Your fish
deserve

the best
feed!

/artakuafishfood

Hakkımızda About Us
Nektar Yem Limited Şirketi 2001 yılında akuakültürü
yapılan küçük canlılara özel yüksek kaliteli yem
tedarik etmek amacıyla kurulmuştur. Elde edinilen
8 yıllık kapsamlı bilgi birikiminin ardından bilgi ve
tecrübesini 2009 yılında, akvaryum balık yemi ve
akuakültür balık yemi üretimine aktarmıştır. Yeni
üretim teknolojilerini takip ederek akvaryum
yemleri için “ArtAkua”, akuakültür için ise
“Nektar” markalarını oluşturularak ürün yelpazesini
şekillendirmiştir.

In 2001, Nektar Yem Ltd Sti was established with the
aim of supplying high quality and specific feed for
small creatures in the aquaculture industry. After 8
years of importation and distribution of fish feed,
in year 2009, we chose the path to invest in a new
technological project in order to produce and launch
fish food by transferring our extensive knowledge
and know-how into the ornamental fish food and
aquaculture feed production under these two brands:
“ArtAkua Fish Food” for ornamental fish and “Nektar
Feed” for aquaculture industry.

Nektar Yem, her geçen gün gelişen teknolojinin
takipçisi olarak farklı balık türlerine hitap etmek üzere
özel formüle edilmiş akuakültür ve akvaryum balık
yemlerini (30’dan fazla süs balığı için) üretmektedir.
Bu balık yemleri balıkların beslenme alışkanlıklarına
göre tasarlanmış olup tamamı Ar-Ge çalışmalarımız
ile özenle seçilmiş krill unu, karides unu, alg ve maya
gibi besin değeri yüksek ve kaliteli hammaddelerden
oluşmaktadır.

Nektar is manufacturing specifically formulated
aquaculture and ornamental fish food for a variety
of species (more than 30 types ornamental fish food)
with a unique production technology. These fish foods
are designed according to feeding habits of the fish,
and comprise of special raw materials such as krill
meal, shrimp meal, algae, yeast; all of which have
been carefully selected through our R&D studies.

Yem üretim çalışmalarımız başarıyla sonuçlanmış
ve genç, dinamik ve profesyonel ekibimizin çabaları
sayesinde büyük talep görmektedir.

The fish food production has been successful and
in high demand thanks to our dynamic, young and
professional team.

DAHA SAĞLIKLI BALIKLAR VE DAHA SAĞLIKLI BİR
GELECEK NESİL İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Misyonumuz müşterilerimize sağlıklı, yüksek kaliteli
ve çevre-dostu balık yemi üretmektir, çünkü gerçek
müşterilerimiz sevgili balıklarınızdır.

WE ARE WORKING FOR HEALTIER FISH AND
HEALTIER NEXT GENERATION
Our mission is procuring our customers with healthy
and environment-friendly fish food of high-quality;
because our real customers are your lovely pets.

BALIKLARINIZ DAHA İYİ BESLENMEYİ HAK EDİYOR!

YOUR FISH DESERVE THE BEST FEED!

FARKIMIZ
●● Farklı ekosistemler için özel yemler üretmekteyiz.
●● Eşsiz formüller yaratmak için bilimsel makalelerin
daima takibindeyiz.
●● Protein ve yağ denatürasyonunu önlemek amacıyla
soğuk ekstrüsyon sistemi kullanıyoruz.
●● Özel hammaddeler arasından özenle seçilmiş
malzemeler kullanmaktayız.
●● Temiz ve sağlıklı bir akvaryum ortamı sağlamak için
çalışıyoruz.
●● Yüksek oranlarda Schizochytrium, Chlorella ve
Spirulina gibi kaliteli algleri kullanıyoruz.
●● Ürünlerimizde hormon veya sentetik hammadde
ilavesi kullanmıyoruz.

OUR DIFFERENCE
●● Special food for different eco-systems,
●● Always up-to-date with scientific articles to create
unique formulas,
●● Using cold extrusion system to avoid protein & oil
denaturation,
●● Ingredients carefully selected among special raw
materials,
●● Providing a clean and healthy aquarium
environment,
●● Using a high amount of Schizochytrium sp.,
Chlorella sp. and Spirulina Algae,
●● No hormone or synthetic raw material addition in
our products.

Akvaryum Balık Yemleri
Aquarium Fish Food
ArtAkua akvaryum yemlerimiz Spirulina,
Chlorella ve Schizochytrium alglerini ve doğal
selenyum, Vitamin E, Vitamin C, Vitamin A,
Vitamin D, doğal karotenoid maddelerini (Astaksantin, Kantaksantin, Zeaksantin) yüksek
oranda içermektedir.

ArtAkua aquarium fish foods contain
high levels of Spirulina, Chlorella and
Schizochytrium algae as well as natural
selenium, vitamin E, vitamin C, vitamin A,
vitamin D and natural carotenoid substances
(i.e. astaxanthin, canthaxanthin, zeaxanthin).

Balıklarınızın daha canlı renk kazanması ve
bağışıklık sistemlerinin desteklenmesi için
doğal karotenoid kaynağı hammaddeler, bitki
esansiyel yağları kullanılmaktadır.

They also include specific raw materials and
additives for better pigmentation and to
support the immune system.

Suda çabuk çözünmez ve kirlilik yaratmaz.
Doğru besleme ile suda istenmeyen organizmaların gelişimini engeller. Yemlerimizin
besinsel içerikleri kadar fiziksel kalitesi de en
üst seviyededir. Sıfır toz ve yüksek su stabilitesi ile suda kirlilik oluşturmaz, besinler suda
kaybolmaz.
Yemlerimiz hormon içermez, hiçbir ek gıdaya
ihtiyaç yoktur.

ArtAkua foods preserve your water quality
and do not quickly dissolve in water. They
have high water stability and zero dust due to
their unique production technology. For this
reason there is low nutrient leaching, and
water pollution does not occur.
They meet all nutritional needs of the
fish and do not contain any hormone
supplements.

Yüksek kalitede mikro algler
High Quality MicroAlgae
Schizochytrium
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DHA Omega-3 kaynağı
Optimal gelişim sağlar
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Hayatta kalma oranını artırır
Üreme performansını artırır
Yemden yararlanmayı artırır.

●●
●●
●●
●●
●●
●●

Source of DHA Omega-3
Provides optimal development of the fish
Strengthens the immune system
Increases survival rate
Improves reproductive performance
Improves feed utilization

Chlorella
●● Protein, yağ, vitamin, mineral, enzimleri tek başına ●● It is one of the most nutrient-dense
bünyesinde bulundurur

●● İçeriğindeki yüksek klorofil ile;
●● Dokuların oluşmasına ve tamirine yardımcı olur,
yaraların iyileşmesini hızlandırır

●● Oksijenin hücrelere ve dokulara taşınmasına
yardımcı olur

●● Ağır metallerin vücuttan atılmasında görevlidir
●● Toksinlere karşı koruma sağlar, ilaçların yan
etkilerini azaltır

●● B12 vitamini içerir (Kırmızı ve beyaz kan

hücrelerinin üretimi için B12 vitaminine ihtiyaç
vardır)
●● Bağışıklık sistemini güçlendirir
●● Sekonder hastalıkların oluşumunu engeller.

superfoods that contain valuable protein,
fat, vitamin, mineral and enzyme
●● Possesses a high level of chlorophyll
●● Assists the formation and repair of tissues,
and accelerates the recovery of wounds
●● Helps in carrying the oxygen to the cells and
tissues
●● Takes part in removing the heavy metals
from the body
●● Provides protection against toxins, and
reduces the side effects of medicines
●● Contains B12 vitamin (B12 is needed to be
able to generate red and white blood cells)
●● Strengthens the immune system
●● Prevents iatrogenic diseases.

Spirulina
●● Bağışıklık sistemini güçlendirir
●● Hücre yenilenmesi ve çoğalma süresini
destekler

●● Antioksidan özelliği sayesinde vücutta biriken

toksinlerin atılmasına yardımcıdır
●● Yemden yararlanmayı artırır
●● Yaraların hızlı bir şekilde kapanmasını destekler
●● İçerdiği organik demir ve kalsiyum sayesinde
sağlıklı kemik, sinir, kan ve kas dokusu için etkili
bir destektir.

●● Strengthens the immune system
●● Supports cell renewal and reproduction period
●● Its antioxidant function helps to eliminate the
toxins accumulated in the body

●● Enhances the benefits of the fish food
●● Helps speedy recovery of wounds
●● Thanks to its organic iron and calcium

content, it helps building a healthy bone,
nerve, blood and muscle tissues.

Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!
Discus ve diğer etçil balıklarınızın sağlıklı büyümesi ve maksimum
renk gelişimi için özel olarak hazırlanmış protein yönünden zengin
turuncu renkte granül yem.
A type of protein-rich granule food in
orange color
specially
prepared
for healthy
growth and
maximum
color
development
of your
discus
and other
carnivorous
fish species.

Probits Discus

0.8 - 1.5 mm

Süs Balıkları İçin Tam Yem
Discus ve diğer etçil balıklarınızın sağlıklı büyümesi ve maksimum renk
gelişimi için özel olarak hazırlanmış protein yönünden zengin turuncu
renkte granül yem. Yüksek protein, DHA ve karotenoid madde içerikli
algler, doğal renk kaynağı olarak kabuklu unu, spirulina ve chlorella içermektedir. İçeriğindeki sebze özleri ve C vitamini ile balığın bağışıklık ve
sindirim sistemini destekler. 		

Complete Food For Ornamental Fish
A type of protein-rich granule food in orange color specially prepared
for healthy growth and maximum color development of your discus and
other carnivorous fish species. It contains algae with high protein, DHA
and carotenoids, crustacean flour as a natural color source, spirulina
and chlorella. It supports fish health and digestive system with its plant
extract and vitamin C content.

İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., chlorella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.

Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish (krill meal, gammarus meal, squid meal), algae (schizochytrium sp.,
chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold
inhibitor, choline cloride, carophyl pink.

Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.

Directions for Use
Feed 2 - 3 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.

Besin Değerleri
Protein: 52%, Yağ: 10%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%

Nutritional Values
Protein: 52%, Fat: 10%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%

Ambalaj
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg

Packaging
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg

www.artakua.com
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!
Küçük ağız açıklığına sahip etçil balıklarınızın sağlıklı büyümesi
ve maksimum renk gelişimi için özel olarak hazırlanmış protein
yönünden zengin turuncu renkte granül yem.
A type of protein-rich granule food in
orange color
specially
prepared
for healthy
growth and
maximum
color
development
of your
carnivorous
fish with
small mouth
openness.

Protrophy

8

500-800 micron

Süs Balıkları İçin Tam Yem
Küçük ağız açıklığına sahip etçil balıklarınızın sağlıklı büyümesi ve maksimum renk gelişimi için özel olarak hazırlanmış protein yönünden zengin
turuncu renkte granül yem. Yüksek protein, DHA ve karotenoid madde
içerikli algler, doğal renk kaynağı olarak kabuklu unu, spirulina ve chlorella içermektedir. İçeriğindeki sebze özleri ve C vitamini ile balığın
bağışıklık ve sindirim sistemini destekler.

Complete Food For Ornamental Fish
A type of protein-rich granule food in orange color specially prepared
for healthy growth and maximum color development of your carnivorous fish with small mouth openness. It contains algae with high protein, DHA and carotenoids, crustacean flour as a natural color source,
spirulina and chlorella. It supports fish health and digestive system with
its plant extract and vitamin C content.

İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., chlorella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.

Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish (krill meal, gammarus meal, squid meal), algae (schizochytrium sp.,
chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold
inhibitor, choline cloride, carophyl pink.

Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.

Directions for Use
Feed 2 - 3 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.

