุ 50 กรัม, 250 กรัม
และ 1 กิโลกรัม

ไบโอควิน (BioQuin)

ผลิตภัณฑ์ ควบคุมพยาธิภายนอก เช่น เห็บปลา หนอนสมอ พยาธิปลิงใสที่
เหงือก พยาธิปลิงใสตามตัว รักษาเหงือก และลำ�ตัว เหมาะสำ�หรับปลาสวยงาม
ทุกชนิด และสามารถใช้กับปลาที่แพ้ง่าย เช่น ปลาอะโรวาน่า ปลาตระกูลปลาคู้
ปลาเรนโบว์ และปลาซิลเวอร์ดอลล่า เป็นต้น
ขนาดบรรจุ 50 กรัม, 250 กรัม วิธีใช้: 1 กรัม ต่อนำ� 50 ลิตร (ไม่ต้องเปลี่ยนนำ�)
และ 1 กิโลกรัม

15

ผลิตภัณฑ์
สำ�หรับขนส่งปลา
ทรานฟิซ (TRANSFISH)

ขนาดบรรจุ
250 กรัม และ 1 กิโลกรัม

สารปรับสภาพนำ�สำ�หรับขนส่งปลาสวยงาม กำ�จัดคลอรีน สารโลหะหนัก
เคลือบผิวปลา ใช้ควบคุมพยาธิและเชื้อก่อโรค ทำ�ให้ปลาไม่เครียดในระหว่าง
ขนส่ง ป้องกันนำ�ขุ่นเสียใช้ได้กับปลาทุกชนิด ปลาจะไม่มีแผล และสภาพดีหลัง
การขนย้าย
วิธีใช้ : 1ช้อน (5 กรัม) ต่อนำ� 10 ลิตร
- ควบคุมการเกิดแอมโมเนียในระหว่างขนส่ง
- กำ�จัดคลอรีน
- ทำ�ให้แพ็คปลาได้มากขึ้น
- ควบคุมโลหะหนัก
- เคลือบผิวปลา ลดอาการเครียด
- ป้องกันพีเอชตก
- ควบคุมพยาธิและเชื้อก่อโรค ตื่นกลัว ระหว่างขนส่ง
- ป้องกันนำ� เน่า เสีย

แนะนำ�ให้ใช้คู่กับ พีเอสไบโอ

จุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้ออกซิเจน ใส่ลงในถุงปลา เพื่อกำ�จัดของเสียหรือ
เมือกที่สัตว์นำ�ปล่อยออกมาในระหว่างการขนส่ง จุลินทรีย์ที่มีชีวิตใน
ปริมาณสูงจะเข้าจับ เกาะ หรือเคลือบตามตัวและทุกส่วนของ สัตว์นำ�
เพื่อเป็นเกราะป้องกันการติดเชื้อจากบาดแผล และการเกิดเชื้อราที่อาจ
เกิดขึ้นได้จากการเสียดสีกันระหว่างขนส่ง
วิธีใช้ : 1 ซีซี ต่อนำ� 1 ลิตร ในนำ�ที่แพ็คปลาทุกถุง
ขนาดบรรจุ
100 ซีซี, 500 ซีซี, 1.5 ลิตร
และ 5 ลิตร

ปลาคาร์ฟ
ไบโอโค่ย (BioKoi)

ขนาดบรรจุ 500 กรัม

โปรไบโอติกสำ�หรับผสมอาหาร
ไบโอโค่ย: ผลิตภัณฑ์เอนไซม์ผสมโปรไบโอติก จุลินทรีย์ชนิดดีที่ช่วย
เสริมสร้างการทำ�งานซึ่งกันและกัน มีประสิทธิภาพ เสริมความแข็งแรง
เพิ่มภูมิต้านทานโรค ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เพิ่มประสิทธิภาพการ
ย่อยอาหาร การดูดซึม และการนำ�สารอาหารไปใช้ประโยชน์
ไบโอโค่ย: มีสารเอนไซม์ ไลโซไซม์ ซึ่งสามารถทำ�ลายเกราะของผนังเซลล์
และทำ�ลายจุลินทรีย์ก่อโรค ยับยั้งสาเหตุที่ทำ�ให้เกิดโรค เช่น โรคตัวแดง
เป็นแผล อีกทั้งยังสามารถป้องกันน้ำ�เสีย จึงทำ�ให้ปลาเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่องและมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
วิธีใช้: สำ�หรับเสริมอาหาร : 1 ช้อน (3 กรัม) ต่อน้ำ�100 ซีซี ผสมกับ
อาหาร 1 กิโลกรัม ผึ่งให้แห้ง ก่อนให้ปลากิน
สำ�หรับป้องกันโรค : 6-8 ช้อน (18-24 กรัม) ต่อน้ำ� 150 ซีซี ผสมกับอาหาร
1 กิโลกรัม ผึ่งให้แห้ง ก่อนให้ปลากิน