Besin Değerleri
Protein: 52%, Yağ: 10%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%

Nutritional Values
Protein: 52%, Fat: 10%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%

Ambalaj
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg

Packaging
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg

www.artakua.com

Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!
Discus türü balıklarınızın sağlıklı büyümesi ve maksimum
renk gelişimi için özel olarak hazırlanmış protein yönünden
zengin kırmızı renkte granül yem.
A type of protein-rich granule food
in red color
specially
prepared
for healthy
growth and
maximum
color
development
of your
discus fish.

Discus Red
Süs Balıkları İçin Tam Yem
Discus türü balıklarınızın sağlıklı büyümesi ve maksimum renk gelişimi
için özel olarak hazırlanmış protein yönünden zengin kırmızı renkte granül yem. Yüksek protein, DHA ve karotenoid madde içerikli algler, doğal
renk kaynağı olarak kabuklu unu, spirulina ve chlorella içermektedir.
İçeriğindeki sebze özleri ve C vitamini ile balığın bağışıklık ve sindirim
sistemini destekler.
İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., chlorella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.
Kullanma Talimatı
Günde 1 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.
Besin Değerleri
Protein: 50%, Yağ: 9%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%
Ambalaj
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg

1.5 - 2 mm

Complete Food For Ornamental Fish
A type of protein-rich granule food in red color specially prepared for
healthy growth and maximum color development of your discus fish.
It contains algae with high protein, DHA and carotenoids, crustacean
flour as a natural color source, spirulina and chlorella. It supports fish
health and digestive system with its plant extract and vitamin C content.
Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish (krill meal, gammarus meal, squid meal), algae (schizochytrium sp.,
chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold
inhibitor, choline cloride, carophyl pink.
Directions for Use
Feed once a day as much as the fish can consume within a short time.
Nutritional Values
Protein: 50%, Fat: 9%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%
Packaging
40 gr (100ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 KG

www.artakua.com
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!
Bu ekstrude yem, akvaryum balıklarınızın
sağlıklı ve optimal gelişimi için eşsiz
spirulina ve sarımsak bileşimi ile
zenginleştirilmiştir.
This extruded
food is enriched
with a unique
combination
of spirulina
and garlic
ingredients
for healthy
and optimal
growth of your
ornamental
fish.

Spirulina & Garlic

10

0.8 - 1.5 mm

Süs Balıkları İçin Tam Yem
Bu ekstrude yem, akvaryum balıklarınızın sağlıklı ve optimal gelişimi
için eşsiz spirulina ve sarımsak bileşimi ile zenginleştirilmiştir. Bu yem
içeriğindeki yüksek sindirilebilirlik özelliğine sahip incelikle seçilmiş malzemeler sayesinde sadece balık tarafından iştahla tüketilmekle kalmaz
aynı zamanda balığın doğal rengine ve daha iyi büyümesine katkıda bulunur. Bu ürün parazitlere ve zararlı bakterilere karşı koruma ve tedavi
sağlarken bağışıklık sistemini de güçlendirir.

Complete Food For Ornamental Fish
This extruded food is enriched with a unique combination of spirulina
and garlic ingredients for healthy and optimal growth of your ornamental fish. This food contains highly digestible and carefully selected ingredients consumed with appetite by the fish while improving the natural
color of the fish and promoting better growth. This product provides
protection and treatment against parasites and harmful bacteria, in
addition to strengthening the immune system

İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., chlorella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.

Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish
(krill meal, squid meal), algae (schizochytrium sp., chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold inhibitor, choline
cloride, carophyl pink.

Kullanım Talimatı
Günde 1-2 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.

Directions for Use
Feed 1 - 2 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.

Besin Değerleri
Protein: 49%, Yağ: 8%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%

Nutritional Values
Protein: 49%, Fat: 8%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%

Ambalaj
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 Kg

Packaging
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 Kg

www.artakua.com

Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!
Cichlid türü balıklarınız için
özel olarak hazırlanmış çok
lezzetli ekstrude bir yemdir.
This
delicious
extrude food
is specially
formulated
for CICHLID
type
ornamental
fish.

Cichlid Mix
Süs Balıkları İçin Tam Yem
Cichlid türü balıklarınız için özel olarak hazırlanmış çok lezzetli ekstrude
bir yemdir. Balıklarınızın sağlıklı, hızlı ve maksimum renk gelişimi için kaliteli protein, DHA ve karotenoid madde içerikli algler, doğal renk kaynağı
olarak ise kabuklu unu, spirulina ve chlorella içermektedir. Sindirilebilirliği
yüksek özel hammaddeler sayesinde balıklarınız tarafından iştahla tüketilir ve bu sayede sudaki kirlenme oranı minimize edilerek balıklar için kaliteli bir yaşam alanı yaratılır. İçeriğindeki sebze özleri ile balıkların bağışıklık
ve sindirim sistemi desteklenir.
İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., chlorella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi, mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.

0.8 - 1.5 mm

Complete Food For Ornamental Fish
This delicious extrude food is specially formulated for CICHLID type ornamental fish. It contains algae with high protein, DHA and carotenoids
and crustacean flour, spirulina and chlorella as a natural color source for
healthy, fast growth and maximum color development of your fish. Due
to its highly digestible and specific raw materials consumed with appetite
by the fish, it results in minimum water pollution and assures good water
quality. It supports fish health and digestive system with its plant extract.
Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein
sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish (krill
meal, gammarus meal, squid meal), algae (schizochytrium sp., chlorella
sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold inhibitor,
choline cloride, carophyl pink.

Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.

Directions for Use
Feed 2 - 3 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.

Besin Değerleri
Protein: 48%, Yağ: 8%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%

Nutritional Values
Protein: 48%, Fat: 8%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%

Ambalaj
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg

Packaging
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg

www.artakua.com
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!
Balıklarınızın sağlıklı, hızlı ve maksimum renk
gelişimi için özel hazırlanmış yüksek besinsel
değerlere sahip ekstrude yem.
An extrude
food of high
nutritional
value
specially
prepared
for healthy,
fast and
maximum
color
development
of your fish.

Max Power

12

0.8 - 1.5 mm

Süs Balıkları İçin Tam Yem
Balıklarınızın sağlıklı, hızlı ve maksimum renk gelişimi için özel hazırlanmış yüksek besinsel değerlere sahip ekstrude yem. Yüksek protein,
DHA ve karotenoid içerikli alglerin yanı sıra, doğal renk kaynağı olarak
kabuklular, spirulina ve chlorella içermektedir. Bu ürün yüksek enerji ve
pigmentasyon sağlarken, parazitlere karşı formülüne eklenmiş doğal
antioksidanlarla bağışıklık sistemini de güçlendirir.

Complete Food For Ornamental Fish
An extrude food of high nutritional value specially prepared for healthy,
fast and maximum color development of your fish. It contains DHA and
carotenoids, crustacean flour as a natural color source, spirulina and
chlorella. This product provides high energy and pigmentation while
strengthening the immune system with the natural antioxidants added
to its formula against parasites.

İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., chlorella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.

Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish (krill meal, gammarus meal, squid meal), algae (schizochytrium sp.,
chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold
inhibitor, choline cloride, carophyl pink.

Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.

Directions for Use
Feed 2 - 3 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.

Besin Değerleri
Protein: 50%, Yağ: 8%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%

Nutritional Values
Protein: 50%, Fat: 8%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%

Ambalaj
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg

Packaging
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg

www.artakua.com

Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Canlı doğuran ve küçük
boyutlu tropikal akvaryum
balıklarınız için özel granül
yem.
A special
food
which can
be used
for livebearing,
small
tropical
fish.

Tropical Mix
Süs Balıkları İçin Tam Yem
Canlı doğuran ve küçük boyutlu tropikal akvaryum balıklarınız için özel
granül yem. Küçük ağız açıklığına sahip balıklarınız için uygun olup yüksek hayvansal protein içeriklidir. Sindirilebilirliği yüksek özel hammaddeler ile balıklarınız tarafından iştahla tüketilerek suda kirlilik oluşturmaz. Bağışıklık sistemini güçlendirerek sağlıklı ve hızlı gelişme sağlar.
İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., chlorella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.

500-800 micron

Complete Food For Ornamental Fish
A special food which can be used for live-bearing, small tropical fish.
This granular food has high animal protein content and comes in a size
suitable for fish with small mouth openness. It contains highly digestible
and special raw materials consumed with appetite by the fish without
any water pollution. It provides healthy and fast development by supporting the immune system.
Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish
(krill meal, squid meal), algae (chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin
premix, mineral premix, mold inhibitor, choline cloride, carophyl pink.

Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.

Directions for Use
Feed 2 or 3 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.

Besin Değerleri
Protein: 50%, Yağ: 9%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%

Nutritional Values
Protein: 50%, Fat: 9%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%

Ambalaj
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg

Packaging
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg

www.artakua.com
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!
Malawi Cichlid türlerinin ve diğer etçil beslenen akvaryum
balıklarınızın beslenmesi için yüksek hayvansal içerikle
hazırlanmış granül yem.
It is a high animal protein content
granular
food
prepared
for feeding
of Malawi
CICHLID
species
and other
carnivorous
ornamental
fish.

Malawi Fish Granulat
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0.8 - 1.5 mm

Süs Balıkları İçin Tam Yem
Malawi Cichlid türlerinin ve diğer etçil beslenen akvaryum balıklarınızın
beslenmesi için yüksek hayvansal içerikle hazırlanmış granül yem. Sindirilebilirliği yüksek özel hammaddeler ile balıklarınız tarafından iştahla
tüketilerek suda kirlilik oluşturmaz. Bağışıklık sistemini güçlendirerek
sağlıklı ve hızlı gelişme sağlar.

Complete Food For Ornamental Fish
It is a high animal protein content granular food prepared for feeding
of Malawi CICHLID species and other carnivorous ornamental fish. This
food contains high digestible and specific raw materials consumed with
appetite without any water pollution. It provides healthy and fast development by supporting the immune system.

İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., chlorella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.

Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish
(krill meal, squid meal), algae (schizochytrium sp., chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold inhibitor, choline
cloride, carophyl pink.

Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.

Directions for Use
Feed 2 - 3 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.

Besin Değerleri
Protein: 51%, Yağ: 9%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%

Nutritional Values
Protein: 51%, Fat: 9%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%

Ambalaj
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg

Packaging
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg

www.artakua.com

Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!
Bu son derece lezzetli ve bitkisel
bazlı ekstrude yem, Tanganyika
gölünün bitkisel beslenen Cichlid türü
akvaryum balıkları için özel formüle
edilmiştir.
This highly
palatable
and plant
based
extrude
food is
specially
formulated
for
Tanganyika
lake CICHLID
species.

Tanganyika Fish Granulat
Süs Balıkları İçin Tam Yem
Bu son derece lezzetli ve bitkisel bazlı ekstrude yem, Tanganyika gölünün bitkisel beslenen Cichlid türü akvaryum balıkları için özel formüle
edilmiştir. Balığınızın sağlıklı ve hızlı büyümesi ve maksimum renk gelişimi için yüksek protein, DHA ve karotenoid madde içerikli algler, doğal
renk kaynağı olarak ise kabuklu unu, spirulina ve chlorella içermektedir.
Sindirilebilirliği yüksek özel BİTKİ bazlı hammaddeleri sayesinde balıklarınız tarafından iştahla tüketilerek suda kirlilik oluşturmaz ve iyi su kalitesi sağlar. İçeriğindeki sebze özleri ve C vitamini ile balıkların bağışıklık
ve sindirim sistemini destekler.
İçerik
Tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar
unu), algler (schizochytrium sp., chlorella sp., spirulina sp.), sebzeler
(sarımsak), vitamin premiksi, mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit,
carophyl pink.
Kullanım Talimatı
Kullanım Talimatı: Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği
miktarda verilmesi yeterlidir.Aşırı beslemeden kaçınılmalıdır.
Besin Değerleri
Protein: 42%, Yağ: 7%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%
Ambalaj
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg

0.8 - 1.5 mm

Complete Food For Ornamental Fish
This highly palatable and plant based extrude food is specially formulated for Tanganyika lake Cichlid species. It contains algae with high protein, DHA and carotenoids and crustacean flour, spirulina and chlorella
as a natural color source for healthy, fast growth and maximum color
development of your fish. Due to its highly digestible, PLANT BASED specific raw materials consumed with appetite, it results in minimum water
pollution and assures good water quality. It supports fish health and
digestive system with its plant extract and vitamin C content.
Ingredients
Premium cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based
oils, fish oil, mollusks and shellfish (krill meal, gammarus meal, squid
meal), algae (schizochytrium sp., chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold inhibitor, choline cloride, carophyl
pink.
Directions for Use
Feed 2 or 3 times a day, as much as the fish can consume within a short
time. Overfeeding should be avoided.
Nutritional Values
Protein: 42%, Fat: 7%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%
Packaging
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg

www.artakua.com
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Bu ekstrude yem, yavru
balıklarınızın sağlıklı
ve optimal gelişimi
için eşsiz spirulina ve
sarımsak bileşimi ile
zenginleştirilmiştir.
This extruded food is
enriched with a unique
combination of spirulina and
garlic ingredients for healthy
and optimal growth of your
baby fish.

Baby Fish Spirulina & Garlic
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300-500 micron

Süs Balıkları İçin Tam Yem
Bu ekstrude yem, yavru balıklarınızın sağlıklı ve optimal gelişimi için eşsiz spirulina ve sarımsak bileşimi ile zenginleştirilmiştir. Bu yem içeriğindeki yüksek sindirilebilirlik özelliğine sahip incelikle seçilmiş malzemeler
sayesinde sadece balık tarafından iştahla tüketilmekle kalmaz aynı zamanda balığın doğal rengine ve daha iyi büyümesine katkıda bulunur.
Bu ürün parazitlere ve zararlı bakterilere karşı koruma ve tedavi sağlarken bağışıklık sistemini de güçlendirir.

Complete Food For Ornamental Fish
This extruded food is enriched with a unique combination of spirulina
and garlic ingredients for healthy and optimal growth of your baby fish.
This product provides protection and treatment against parasites and
harmful bacteria, in addition to strengthening the immune system of
the fish. It contains highly digestible and specific raw materials consumed with appetite by the fish without any water pollution. It provides
healthy and fast development by supporting the immune system.

İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., chlorella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.

Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish
(krill meal, squid meal), algae (schizochytrium sp., chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold inhibitor, choline
cloride, carophyl pink.

Kullanım Talimatı
Günde 1-2 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.
			
Besin Değerleri
Protein: 46%, Yağ: 7%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%

Directions for Use
Feed 1 - 2 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.
			
Nutritional Values
Protein: 46%, Fat: 7%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%

Ambalaj
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 3 Kg

Packaging
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 3 Kg

www.artakua.com

Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Lepistes ve diğer canlı doğuran
akvaryum balıklarınız için sarımsak
ve spirulina
içerikli özel
bir yemdir.
This specific
food can
be used for
Guppy fish
and other
live-bearing
aquarium
fish.

Guppy Fish With Spirulina & Garlic

500-800 micron

Süs Balıkları İçin Tam Yem
Lepistes ve diğer canlı doğuran akvaryum balıklarınız için sarımsak ve
spirulina içerikli özel bir yemdir. Balıklarınızın sağlıklı ve hızlı büyümesi
ve maksimum renk gelişimi için hazırlanmıştır. Sindirilebilirliği yüksek
olan özel hammaddeleri ile balıklarınız tarafından iştahla tüketilerek
suda kirlilik oluşturmaz. Bağışıklık sistemini güçlendirerek sağlıklı ve hızlı
gelişime katkı sağlar.
			
İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., chlorella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.
			
Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.
			
Besin Değerleri
Protein: 47%, Yağ: 7%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%

Complete Food For Ornamental Fish
This specific food can be used for Guppy fish and other live-bearing
aquarium fish. It is prepared for healthy, fast growth and maximum
color development of your fish. It contains highly digestible and specific
raw materials consumed with appetite by the fish without any water
pollution. It provides healthy and fast development by supporting the
immune system.
			
Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based oil, high quality fish oil, mollusks
and shellfish (krill meal, squid meal), algae (schizochytrium sp., chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold inhibitor, choline cloride, carophyl pink.
			
Directions for Use
Feed 2 or 3 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.
			
Nutritional Values
Protein: 47%, Fat: 7%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%

Ambalaj
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg

Packaging
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg

www.artakua.com
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Canlı doğuran ve küçük
boyutlu tropikal akvaryum
balıklarınız için özel granül
yem.
A special food which can be
used for live-bearing, small
tropical fish.

Micro Mix
Süs Balıkları İçin Tam Yem
Canlı doğuran ve küçük boyutlu tropikal akvaryum balıklarınız için özel
granül yem. Küçük ağız açıklığına sahip balıklarınız için uygun olup yüksek hayvansal protein içeriklidir. Sindirilebilirliği yüksek özel hammaddeler ile balıklarınız tarafından iştahla tüketilerek suda kirlilik oluşturmaz. Bağışıklık sistemini güçlendirerek sağlıklı ve hızlı gelişme sağlar.
İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., chlorella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.
Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.
Besin Değerleri
Protein: 51%, Yağ: 8%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%
Ambalaj
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml)
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50-300 micron

Complete Food For Ornamental Fish
A special food which can be used for live-bearing, small tropical fish.
This granular food has high animal protein content and comes in a size
suitable for fish with small mouth openness. It contains highly digestible
and special raw materials consumed with appetite by the fish without
any water pollution. It provides healthy and fast development by supporting the immune system.
Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish
(krill meal, squid meal), algae (schizochytrium sp., chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold inhibitor, choline
cloride, carophyl pink.
Directions for Use
Feed 2 or 3 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.
Nutritional Values
Protein: 51%, Fat: 8%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%
Packaging
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml)

www.artakua.com

Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Orta su seviyesinde yaşayan
ve beslenen tüm balıklar için
kullanılabilir. Balıklarınızın
sağlıklı, hızlı ve maksimum renk
gelişimi için hazırlanmıştır.
It can be used for all fish
living & feeding at medium
water level. This extrude food
is prepared for healthy, fast
growth and maximum color
development of your fish.

Aqua GRAN
Süs Balıkları İçin Tam Yem
Orta su seviyesinde yaşayan ve beslenen tüm balıklar için kullanılabilir.
Balıklarınızın sağlıklı, hızlı ve maksimum renk gelişimi için hazırlanmıştır.
Yüksek protein, DHA ve karotenoid madde içerikli algler, doğal renk kaynağı olarak ise kabuklu unu, spirulina ve chlorella içermektedir.
İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., chlorella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.
Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.
Besin Değerleri
Protein: 42%, Yağ: 7%, Lif: 3.5%, Nem: 7%, Kül: 6%
Ambalaj
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 3 kg

0.8 - 1.2 mm

Complete Food For Ornamental Fish
It can be used for all fish living & feeding at medium water level. This
extrude food is prepared for healthy, fast growth and maximum color
development of your fish. It contains algae with high protein, DHA and
carotenoids and crustacean flour, spirulina and chlorella as a natural
color source.
Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish (krill meal, gammarus meal, squid meal), algae (schizochytrium sp.,
chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold
inhibitor, choline cloride, carophyl pink.
Directions for Use
Feed 2 or 3 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.
Nutritional Values
Protein: 42%, Fat: 7%, Fiber: 3.5%, Moisture: 7%, Ash: 6%
Packaging
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 3 kg

www.artakua.com
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Tüm yavru balık türleri için
kullanılabilir. Balıklarınızın
sağlıklı, hızlı ve maksimum
renk gelişimi için
hazırlanmıştır.
It can be used for all baby
fish types. This extrude food
is prepared for healthy, fast
growth and maximum color
development of your fish.

Baby Fish Gran

20

500-800 micron

Süs Balıkları İçin Tam Yem
Tüm yavru balık türleri için kullanılabilir. Balıklarınızın sağlıklı, hızlı ve
maksimum renk gelişimi için hazırlanmıştır. Yüksek protein, DHA ve
karotenoid madde içerikli algler, doğal renk kaynağı olarak ise kabuklu
unu, spirulina ve chlorella içermektedir.

Complete Food For Ornamental Fish
It can be used for all baby fish types. This extrude food is prepared for
healthy, fast growth and maximum color development of your fish. It
contains algae with high protein, DHA and carotenoids and crustacean
flour, spirulina and chlorella as a natural color source.

İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., chlorella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.

Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish (krill meal, gammarus meal, squid meal), algae (schizochytrium sp.,
chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold
inhibitor, choline cloride, carophyl pink.

Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.

Directions for Use
Feed 2 or 3 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.

Besin Değerleri
Protein: 42%, Yağ: 7%, Lif: 3.5%, Nem: 7%, Kül: 6%

Nutritional Values
Protein: 42%, Fat: 7%, Fiber: 3.5%, Moisture: 7%, Ash: 6%

Ambalaj
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 3 kg

Packaging
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 3 kg

www.artakua.com

Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Betta türü balıklarınızın sağlıklı büyümesi ve
maksimum renk gelişimi için özel hazırlanmış
granül yem.
A granular food specially prepared for healthy
growth and maximum color development of
your carnivorous betta fish.

Betta Granulat

500-800 micron

Süs Balıkları İçin Tam Yem
Betta türü balıklarınızın sağlıklı büyümesi ve maksimum renk gelişimi
için özel hazırlanmış granül yem. Yüksek protein, DHA ve karotenoid
madde içerikli algler, doğal renk kaynağı olarak ise kabuklu unu, spirulina ve chlorella içermektedir. İçeriğindeki sebze özleri ve C vitamini ile
balıkların bağışıklık ve sindirim sistemini destekler. 		

Complete Food For Ornamental Fish
A granular food specially prepared for healthy growth and maximum
color development of your carnivorous betta fish. It contains algae with
high protein, DHA and carotenoids, crustacean flour as a natural color
source, spirulina and chlorella. It supports fish health and digestive system with its plant extract and vitamin C content.

İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., chlorella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.

Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish (krill meal, gammarus meal, squid meal), algae (schizochytrium sp.,
chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold
inhibitor, choline cloride, carophyl pink.

Kullanım Talimatı
Günde 1-2 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.

Directions for Use
Feed 1 - 2 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.

Besin Değerleri
Protein: 52%, Yağ: 10%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%

Nutritional Values
Protein: 52%, Fat: 10%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%

Ambalaj
30 gr (100 ml), 100 gr (250 ml)

Packaging
30 gr (100 ml), 100 gr (250 ml)

www.artakua.com
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Yavru balıklarınızın sağlıklı,
hızlı ve maksimum renk
gelişimi için özel hazırlanmış
yüksek besinsel değerlere
sahip ekstrude yem.
An extrude food specially
prepared for healthy,
fast and maximum color
development of your baby
fish.

Baby Fish Max Power
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300-500 micron

Süs Balıkları İçin Tam Yem
Yavru balıklarınızın sağlıklı, hızlı ve maksimum renk gelişimi için özel
hazırlanmış yüksek besinsel değerlere sahip ekstrude yem. DHA ve karotenoid içerikli alglerin yanı sıra, doğal renk kaynağı olarak kabuklular,
spirulina ve chlorella içermektedir.