ไวต้าโค่ย (VitaKoi)

ขนาดบรรจุ 500 กรัม

วิตามินผสมโปรไบโอติก
ผลิตภัณฑ์เสริมวิตามิน ที่มีส่วนผสมของ
จุลินทรีย์ที่ดีต่อระบบทางเดินอาหาร ทำ�หน้าที่
ช่วยย่อยอาหาร ทำ�ให้ปลากินอาหารได้มาก
ขึ้น ช่วยลดจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบลำ�ไส้
ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหาร เพิ่มระบบ
ภูมิคุ้มกัน เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ที่ทำ�ให้เกิด
โรค ทำ�ให้ปลาเติบโตอย่างแข็งแรง สุขภาพ
สมบูรณ์
วิธีใช้: 6 ช้อน (18-20 กรัม) ต่อน้ำ� 150 ซีซี
ผสมกับอาหารเม็ด 1 กิโลกรัม ผึ่งให้แห้งก่อน
ให้ปลากิน
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Pluto AquaGreen

พลูโต อะควากรีน ผลิตภัณฑ์นาโน ประจุคลื่นพลังฟาร์อินฟาเรด

AB-100, AB-300 ,AB-1000 ,AB-5000

พลูโต อะควากรีน เป็นผลิตภัณฑ์นาโนที่
ผลิตจากแร่ธรรมชาติ สำ�หรับปรับเปลี่ยน
สิ่งแวดล้อมในตู้ปลาโดยการปลดปล่อย
พลังคลื่นฟาร์อินฟาเรดลงไปในนำ�ทำ�ให้
สิ่งแวดล้อมและสภาพนำ�ดี ลดความ
กระด้างของน�ำ ลดแรงตึงผิว ปรับสมดุล pH
ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ทำ�ให้นำ�มีคุณภาพดี
ป้องกันนำ�เสีย

พลูโต อะควากรีน ไม่เพียงป้องกันโรค แต่สามารถลดอาการติดเชื้อ
แบคทีเรีย เชื้อราได้ด้วยและ ช่วยกระตุ้นการสร้างไข่ในปลาที่มาจาก
แหล่งนำ�ธรรมชาติ
เมื่อคุณภาพน้ำ�ถูกปรับเปลี่ยนเสมือน
น้ำ�ธรรมชาติ
ต้นไม้นำ� จะเจริญเติบโตตามธรรมชาติ โดยไม่
ต้องอาศัยแสงไฟพิเศษ หรือ CO2
สัตว์นำ� เจริญเติบโตดี กินอาหารเก่ง สีของ
สัตว์นำ�จะปรากฏตามธรรมชาติโดยไม่จำ�เป็น
ต้องเพิ่มสารเร่งสี จะเห็นผลใน 2-3 สัปดาห์
เมื่อนำ�มีการปรับเปลี่ยนแล้ว สัตว์นำ�จะแข็งแรง
ไม่เป็นโรค

พลูโต อะควากรีน ค่อยๆปล่อยคลื่นพลังงานลง
ในนำ� ปรับความสมดุลนำ�ทำ�ให้คุณภาพนำ�ดีสร้าง
สภาวะนำ�ที่เหมาะสมสำ�หรับสัตว์นำ� และต้นไม้นำ�
• ปรับสมดุลของนำ� ปรับสมดุล pH ให้คงที่
• ย่อยแอมโมเนีย ของเสียให้เล็กลง เพื่อกำ�จัด
ได้ง่ายขึ้น
• เพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานจุลินทรีย์ที่ดี
เพื่อย่อยโปรตีนในนำ� ซึ่งเป็นอาหารของเชื้อก่อ
โรคให้หมดไป ช่วยป้องกันโรค ลดอาการติดเชื้อ
• ย่อยโมเลกุลของนำ� แร่ธาตุต่างๆ ให้เล็กลง
ดูดซึมได้ง่าย
• ต้นไม้นำ�เจริญเติบโตโดยไม่จำ�เป็นต้องใช้
แสงไฟพิเศษ และ CO2
• ปลารู้สึกสบายตัว สดชื่น แข็งแรง สุขภาพดี
สีสวย