Complete Food For Ornamental Fish
An extrude food specially prepared for healthy, fast and maximum color
development of your baby fish. It contains algae with high protein, DHA
and carotenoids, crustacean flour as a natural color source, spirulina
and chlorella.

İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., chlorella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.

Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish (krill meal, gammarus meal, squid meal), algae (schizochytrium sp.,
chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold
inhibitor, choline cloride, carophyl pink.

Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.

Directions for Use
Feed 2 - 3 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.

Besin Değerleri
Protein: 48%, Yağ: 9%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%

Nutritional Values
Protein: 48%, Fat: 9%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%

Ambalaj
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 3 kg

Packaging
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 3 kg

www.artakua.com

Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Koi-Japon balıklarının tüm besinsel
ihtiyaçlarını karşılayan, yüksek
Artemia içerikli pul yem.
A flake
food
with high
Artemia
content
meeting all
nutritional
needs of
Koi-Gold
fish.

Gold Flake
Süs Balıkları İçin Pul Yem.
Koi – Japon balıklarının tüm besinsel ihtiyaçlarını karşılayan, yüksek Artemia içerikli pul yem. Özenle seçilmiş deniz kaynaklı hammaddeler ile
bitkisel protein kaynaklarının ideal ölçüde karışımı sayesinde balıkların
yemi iştahla tüketmesi sağlanır ve kolaylıkla sindirilebilir.

Flake Food For Ornamental Fish.
A flake food with high Artemia and spirulina content which meets all
nutritional needs of Koi - Gold fish. Thanks to its mixture of marine originated raw materials and vegetable protein of premium quality; it enables easy feeding and digestion.

İçerik
Artemia, Krilll unu, balık unu, buğday unu, bezelye proteini, sarımsak,
algler, vitamin premiksi, mineral premiksi, küf önleyici, metionin, kolin
klorit, carophly pink.

Ingredients
Artemia, spirulina,krill meal, shrimp meal, fish meal, cereals, pea protein, garlic, algae, vitamin premix, mineral premix, mold inhibitor, methionine, choline chloride, carophyl pink.

Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.

Directions for Use
Feed 2-3 times a day, only as much as your fish can consume in a few
minutes.

Besin Değerleri
Protein: 42%, Yağ: 10%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%

Nutritional Values
Protein: 41%, Fat: 10%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%

Ambalaj
12 gr (100 ml), 30 gr (250 ml), 120 gr (1000 ml), 1 Kg

Packaging
12 gr (100 ml), 30 gr (250 ml), 120 gr (1000 ml), 1 Kg

www.artakua.com
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!
Koi-Japon balıklarının tüm besinsel
ihtiyaçlarını karşılayan , yüksek Artemia
ve spiruluna içerikli pul yem.
A flake
food
with high
Artemia
and
Spirulina
content
meeting all
nutritional
needs of
Koi-Gold
fish.

Gold Mix Flake

24

Süs Balıkları İçin Pul Yem.
Koi-Japon balıklarının tüm besinsel ihtiyaçlarını karşılayan , yüksek
Artemia ve spiruluna içerikli pul yem. Özenle seçilmiş denizel orijinli
hammaddeler ile bitkisel protein kaynaklarının optimum karışımı
sayesinde balıkların yemi iştahla tüketmesi sağlanır ve kolay sindirilebilir.

Flake Food For Ornamental Fish.
A flake food with high Artemia and Spirulina content meeting all
nutritional needs of Koi-Gold fish. Thanks to its premium marine
originated raw materials and plant protein mixture; it enables easy
feeding and digestion.

İçerik
Artemia, spirulina, krilll unu, karides unu, balık unu, buğday unu, bezelye proteini, sarımsak, algler, vitamin premiksi, mineral premiksi, küf
önleyici, metionin, kolin klorit, carophly pink.

Ingredients
Artemia, spirulina, krill meal, shrimp meal, fish meal, cereals, pea protein, garlic, algae, vitamin premix, mineral premix, mold inhibitor, methionine, choline cloride, carophyl pink.

Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.

Directions for Use
Feed 2 - 3 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.

Besin Değerleri
Protein: 41%, Yağ: 10%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%

Nutritional Values
Protein: 41%, Fat: 10%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%

Ambalaj
12 gr (100 ml), 30 gr (250 ml), 120 gr (1000 ml), 1 Kg

Packaging
12 gr (100 ml), 30 gr (250 ml), 120 gr (1000 ml), 1 Kg

www.artakua.com

Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!
Cichlid balıklarının tüm besinsel
ihtiyaçlarını karşılayan, yüksek
Artemia ve spiruluna içerikli pul
yem.
A flake
food
with high
Artemia
and
Spirulina
content
meeting all
nutritional
needs of
Cichlid fish.

Cichlid Flake
Süs Balıkları İçin Pul Yem
Cichlid balıklarının tüm besinsel ihtiyaçlarını karşılayan, yüksek Artemia
ve spirulina içerikli pul yem. Özenle seçilmiş deniz kaynaklı hammaddeler ile bitkisel protein kaynaklarının ideal ölçüde karışımı sayesinde
balıkların yemi iştahla tüketmesi sağlanır ve kolaylıkla sindirilebilir.

Flake Food For Ornamental Fish
A flake food with high Artemia and spirulina content which meets all nutritional needs of Cichlid fish. Thanks to its mixture of marine originated
raw materials and vegetable protein of premium quality; it enables easy
feeding and digestion.

İçerik
Artemia, Spirulina, krilll unu, balık unu, buğday unu, bezelye proteini,
sarımsak, algler, vitamin premiksi, mineral premiksi, küf önleyici, metionin, kolin klorit, carophly pink.

Ingredients
Artemia, spirulina,krill meal, shrimp meal, fish meal, cereals, pea protein, garlic, algae, vitamin premix, mineral premix, mold inhibitor, methionine, choline chloride, carophyl pink.

Kullanım Talimatı
Günde 2- 3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.

Directions for Use
Feed 2-3 times a day, only as much as your fish can consume in a few
minutes.

Besin Değerleri
Protein: 40%, Yağ: 10%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%

Nutritional Values
Protein: 40%, Fat: 10%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%

Ambalaj
12 gr (100 ml), 30 gr (250 ml), 120 gr (1000 ml), 1 Kg

Packaging
12 gr (100 ml), 30 gr (250 ml), 120 gr (1000 ml), 1 Kg

www.artakua.com
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!
Bitkisel beslenen akvaryum balıklarının
tüm besinsel ihtiyacını karşılayan,
yüksek spirulina içerikli pul yem.
A flake food
with high
spirulina
content
which
meets all
nutritional
needs of
herbivorous
aquarium
fish.

Spirulina Flake Food
Süs Balıkları İçin Pul Yem
Bitkisel beslenen akvaryum balıklarının tüm besinsel ihtiyaçlarını karşılayan, yüksek spirulina içerikli pul yem. Özenle seçilmiş deniz kaynaklı
hammaddeler ile bitkisel protein kaynaklarının ideal ölçüde karışımı
sayesinde balıkların yemi iştahla tüketmesi sağlanır ve kolaylıkla sindirilebilir.
İçerik
Spirulina, krilll unu, karides unu, balık unu, buğday unu, bezelye proteini, sarımsak, algler, vitamin premiksi, mineral premiksi, küf önleyici,
metionin, kolin klorit, carophly pink.
Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıklarınızın birkaç dakika içinde tüketebildiği kadar
besleyin. Yenmemiş yemleri uzaklaştırın.
Besin Değerleri
Protein: %40, Yağ: %10, Lif: %3, Nem: %7, Kül: %6
Ambalaj
12 gr (100 ml), 30 gr (250 ml), 120 gr (1000 ml), 1 Kg
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Flake Food For Ornamental Fish
A flake food with high spirulina content which meets all nutritional
needs of herbivorous aquarium fish. Thanks to its mixture of marine
originated raw materials and vegetable protein of premium quality; it
enables easy feeding and digestion.
Ingredients
Spirulina, krill meal, shrimp meal, fish meal, cereals, pea protein, garlic,
algae, vitamin premix, mineral premix, mold inhibitor, methionine, choline cloride, carophyl pink.
Directions for Use
Feed 2-3 times a day, only as much as your fish can consume in a few
minutes.
Nutritional Values
Protein: 40%, Fat: 10%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%
Packaging
12 gr (100 ml), 30 gr (250 ml), 120 gr (1000 ml), 1 Kg

www.artakua.com

Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!
Etçil ve bitkisel beslenen akvaryum
balıklarının tüm besinsel ihtiyacını
karşılayan, yüksek artemia ve spirulina
içerikli karışık pul yem.
A flake food
with high
spirulina and
artemia content
which meets
all nutritional
needs of both
carnivorous and
herbivorous
aquarium fish.

Tropimix Flake Food
Süs Balıkları İçin Pul Yem
Etçil ve bitkisel beslenen akvaryum balıklarının tüm besinsel ihtiyaçlarını karşılayan, yüksek artemia ve spirulina içerikli pul yem. Özenle seçilmiş deniz kaynaklı hammaddeler ile bitkisel protein kaynaklarının ideal
ölçüde karışımı sayesinde balıkların yemi iştahla tüketmesi sağlanır ve
kolaylıkla sindirilebilir.
İçerik
Artemia, spirulina, krilll unu, karides unu, balık unu, buğday unu, bezelye proteini, sarımsak, algler, vitamin premiksi, mineral premiksi, küf
önleyici, metionin, kolin klorit, carophly pink.
Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıklarınızın birkaç dakika içinde tüketebildiği kadar
besleyin. Yenmemiş yemleri uzaklaştırın.
Besin Değerleri
Protein: %41, Yağ: %10, Lif: %3, Nem: %7, Kül: %6
Ambalaj
12 gr (100 ml), 30 gr (250 ml), 120 gr (1000 ml), 1 Kg

Flake Food For Ornamental Fish
A flake food with high spirulina and artemia content which meets all
nutritional needs of both carnivorous and herbivorous aquarium fish.
Thanks to its mixture of marine originated raw materials and vegetable
protein of premium quality; it enables easy feeding and digestion.
Ingredients
Artemia, spirulina, krill meal, shrimp meal, fish meal, cereals, pea protein, garlic, algae, vitamin premix, mineral premix, mold inhibitor, methionine, choline cloride, carophyl pink.
Directions for Use
Feed 2-3 times a day, only as much as your fish can consume in a few
minutes.
Nutritional Values
Protein: 41%, Fat: 10%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%
Packaging
12 gr (100 ml), 30 gr (250 ml), 120 gr (1000 ml), 1 Kg

www.artakua.com
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!
Etçil beslenen akvaryum
balıklarının tüm besinsel
ihtiyaçlarını karşılayan, yüksek
artemia içerikli pul yem.
A flake food
with high
artemia
content
which
meets all
nutritional
needs of
carnivorous
aquarium
fish.

Artemia Flake Food
Süs Balıkları İçin Pul Yem
Etçil beslenen akvaryum balıklarının tüm besinsel ihtiyaçlarını karşılayan, yüksek artemia içerikli pul yem. Özenle seçilmiş deniz kaynaklı
hammaddeler ile bitkisel protein kaynaklarının ideal ölçüde karışımı
sayesinde balıkların yemi iştahla tüketmesi sağlanır ve kolaylıkla sindirilebilir.
İçerik
Artemia, krilll unu, karides unu, balık unu, buğday unu, bezelye proteini,
sarımsak, algler, vitamin premiksi, mineral premiksi, küf önleyici, metionin, kolin klorit, carophly pink.
Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıklarınızın birkaç dakika içinde tüketebildiği kadar
besleyin. Yenmemiş yemleri uzaklaştırın.
Besin Değerleri
Protein: %42, Yağ: %10, Lif: %3, Nem: %7, Kül: %6
Ambalaj
12 gr (100 ml), 30 gr (250 ml), 120 gr (1000 ml), 1 Kg
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Flake Food For Ornamental Fish
A flake food with high artemia content which meets all nutritional needs
of carnivorous aquarium fish. Thanks to its mixture of marine originated
raw materials and vegetable protein of premium quality; it enables easy
feeding and digestion.
Ingredients
Artemia, krill meal, shrimp meal, fish meal, cereals, pea protein, garlic,
algae, vitamin premix, mineral premix, mold inhibitor, methionine, choline cloride, carophyl pink.
Directions for Use
Feed 2-3 times a day, only as much as your fish can consume in a few
minutes.
Nutritional Values
Protein: 42%, Fat: 10%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%
Packaging
12 gr (100 ml), 30 gr (250 ml), 120 gr (1000 ml), 1 Kg

www.artakua.com

Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Bu yem doğal pigment kaynakları ile kırmızı akvaryum
balıklarında pigmentasyonu artırır.
This food enhances pigmentation in red aquarium fish
with its natural pigment sources.

Red Color
Süs Balıkları İçin Destekleyici Yem
Bu yem doğal pigment kaynakları ile kırmızı akvaryum balıklarında pigmentasyonu artırır. Balıklarınızın sağlıklı ve hızlı büyümesi ve maksimum
renk gelişimi için hazırlanmış ekstrude bir yemdir. Yüksek protein, DHA
ve karotenoid madde içerikli algler, doğal renk kaynağı olarak ise kabuklu unu, spirulina ve chlorella içermektedir. Renklendirme etkisi yemin
15 gün boyunca kullanımını takiben başlar ve mükemmel renklendirme
30 gün içinde elde edilir.
İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., chlorella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.
Kullanım Talimatı
Günde 1 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.
Besin Değerleri
Protein: 44%, Yağ: 7%, Lif: 2,5%, Nem: 7%, Kül: 6%
Ambalaj
40 gr (100 ml)

0.8 - 1.2 mm

Supplementary Food For Ornamental Fish
This food enhances pigmentation in red aquarium fish with its natural
pigment sources. It is an extrude food specially prepared for healthy,
fast and maximum color development of your fish. It contains algae
with high protein, DHA and carotenoids, crustacean flour as a natural
color source, spirulina and chlorella. The coloring effect starts on the
15th day of feeding, and excellent coloration is obtained within 30 days.
Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish (krill meal, gammarus meal, squid meal), algae (schizochytrium sp.,
chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold
inhibitor, choline cloride, carophyl pink.
Directions for Use
Food once a day, as much as the fish can consume within a short time.
Nutritional Values
Protein: 44%, Fat: 7%, Fiber: 2.5%, Moisture: 7%, Ash: 6%
Packaging
40 gr (100 ml)

www.artakua.com
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Bu yem doğal pigment kaynakları ile mavi renkli
akvaryum balıklarında pigmentasyonu artırır.
This food enhances pigmentation in blue aquarium fish
with its natural pigment sources.

Blue Color
Süs Balıkları İçin Destekleyici Yem
Bu yem doğal pigment kaynakları ile mavi renkli akvaryum balıklarında
pigmentasyonu artırır. Balıklarınızın sağlıklı ve hızlı büyümesi ve maksimum renk gelişimi için hazırlanmış ekstrude bir yemdir. Yüksek protein,
DHA ve karotenoid madde içerikli algler, doğal renk kaynağı olarak ise
kabuklu unu, spirulina ve chlorella içermektedir. Renklendirme etkisi
yemin 15 gün boyunca kullanımını takiben başlar ve mükemmel renklendirme 30 gün içinde elde edilir.
İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., chlorella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.
Kullanım Talimatı
Günde 1 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.
Besin Değerleri
Protein: 44%, Yağ: 7%, Lif: 2,5%, Nem: 7%, Kül: 6%
Ambalaj
40 gr (100 ml)
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0.8 - 1.2 mm

Supplementary Food For Ornamental Fish
This food enhances pigmentation in blue aquarium fish with its natural
pigment sources. It is an extrude food specially prepared for healthy,
fast and maximum color development of your fish. It contains algae
with high protein, DHA and carotenoids, crustacean flour as a natural
color source, spirulina and chlorella. The coloring effect starts on the
15th day of feeding, and excellent coloration is obtained within 30 days.
Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein
sources, pea protein, plant based oil, high qualiy fish oil, mollusks and
shellfish (krill meal, gammarus meal, squid meal), algae (schizochytrium sp., chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold inhibitor, choline cloride.
Directions for Use
Feed once a day, as much as the fish can consume within a short time.
Nutritional Values
Protein: 44%, Fat: 7%, Fiber: 2.5%, Moisture: 7%, Ash: 6%
Packaging
40 gr (100 ml)

www.artakua.com

Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Bu yem doğal pigment kaynakları ile sarı akvaryum
balıklarında pigmentasyonu artırır.
This food enhances pigmentation in yellow aquarium
fish with its natural pigment sources.

Yellow Color

0.8 - 1.2 mm

Süs Balıkları İçin Destekleyici Yem
Bu yem doğal pigment kaynakları ile sarı akvaryum balıklarında pigmentasyonu artırır. Balıklarınızın sağlıklı ve hızlı büyümesi ve maksimum
renk gelişimi için hazırlanmış ekstrude bir yemdir. Yüksek protein, DHA
ve karotenoid madde içerikli algler, doğal renk kaynağı olarak ise kabuklu unu, spirulina ve chlorella içermektedir. Renklendirme etkisi yemin
15 gün boyunca kullanımını takiben başlar ve mükemmel sarılıkta renklendirme 30 gün içinde elde edilir.

Supplementary Food For Ornamental Fish
This food enhances pigmentation in yellow aquarium fish with its natural pigment sources. It is an extrude food specially prepared for healthy,
fast and maximum color development of your fish. It contains algae
with high protein, DHA and carotenoids, crustacean flour as a natural
color source, spirulina and chlorella. The coloring effect starts on the
15th day of feeding, and excellent yellow coloration is obtained within
30 days.

İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., chlorella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.

Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish (gammarus meal, squid meal), algae (schizochytrium sp., chlorella
sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold inhibitor,
choline cloride.

Kullanım Talimatı
Günde 1 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.

Directions for Use
Feed once a day, as much as the fish can consume within a short time.

Besin Değerleri
Protein: 44%, Yağ: 7%, Lif: 2,5%, Nem: 7%, Kül: 6%

Nutritional Values
Protein: 44%, Fat: 7%, Fiber: 2.5%, Moisture: 7%, Ash: 6%

Ambalaj
40 gr (100 ml)

Packaging
40 gr (100 ml)

www.artakua.com
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Bu yem doğal pigment kaynakları ile çok renkli
akvaryum balıklarında pigmentasyonu artırır.
This food enhances pigmentation in multicolor
aquarium fish with its natural pigment sources.

Rainbow Color

Supplementary Food For Ornamental Fish
This food enhances pigmentation in multicolor aquarium fish with its
natural pigment sources. It is an extrude food specially prepared for
healthy, fast and maximum color development of your fish. It contains
algae with high protein, DHA and carotenoids, crustacean flour as a
natural color source, spirulina and chlorella. The coloring effect starts
on the 15th day of feeding, and excellent coloration is obtained within
30 days.

İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., chlorella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.

Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein
sources, pea protein, plant based oil, high qualiy fish oil, mollusks and
shellfish (krill meal, gammarus meal, squid meal), algae (schizochytrium sp., chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold inhibitor, choline cloride.

Kullanım Talimatı
Günde 1 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.

Directions for Use
Feed once a day, as much as the fish can consume within a short time.

Besin Değerleri
Protein: 44%, Yağ: 7%, Lif: 2,5%, Nem: 7%, Kül: 6%
Ambalaj
40 gr (100 ml)
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0.8 - 1.2 mm

Süs Balıkları İçin Destekleyici Yem
Bu yem doğal pigment kaynakları ile çok renkli akvaryum balıklarında
pigmentasyonu artırır. Balıklarınızın sağlıklı ve hızlı büyümesi ve maksimum renk gelişimi için hazırlanmış ekstrude bir yemdir. Yüksek protein,
DHA ve karotenoid madde içerikli algler, doğal renk kaynağı olarak ise
kabuklu unu, spirulina ve chlorella içermektedir. Renklendirme etkisi
yemin 15 gün boyunca kullanımını takiben başlar ve mükemmel renklendirme 30 gün içinde elde edilir.

Nutritional Values
Protein: 44%, Fat: 7%, Fiber: 2.5%, Moisture: 7%, Ash: 6%
Packaging
40 gr (100 ml)
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Cichlid türü balıklarınız için özel
olarak hazırlanmış çok lezzetli
ekstrude
yem.
This delicious
food is
specially
formulated
for CICHLID
type
ornamental
fish.

Cichlid Sticks

2 mm

Süs Balıkları İçin Tam Yem
Cichlid türü balıklarınız için özel olarak hazırlanmış çok lezzetli ekstrude
yem. Balıklarınızın sağlıklı, hızlı ve maksimum renk gelişimi için kaliteli protein, DHA ve karotenoid madde içerikli algler, doğal renk kaynağı
olarak ise kabuklu unu, spirulina ve chlorella içermektedir. Sindirilebilirliği yüksek özel hammaddeler sayesinde balıklarınız tarafından iştahla
tüketilir ve bu sayede sudaki kirlenme oranı minimize edilerek balıklar
için kaliteli bir yaşam alanı yaratılır. İçeriğindeki sebze özleri ile balıkların
bağışıklık ve sindirim sistemini destekler.

Complete Food For Ornamental Fish
This delicious food is specially formulated for CICHLID type ornamental fish. It contains algae with high protein, DHA and carotenoids and
crustacean flour, spirulina and chlorella as a natural color source for
healthy, fast growth and maximum color development of your fish. Due
to its highly digestible and specific raw materials consumed with appetite by the fish, it results in minimum water pollution and assures good
water quality. It supports fish health and digestive system with its plant
extract.

İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., chlorella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.

Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish (krill meal, gammarus meal, squid meal), algae (schizochytrium sp.,
chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold
inhibitor, choline cloride, carophyl pink.

Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.

Directions for Use
Feed 2 - 3 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.

Besin Değerleri
Protein: 49%, Yağ: 8%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%

Nutritional Values
Protein: 49%, Fat: 8%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%

Ambalaj
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg

Packaging
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!
Papağan Cichlid balıklarınızın sağlıklı büyümesi ve
maksimum renk gelişimi için özel olarak hazırlanmış
krill unu içeren kırmızı granül yemdir.
A red
granular
food specially
prepared
for healthy
growth and
maximum
color
development
of your Red
Parrot fish.

Red Parrot Pellet
Süs Balıkları İçin Tam Yem
Papağan Cichlid balıklarınızın sağlıklı büyümesi ve maksimum renk gelişimi için özel olarak hazırlanmış krill unu içeren kırmızı pellet yemdir.
Yüksek protein, DHA ve karotenoid madde içerikli algler, doğal renk
kaynağı olarak ise kabuklu unu, spirulina ve chlorella içermektedir. İçeriğindeki sebze özleri ve C vitamini ile balıkların bağışıklık ve sindirim
sistemini destekler.
İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., chlorella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.
Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.
Besin Değerleri
Protein: 42%, Yağ: 7%, Lif: 3.5%, Nem: 7%, Kül: 6%
Ambalaj
100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg
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2 mm

Complete Food For Ornamental Fish
A red pellet food specially prepared for healthy growth and maximum
color development of your Red Parrot fish. It contains algae with high
protein, DHA and carotenoids, crustacean flour as a natural color
source, spirulina and chlorella. It supports fish health and digestive system with its plant extract and vitamin C content.
Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish (krill meal, gammarus meal, squid meal), algae (schizochytrium sp.,
chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold
inhibitor, choline cloride, carophyl pink.
Directions for Use
Feed 2 - 3 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.
Nutritional Values
Protein: 42%, Fat: 7%, Fiber: 3.5%, Moisture: 7%, Ash: 6%
Packaging
100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml) , 3 kg

www.artakua.com

Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!
Flower Horn gibi büyük ağız açıklığına sahip
balıklarınız için kullanılabilir. Bu özel ekstrude yem
balıklarınızın sağlıklı, hızlı ve maksimum
renk gelişimi için hazırlanmıştır.
It can be used
for big mouth
fish as Flower
Horn fish. This
extrude food
is prepared for
healthy, fast
growth and
maximum color
development of
your fish.