Starter Kit – M
ยาสามัญประจำ�ตู้

PSBIO
ควรใส่สัปดาห์ละครั้งเพื่อเพิ่ม
จุลินทรีย์ที่ดีในระบบ
อัตราการใช้ : 1 ซีซีต่อ
นำ� 50 ลิตร

Anti Chlor
ใช้กำ�จัดคลอรีนในนำ�ก่อนเลี้ยง
และทุกครั้งเวลาเปลี่ยนนำ�
อัตราการใช้ : 1 ช้อน (1 กรัม)
ต่อนำ� 100 ลิตร

Clean&Clear
เพื่อเร่งการตกตะกอนและ
ปรับสภาพนำ�ให้ใส
อัตราการใช้ : 1 หยดต่อ
นำ� 2 ลิตร

รักษาระบบน้ำ�

เมื่อพบปลาป่วย
Sites
ใช้เมื่อพบพยาธิภายนอก
*ห้ามใช้กับปลาอะโรวาน่า,
ปลาตระกูลปลาคู้
และปลาซิลเวอร์ดอลล่า
อัตราการใช้ : 1 ช้อน
(1 กรัม) ต่อนำ� 100 ลิตร

Rot Stop
ใช้เมื่อปลามีอาการ
ครีบเปื่อย,หางเปื่อย
อัตราการใช้ : 1 หยด
ต่อนำ� 2 ลิตร

Biotonic
(ยาเหลือง) ใช้เมื่อปลาเป็น
เชื้อราและอาการเน่าเปื่อย
ทุกชนิด
อัตราการใช้ : 1 ช้อน
5 กรัม ต่อนำ� 250 ลิตร
Super Ich
ใช้เมื่อพบอาการจุดขาว
ครีบห่อ หางห่อ
อัตราการใช้ : 1 หยด
ต่อนำ� 2 ลิตร
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การคำ�นวณนำ� สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. คำ�นวณเป็นลิตร
- วัดเป็นเซนติเมตร
ปริมาณนำ� (เป็นลิตร) = กว้าง (ซม.) x ยาว (ซม.) x สูง (ซม.)
1,000 (ซม.)
- วัดเป็นนิ้ว
ปริมาณนำ� (เป็นลิตร) = กว้าง (นิ้ว) x ยาว (นิ้ว) x สูง (นิ้ว) x 0.016
ตัวอย่าง ตู้กว้าง 8 นิ้ว, ยาว 16 นิ้ว และนำ�ลึก 6 นิ้ว
= 8 x 16 x 6 x 0.016
= 12.28 ลิตร
2. คำ�นวณเป็นตัน หรือลูกบาศก์เมตร เราจะต้อง
วัดขนาดภายในของบ่อเป็นเมตร
=(ความกว้างของบ่อ x ความยาวของบ่อ x ความลึกของนำ�)
ตัวอย่าง บ่อกว้าง 19.50 เมตร , ยาว 32.50 เมตร และนำ�ลึก 1.20 เมตร
= (19.50 x 32.50 x 1.20)
= 760.50 ตัน

ผลิตโดย บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำ�กัด
24 ซอยประเสริฐมนูกิจ 7 ถนนประเสริฐมนูกิจ
จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
โทร : 02 570 5695 โทรสาร : 02 570 5595
E-mail : info@whitecranev88.com
www.whitecranev88.com

จัดจำ�หน่ายโดย
บริษัท ไว้ท์เครนอควาเรียม (ประเทศไทย) จำ�กัด
โทร : 02 272 6041 - 5
โทรสาร : 02 272 6046
E-mail : info@whitecranegroup.com
www.whitecranegroup.com