Flower Horn Pellet
Süs Balıkları İçin Tam Yem
Flower Horn gibi büyük ağız açıklığına sahip balıklarınız için kullanılabilir. Bu özel ekstrude yem balıklarınızın sağlıklı, hızlı ve maksimum renk
gelişimi için hazırlanmıştır. Yüksek protein, DHA ve karotenoid madde
içerikli algler, doğal renk kaynağı olarak ise spirulina ve chlorella içermektedir.
İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., chlorella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.
Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.
Besin Değerleri
Protein: 42%, Yağ: 8%, Lif: 2,5%, Nem: 7%, Kül: 6%
Ambalaj
100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg

2 mm

Complete Food For Ornamental Fish
It can be used for big mouth fish as Flower Horn fish. This extrude food
is prepared for healthy, fast growth and maximum color development
of your fish. It contains algae with high protein, DHA and carotenoids
and crustacean flour, spirulina and chlorella as a natural color source.
Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish (krill meal, gammarus meal, squid meal), algae (schizochytrium sp.,
chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold
inhibitor, choline cloride, carophyl pink.
Directions for Use
Feed 2 or 3 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.
Nutritional Values
Protein: 42%, Fat: 8%, Fiber: 2.5%, Moisture: 7%, Ash: 6%
Packaging
100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg

www.artakua.com
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!
Japon balığı gibi büyük ağız açıklığına sahip balıklarınız için kullanılabilir.
Bu ekstrude yem balıklarınızın sağlıklı, hızlı ve maksimum renk gelişimi
için hazırlanmıştır.
It can be used for big mouth fish such
as Goldfish.
This extrude
food is
prepared for
healthy, fast
growth and
maximum
color
development
of your fish.

Goldfish
Süs Balıkları İçin Tam Yem
Japon balığı gibi büyük ağız açıklığına sahip balıklarınız için kullanılabilir.
Bu ekstrude yem balıklarınızın sağlıklı, hızlı ve maksimum renk gelişimi
için hazırlanmıştır. Yüksek protein, DHA ve karotenoid madde içerikli
algler, doğal renk kaynağı olarak ise kabuklu unu, spirulina ve chlorella
içermektedir.
İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., chlorella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.
Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.
Besin Değerleri
Protein: 45%, Yağ: 7%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%
Ambalaj
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg
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1.5 mm

Complete Food For Ornamental Fish
It can be used for big mouth fish such as Goldfish. This extrude food is
prepared for healthy, fast growth and maximum color development of
your fish. It contains algae with high protein, DHA and carotenoids and
crustacean flour, spirulina and chlorella as a natural color source.
Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish (krill meal, gammarus meal, squid meal), algae (schizochytrium sp.,
chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold
inhibitor, choline cloride, carophyl pink.
Directions for Use
Feed 2 or 3 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.
Nutritional Values
Protein: 45%, Fat: 7%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%
Packaging
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!
Japon balığı gibi büyük ağız açıklığına sahip balıklarınız için kullanılabilir.
Bu ekstrude yem balıklarınızın sağlıklı, hızlı ve maksimum renk gelişimi
için hazırlanmıştır.
It can be used for big mouth fish such
as Goldfish.
This extrude
food is
prepared for
healthy, fast
growth and
maximum
color
development
of your fish.

Goldfish Mix
Süs Balıkları İçin Tam Yem
Japon balığı gibi büyük ağız açıklığına sahip balıklarınız için kullanılabilir.
Bu ekstrude yem balıklarınızın sağlıklı, hızlı ve maksimum renk gelişimi
için hazırlanmıştır. Yüksek protein, DHA ve karotenoid madde içerikli
algler, doğal renk kaynağı olarak ise kabuklu unu, spirulina ve chlorella
içermektedir.
İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., chlorella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.
Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.
Besin Değerleri
Protein: 45%, Yağ: 7%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%
Ambalaj
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg

1.5 mm

Complete Food For Ornamental Fish
It can be used for big mouth fish such as Goldfish. This extrude food is
prepared for healthy, fast growth and maximum color development of
your fish. It contains algae with high protein, DHA and carotenoids and
crustacean flour, spirulina and chlorella as a natural color source.
Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish (krill meal, gammarus meal, squid meal), algae (schizochytrium sp.,
chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold
inhibitor, choline cloride, carophyl pink.
Directions for Use
Feed 2 or 3 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.
Nutritional Values
Protein: 45%, Fat: 7%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%
Packaging
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg

www.artakua.com
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Etçil ve bitkisel beslenen akvaryum
balıklarının tüm besinsel ihtiyaçlarını
karşılayan
karışık yem.
A mix food
which meets
all nutritional
needs of both
carnivorous
and
herbivorous
aquarium
fish.

Combo Mix
Süs Balıkları İçin Granul , Pul ve Pond Yem
Etçil ve bitkisel beslenen akvaryum balıklarının tüm besinsel ihtiyaçlarını karşılayan, yüksek artemia ve spirulina içerikli karışık yem. Özenle
seçilmiş deniz kaynaklı hammaddeler ile bitkisel protein kaynaklarının
ideal ölçüde karışımı sayesinde balıkların yemi iştahla tüketmesi sağlanır ve kolaylıkla sindirilebilir.
İçerik
Artemia, spirulina, krilll unu, karides unu, balık unu, buğday unu, bezelye
proteini, sarımsak, algler, vitamin premiksi, mineral premiksi, küf önleyici, metionin, kolin klorit, carophly pink.
Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıklarınızın birkaç dakika içinde tüketebildiği kadar
besleyin.
Besin Değerleri
Protein: 37%, Yağ: 9%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%
Ambalaj
120 gr (1000 ml), 1 kg
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Granule , Flake and Pond Food for Ornamental Fish
A mix food with high spirulina and artemia content which meets all
nutritional needs of both carnivorous and herbivorous aquarium fish.
Thanks to its mixture of marine originated raw materials and vegetable
protein of premium quality; it enables easy feeding and digestion.
Ingredients
Artemia, spirulina, krill meal, shrimp meal, fish meal, cereals, pea protein, garlic, algae, vitamin premix, mineral premix, mold inhibitor, methionine, choline chloride, carophyl pink.
Directions for Use
Feed 2-3 times a day, only as much as your fish can consume in a few
minutes.
Nutritional Values
Protein: 37%, Fat: 9%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%
Packaging
120 gr (1000 ml), 1 kg
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Cichlid türü balıklarınız
için özel olarak
hazırlanmış
çok lezzetli
yüzen yem.
This delicious
floating food
is specially
formulated
for CICHLID
type
ornamental
fish.

Cichlid Floating

2 mm

Süs Balıkları İçin Yüzen Yem
Cichlid türü balıklarınız için özel olarak hazırlanmış çok lezzetli yüzen bir
yemdir. Balıklarınızın sağlıklı, hızlı ve maksimum renk gelişimi için kaliteli protein, DHA ve karotenoid madde içerikli algler, doğal renk kaynağı
olarak ise kabuklu unu, spirulina ve chlorella içermektedir. Sindirilebilirliği yüksek özel hammaddeler sayesinde balıklarınız tarafından iştahla
tüketilir ve bu sayede sudaki kirlenme oranı minimize edilerek balıklar
için kaliteli bir yaşam alanı yaratılır. İçeriğindeki sebze özleri ile balıkların
bağışıklık ve sindirim sistemi desteklenir.

Floating Food for Ornamental Fish
This delicious floating food is specially formulated for CICHLID type ornamental fish. It contains algae with high protein, DHA and carotenoids
and crustacean flour, spirulina and chlorella as a natural color source
for healthy, fast growth and maximum color development of your fish.
Due to its highly digestible and specific raw materials consumed with
appetite by the fish, it results in minimum water pollution and assures
good water quality. It supports fish health and digestive system with its
plant extract.

İçerik: Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar
ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium sp., cholerella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin
premiksi, mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.

Ingredients: Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals,
vegetable protein sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish (krill meal, gammarus meal, squid meal), algae
(schizochytrium sp., chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix,
mineral premix, mold inhibitor, choline chloride, carophyl pink.

Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.

Directions for Use
Feed 2 or 3 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.

Besin Değerleri
Protein: 45%, Yağ: 8%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%

Nutritional Values
Protein: 45%, Fat: 8%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%

Ambalaj
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg

Packaging
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg

www.artakua.com
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Arowana türü
balıklarınız İçin özel
hazırlanmış
çok lezzetli
sticks yem.
Delicious
sticks
specially
prepared
for your
Arowana
fish
species.

Arowana Sticks

Complete Food for Ornamental Fish
A sticks food specially prepared for your Arowana fish. For healthy, fast
and maximum color development of your fish; it includes premium quality algae with protein, DHA, carotenoid content; and crustacean flour,
spirulina and chlorella as a natural color source. Thanks to these rich
raw materials which are easily digestible, it will be consumed with appetite by your fish while ensuring that the pollution rate is minimized
and an ideal habitat is created for the fish. It also strengthens the immune and digestive systems with its vegetable essences.

İçerik
Balık ve balık ürünleri (Premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krilll unu gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., chlorella sp., sprirulina sp.) sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.

Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein
sources, pea protein, plant based oil, high quality fish oil, mollusks and
shellfish (krill meal, gammarusmeal, squid meal), algae (schizochytrium
sp., chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix,
mold inhibitor, choline chloride, carophyl pink.

Kullanım Talimatı
Günde 2- 3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.

Directions for Use
Feed 2-3 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.

Besin Değerleri
Protein: 49%, Yağ: 8%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%

Nutritional Values
Protein: 49%, Fat: 8%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%

Ambalaj
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg

40

2 mm

Süs Balıkları İçin Sticks Yem.
Arowana türü balıklarınız İçin özel hazırlanmış çok lezzetli sticks yem.
Balıklarınızın sağlıklı, hızlı ve maksimum renk gelişimi için kaliteli protein, DHA ve karotenoid madde içerikli algler, doğal renk kaynağı olarak
ise kabuklu unu, spirulina ve chlorella içermektedir. Sindirilebilirliği yüksek özel hammaddeler sayesinde balıklarınız tarafından iştahla tüketilir
ve bu sayede sudaki kirlenme oranı minimize edilerek balıklar için kaliteli bir yaşam alanı yaratılır. İçeriğindeki sebze özleri ile balıkların bağışıklık ve sindirim sistemini destekler.

Packaging
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Otçul dip balıkları için
ideal proteinleri olan 2’si
bir arada
premium
besin.
Premium
2-in-1 food
with ideal
proteins for
herbivorous
bottom fish.

Wafer Mix

13 - 15 mm

Otçul dip balıkları için ideal proteinleri olan 2’si bir arada premium besin.
Beslenme alanında uzmanlaşmış kıdemli bilim insanları tarafından pleco ve diğer vejetaryen dip balıkları için geliştirilmiş özel ve temel bir
besin kaynağıdır. Besin bazlı özel formülümüz sayesinde balıklarınızın
ömrünü uzatarak , bağışıklık sistemini destekler. Optimum balık sağlığı
ve ürünün kaliteli raf ömrü için stabilize edilmiş bir vitamin kaynağı ve
garantili besin yüzdelerine sahiptir. Sürekli araştırma ve geliştirme çalışmaları çerçevesinde ArtAkua balığınızın her yönden bakımı ve sağlığı
için en yüksek kalitede ve yenilikçi ürünler sunar.
İçerik: Balık ve balık ürünleri ( premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar
ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium sp., chlorella sp., spirulina sp., ) sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi, mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.

Premium 2-in-1 food with ideal proteins for herbivorous bottom fish.
It is a special and basic nutritional source developed for pleco and other
vegetarian bottom fish. Our nutrient-based formula extends the life of
the fish and supports the immune system of your fish. It has a stabilized
vitamin source and guaranteed nutrient percentages for optimum fish
health and good quality shelf life of the product. Within the framework
of continuous research and development, ArtAkua offers the highest
quality and innovative products for all aspects of fish care and health.
Ingredients: Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based oil, high quality fish oil,
mollusks and shellfish (krill meal, gammarus meal, squid meal), algae
(schizochytrium sp., chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin pr

Kullanım Talimatı: Otçul dip balıkları ve diğer alg yiyen balık türlerinin
günlük beslenmeye uygun şekilde beslenmesini sağlamak. Her gün balıklarınızın yalnızca birkaç saat içersinde tüketeceği miktarda yem verin.

Directions for Use
Provides feeding of your herbivorous bottom fish and other algae-eating fish species in accordance with optimal, daily nutrition. Feed only
the amount that your fish will consume within a few hours each day.

Besin Değerleri
Protein: 45%, Yağ: 8%, Lif: 3%, Nem: 9%, Kül: 9%

Nutritional Values
Protein: 45%, Fat: 8%, Fiber: 3%, Moisture: 9%, Ash: 9%

Ambalaj
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg

Packaging
40 gr (100 ml), 100 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml), 3 kg

www.artakua.com
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Koi balıklarınız için
özenle formüle
edilmiş bir yemdir.
A premium food
specially formulated
for your Koi fish.

Koi Sticks

Small

Süs Balıkları İçin Tam Yem
Koi balıklarınız için özenle formüle edilmiş bir yemdir. Farklı ebat seçenekleriyle sunulan bu ekstrude yem balıklarınızın sağlıklı, hızlı büyümesi
ve maksimum renk gelişimi için hazırlanmıştır. Yüksek protein, DHA ve
karotenoid madde içerikli algler, doğal renk kaynağı olarak ise kabuklu
unu,
spirulina ve chlorella içermektedir.
İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., cholerella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.
Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.
Besin Değerleri
Protein: 45%, Yağ: 7%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%
Ambalaj
400 gr (1000 ml), 3 kg

0 - 2 mm

Complete Food for Ornamental Fish
Complete food specially formulated for your Koi fish. This extrude food
is available in different sizes and it is prepared for healthy, fast growth
and maximum color development of your fish. It contains algae with
high protein, DHA and carotenoids and crustacean flour, spirulina and
chlorella as a natural color source.
Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish (krill meal, gammarus meal, squid meal), algae (schizochytrium sp.,
chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold
inhibitor, choline chloride, carophyl pink.
Directions for Use
Feed 2 or 3 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.
Nutritional Values
Protein: 45%, Fat: 7%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%
Packaging
400 gr (1000 ml), 3 kg

www.artakua.com
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Koi balıklarınız için
özenle formüle
edilmiş bir yemdir.
A premium food
specially formulated
for your Koi fish.

Koi Sticks

Medium

Süs Balıkları İçin Tam Yem
Koi balıklarınız için özenle formüle edilmiş bir yemdir. Farklı ebat seçenekleriyle sunulan bu ekstrude yem balıklarınızın sağlıklı, hızlı büyümesi
ve maksimum renk gelişimi için hazırlanmıştır. Yüksek protein, DHA ve
karotenoid madde içerikli algler, doğal renk kaynağı olarak ise kabuklu
unu,
spirulina ve chlorella içermektedir.
İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., cholerella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.
Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.
Besin Değerleri
Protein: 45%, Yağ: 7%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%
Ambalaj
400 gr (1000 ml), 3 kg
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2 - 4 mm

Complete Food for Ornamental Fish
Complete food specially formulated for your Koi fish. This extrude food
is available in different sizes and it is prepared for healthy, fast growth
and maximum color development of your fish. It contains algae with
high protein, DHA and carotenoids and crustacean flour, spirulina and
chlorella as a natural color source.
Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish (krill meal, gammarus meal, squid meal), algae (schizochytrium sp.,
chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold
inhibitor, choline chloride, carophyl pink.
Directions for Use
Feed 2 or 3 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.
Nutritional Values
Protein: 45%, Fat: 7%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%
Packaging
400 gr (1000 ml), 3 kg

www.artakua.com

Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Koi balıklarınız için
özenle formüle
edilmiş bir yemdir.
A premium food
specially formulated
for your Koi fish.

Koi Sticks

Large

Süs Balıkları İçin Tam Yem
Koi balıklarınız için özenle formüle edilmiş bir yemdir. Farklı ebat seçenekleriyle sunulan bu ekstrude yem balıklarınızın sağlıklı, hızlı büyümesi
ve maksimum renk gelişimi için hazırlanmıştır. Yüksek protein, DHA ve
karotenoid madde içerikli algler, doğal renk kaynağı olarak ise kabuklu
unu,
spirulina ve chlorella içermektedir.
İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., cholerella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.
Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.
Besin Değerleri
Protein: 45%, Yağ: 7%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%
Ambalaj
400 gr (1000 ml), 3 kg

4 - 6 mm

Complete Food for Ornamental Fish
Complete food specially formulated for your Koi fish. This extrude food
is available in different sizes and it is prepared for healthy, fast growth
and maximum color development of your fish. It contains algae with
high protein, DHA and carotenoids and crustacean flour, spirulina and
chlorella as a natural color source.
Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish (krill meal, gammarus meal, squid meal), algae (schizochytrium sp.,
chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold
inhibitor, choline chloride, carophyl pink.
Directions for Use
Feed 2 or 3 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.
Nutritional Values
Protein: 45%, Fat: 7%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%
Packaging
400 gr (1000 ml), 3 kg
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Koi balıklarınız için
özenle formüle
edilmiş bir yemdir.
A premium food
specially formulated
for your Koi fish.

Koi Sticks

Growth

Süs Balıkları İçin Büyütme Yemi
Koi balıklarınız için özenle formüle edilmiş büyütme yemidir. Farklı ebat
seçenekleriyle sunulan bu ekstrude yem balıklarınızın sağlıklı, hızlı büyümesi ve maksimum renk gelişimi için hazırlanmıştır. Yüksek protein,
DHA ve karotenoid madde içerikli algler, doğal renk kaynağı olarak ise
kabuklu unu,
spirulina ve chlorella içermektedir.
İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., cholerella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.
Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.
Besin Değerleri
Protein: 45%, Yağ: 7%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%
Ambalaj
400 gr (1000 ml), 3 kg
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1 - 2 mm

Growth Food for Ornamental Fish
Complete food specially formulated for growing your Koi fish. This extrude food is prepared for healthy, fast growth and maximum color development of your fish. It contains algae with high protein, DHA and
carotenoids and crustacean flour, spirulina and chlorella as a natural
color source.
Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish (krill meal, gammarus meal, squid meal), algae (schizochytrium sp.,
chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold
inhibitor, choline chloride, carophyl pink.
Directions for Use
Feed 2 or 3 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.
Nutritional Values
Protein: 45%, Fat: 7%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%
Packaging
400 gr (1000 ml), 3 kg

www.artakua.com

Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Koi balıklarınız için
özenle formüle
edilmiş bir yemdir.
A premium food
specially formulated
for your Koi fish.

Koi Sticks

Premium
1.5 mm

Süs Balıkları İçin Premium Yem
Koi balıklarınız için özenle formüle edilmiş yüksek kalitede premium
yemdir. Bu ekstrude yem balıklarınızın sağlıklı, hızlı büyümesi ve maksimum renk gelişimi için hazırlanmıştır. Yüksek protein, DHA ve karotenoid madde içerikli algler, doğal renk kaynağı olarak ise kabuklu unu,
spirulina ve chlorella içermektedir.

Premium Food for Ornamental Fish
Premium food specially formulated with high quality ingredients for
your Koi fish. This extrude food is prepared for healthy, fast growth and
maximum color development of your fish. It contains algae with high
protein, DHA and carotenoids and crustacean flour, spirulina and chlorella as a natural color source.

İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., cholerella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.

Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish (krill meal, gammarus meal, squid meal), algae (schizochytrium sp.,
chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold
inhibitor, choline chloride, carophyl pink.

Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.

Directions for Use
Feed 2 or 3 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.

Besin Değerleri
Protein: 45%, Yağ: 7%, Lif: 3%, Nem: 7%, Kül: 6%

Nutritional Values
Protein: 45%, Fat: 7%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 6%

Ambalaj
400 gr (1000 ml), 3 kg

Packaging
400 gr (1000 ml), 3 kg
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Tüm akvaryum balıkları için özenle seçilmiş
hammaddelerden üretilmiş kaliteli yem.
This premium food has been manufactured
from special raw materials which have
been carefully selected for all types of
ornamental fish.

Pond Mix
Süs Balıkları için Pond Yem
Koi, Japon ve havuz balıkları için doğal astaksantinli pond yem. Renkleri
ile balıklarınızı cezbeder. Bu ekstrude yem balıklarınızın sağlıklı, hızlı ve
maksimum renk gelişimi için hazırlanmıştır. Sindirilebilirliği yüksek özel
hammaddeler ile balıklarınız tarafından iştahla tüketilerek suda kirlilik
oluşturmaz. Bağışıklık sistemini güçlendirerek sağlıklı ve hızlı gelişme
sağlar.
Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.
İçerik
Balık unu, karides unu, krill unu, tahıl ürünleri (buğday unu, darı irmiği, mısır unu, kepek), Ayçiçek küspesi, melas, vitamin premiksi, mineral
premiksi, carophyl pink.
Tavsiye edilen tüketim tarihi ve parti no ambalajın üzerindedir.
Besin Değerleri:
Protein: %18, Yağ: %3, Lif: %4, Nem: %5, Kül: %6
Ambalaj
120 gr (1000 ml), 1 kg poşet
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2 mm

Pond Fish Food for Ornamental Fish
Pond fish food with natural astaxanthin for Koi, Gold and pond fish
species.Thanks to its colorful texture, it attracts and mesmerizes your
fish. This food is specially prepared for healthy & fast growth and full
color development of your fish. It contains highly digestible and specific
raw materials consumed with appetite by the fish without any water
pollution. It provides healthy and fast development by supporting the
immune system.
Directions for Use
Feed 2-3 times a day, as much as the fish can consume within a few
minutes.
Ingredients
Fish meal, Shrimp meal, Krill meal, Cereals (wheat, millet semolina,
cornstarch, bran), Sunflower meal, Molasses, Vitamin mixture, Mineral
mixture, Carophylpink.
Best before date and batch numbers are shown on the package.
Nutritional Values
Protein: 18%, Fat: 3%, Fiber: 4%, Moisture: 5%, Ash: 6%
Packaging
120 gr (1000 ml), 1 kg bag
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Tüm akvaryum balıkları için özenle seçilmiş
hammaddelerden üretilmiş kaliteli yem.
This premium food has been manufactured
from special raw materials which have
been carefully selected for all types of
ornamental fish.

Pond Pure

2 mm

Süs Balıkları için Pond Yem
Koi, Japon ve havuz balıkları için pond yem. Bu ekstrude yem balıklarınızın sağlıklı ve hızlı gelişimi için hazırlanmıştır. Sindirilebilirliği yüksek özel
hammaddeler ile balıklarınız tarafından iştahla tüketilerek suda kirlilik
oluşturmaz. Bağışıklık sistemini güçlendirerek sağlıklı ve hızlı gelişme
sağlar.

Pond Fish Food for Ornamental Fish
Pond fish food for Koi, Gold and pond fish species. It is prepared for
healthy & fast growth of your fish. It contains highly digestible and
specific raw materials consumed with appetite by the fish without any
water pollution. It provides healthy and fast development by supporting
the immune system.

Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.

Directions for Use
Feed 2-3 times a day, as much as the fish can consume within a few
minutes.

İçerik
Balık unu, karides unu, krill unu, tahıl ürünleri (buğday unu, darı irmiği, mısır unu, kepek), Ayçiçek küspesi, melas, vitamin premiksi, mineral
premiksi.

Ingredients
Fish meal, Shrimp meal, Krill meal, Cereals (wheat, millet semolina,
cornstarch, bran), Sunflower meal, Molasses, Vitamin mixture, Mineral
mixture.

Tavsiye edilen tüketim tarihi ve parti no ambalajın üzerindedir.

Best before date and batch numbers are shown on the package.

Besin Değerleri
Protein: %18, Yağ: %3, Lif: %4, Nem: %5, Kül: %6

Nutritional Values
Protein: 18%, Fat: 3%, Fiber: 4%, Moisture: 5%, Ash: 6%

Ambalaj
120 gr (1000 ml), 1 kg poşet

Packaging
120 gr (1000 ml), 1 kg bag
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Tüm akvaryum balıkları için özenle seçilmiş
hammaddelerden üretilmiş kaliteli yem.
This premium food has been manufactured
from special raw materials which have
been carefully selected for all types of
ornamental fish.

Pond Mix

Small

Süs Balıkları için Pond Yem
Koi, Japon ve havuz balıkları için doğal astaksantinli pond yem. Renkleri
ile balıklarınızı cezbeder. Bu ekstrude yem balıklarınızın sağlıklı, hızlı ve
maksimum renk gelişimi için hazırlanmıştır. Sindirilebilirliği yüksek özel
hammaddeler ile balıklarınız tarafından iştahla tüketilerek suda kirlilik
oluşturmaz. Bağışıklık sistemini güçlendirerek sağlıklı ve hızlı gelişme
sağlar.
Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.
İçerik
Balık unu, karides unu, krill unu, tahıl ürünleri (buğday unu, darı irmiği, mısır unu, kepek), Ayçiçek küspesi, melas, vitamin premiksi, mineral
premiksi, carophyl pink.
Tavsiye edilen tüketim tarihi ve parti no ambalajın üzerindedir.
Besin Değerleri:
Protein: %18, Yağ: %3, Lif: %4, Nem: %5, Kül: %6
Ambalaj
120 gr (1000 ml)
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1 mm
Pond Fish Food for Ornamental Fish
Pond fish food with natural astaxanthin for Koi, Gold and pond fish
species.Thanks to its colorful texture, it attracts and mesmerizes your
fish. This food is specially prepared for healthy & fast growth and full
color development of your fish. It contains highly digestible and specific
raw materials consumed with appetite by the fish without any water
pollution. It provides healthy and fast development by supporting the
immune system.
Directions for Use
Feed 2-3 times a day, as much as the fish can consume within a few
minutes.
Ingredients
Fish meal, Shrimp meal, Krill meal, Cereals (wheat, millet semolina,
cornstarch, bran), Sunflower meal, Molasses, Vitamin mixture, Mineral
mixture, Carophylpink.
Best before date and batch numbers are shown on the package.
Nutritional Values
Protein: 18%, Fat: 3%, Fiber: 4%, Moisture: 5%, Ash: 6%
Packaging
120 gr (1000 ml)
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Tüm akvaryum balıkları için özenle seçilmiş
hammaddelerden üretilmiş kaliteli yem.
This premium food has been manufactured
from special raw materials which have
been carefully selected for all types of
ornamental fish.

Pond Pure

Small

1 mm

Süs Balıkları için Pond Yem
Koi, Japon ve havuz balıkları için pond yem. Bu ekstrude yem balıklarınızın sağlıklı ve hızlı gelişimi için hazırlanmıştır. Sindirilebilirliği yüksek özel
hammaddeler ile balıklarınız tarafından iştahla tüketilerek suda kirlilik
oluşturmaz. Bağışıklık sistemini güçlendirerek sağlıklı ve hızlı gelişme
sağlar.

Pond Fish Food for Ornamental Fish
Pond fish food for Koi, Gold and pond fish species. It is prepared for
healthy & fast growth of your fish. It contains highly digestible and
specific raw materials consumed with appetite by the fish without any
water pollution. It provides healthy and fast development by supporting
the immune system.

Kullanım Talimatı
Günde 2-3 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.

Directions for Use
Feed 2-3 times a day, as much as the fish can consume within a few
minutes.

İçerik
Balık unu, karides unu, krill unu, tahıl ürünleri (buğday unu, darı irmiği, mısır unu, kepek), Ayçiçek küspesi, melas, vitamin premiksi, mineral
premiksi.

Ingredients
Fish meal, Shrimp meal, Krill meal, Cereals (wheat, millet semolina,
cornstarch, bran), Sunflower meal, Molasses, Vitamin mixture, Mineral
mixture.

Tavsiye edilen tüketim tarihi ve parti no ambalajın üzerindedir.

Best before date and batch numbers are shown on the package.

Besin Değerleri
Protein: %18, Yağ: %3, Lif: %4, Nem: %5, Kül: %6

Nutritional Values
Protein: 18%, Fat: 3%, Fiber: 4%, Moisture: 5%, Ash: 6%

Ambalaj
120 gr (1000 ml)

Packaging
120 gr (1000 ml)
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Dipte yaşayan ve beslenen
balıklarınızın sağlıklı, hızlı ve
maksimum renk gelişimi için
özel hazırlanmış yüksek besinsel
değerlere sahip ekstrude bir yem.
An extrude food of high nutritional
value specially prepared for
healthy, fast and maximum color
development of your all bottomfeeding fish.

Bottom Fish Food

52

Süs Balıkları İçin Tam Yem
Dipte yaşayan ve beslenen balıklarınızın sağlıklı, hızlı ve maksimum renk
gelişimi için özel hazırlanmış yüksek besinsel değerlere sahip ekstrude
bir yem. Yüksek protein, DHA ve karotenoid içerikli alglerin yanı sıra,
doğal renk kaynağı olarak kabuklular, spirulina ve chlorella içermektedir. Bu ürün yüksek enerji ve pigmentasyon sağlarken, parazitlere karşı
formülüne eklenmiş doğal antioksidanlarla bağışıklık sistemini de güçlendirir.

Complete Food For Ornamental Fish
An extrude food of high nutritional value specially prepared for healthy,
fast and maximum color development of your all bottom-feeding fish.
Besides its algae content with high level of protein, DHA and carotenoids, it contains crustacean flour as a natural color source, spirulina
and chlorella. This product provides high energy and pigmentation
while strengthening the immune system with the natural antioxidants
added to its formula against parasites.

İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler (schizochytrium
sp., cholerella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi,
mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.

Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), cereals, vegetable protein
sources, pea protein, plant based oil, high quality fish oil, mollusks and
shellfish (krill meal, gammarus meal, squid meal), algae (schizochytrium sp., chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold inhibitor, choline cloride, carophyl pink.

Kullanım Talimatı
Günde 1-2 kez, balıkların kısa sürede tüketebileceği miktarda verilmesi
yeterlidir.
			
Besin Değerleri
Protein: 50%, Yağ: 10%, Lif: 2%, Nem: 7%, Kül: 8%

Directions for Use
Feed 1-2 times a day, as much as the fish can consume within a short
time.
			
Nutritional Values
Protein: 50%, Fat: 10%, Fiber: 3%, Moisture: 7%, Ash: 7%

Büyüklük
500-800 mikron, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 9 mm

Size
500-800 micron, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 9 mm

Ambalaj
10 kg ve 20 kg

Packaging
10 kg & 20 kg

www.artakua.com

Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Tüm su kaplumbağaları için
yüksek besinsel içerikli bir yemdir.
Su kaplumbağalarının besinsel
ihtiyaçları ve doğal ortamlardaki
beslenme alışkanlıkları esas
alınarak bilimsel olarak formüle
edilmiştir.
It is a highly nutritious turtle
food. It has been scientifically
formulated to meet the
nutritional needs of water turtles
and their eating habits in their
natural environment.

Turtle Food
Kaplumbağalar için Tam Yem
Tüm su kaplumbağaları için yüksek besinsel içerikli bir yemdir. Su kaplumbağalarının besinsel ihtiyaçları ve doğal ortamlardaki beslenme alışkanlıkları esas alınarak bilimsel olarak formüle edilmiştir. İçeriğindeki
kaliteli protein kaynakları, steril gammarus unu, algler, Vitamin D, Vitamin C ve mineraller sayesinde kaplumbağanızın sağlıklı beslenmesini ve
kabuğunun da doğal bir şekilde büyümesini destekler.
İçerik
Balık ve balık ürünleri (premium balık unu), gammarus unu, tahıllar, bitkisel protein kaynakları, bezelye proteini, bitkisel yağlar, balık yağı, yumuşakçalar ve kabuklular (krill unu, gammarus unu, kalamar unu), algler
(schizochytrium sp., chlorella sp., spirulina sp.), sebzeler (sarımsak), vitamin premiksi, mineral premiksi, küf önleyici, kolin klorit, carophyl pink.
Kullanım Talimatı
Günde 1-2 kez kaplumbağanın kısa sürede tüketebileceği kadar verilmesi yeterlidir.
Besin Değerleri
Protein: 40%, Yağ: 5%, Lif: 4%, Nem: 8%, Kül: 6%
Ambalaj
30 gr (100 ml), 80 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml)

2 mm

Complete Food For Turtles
It is a highly nutritious turtle food. It has been scientifically formulated
to meet the nutritional needs of water turtles and their eating habits
in their natural environment. This food contains high quality protein
sources, sterile gammarus meal, algae, Vitamin D, Vitamin C and minerals to support healthy growth of your turtle, natural growth of the shell.
Ingredients
Fish and fish byproducts (premium fish meal), gammarus meal, cereals,
vegetable protein sources, pea protein, plant based oils, fish oil, mollusks and shellfish (krill meal, squid meal), algae (schizochytrium sp.,
chlorella sp., spirulina sp.), garlic, vitamin premix, mineral premix, mold
inhibitor, choline cloride, carophyl pink.
Directions for Use
Feed 1-2 times a day, as much as the turtle can consume within several
minutes.
Nutritional Values
Protein: 40%, Fat: 5%, Fiber: 4%, Moisture: 8%, Ash: 6%
Packaging
30 gr (100 ml), 80 gr (250 ml), 400 gr (1000 ml)

www.artakua.com
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Akvaryum Aksesuarları
Aquarium Accessories
Artakua akvaryum canlılarının ihtiyacı olan
tüm besin grubunu karşılamanın dışında
balıklarınız için gerekli olan akvaryum aksesuarlarını da titizlikle geliştirip sağlamaktadır.

Artakua provides sensitively developed
aquarium accessories for your fish as well as
meeting all the nutrients required by aquarium creatures.

Artakua akvaryum aksesuarları dayanıklı
malzemelerden üretilmiş olup kullanım ömrü
uzun ve kullanımı oldukça kolaydır.

Artakua aquarium accessories are made of
durable materials and have a long life and
are very easy to use.

Artakua her zaman akvaryum canlılarınızın
ihityacı olan aksesuarları ve diğer ürünleri
geliştirmeye devam ediyor.

Artakua continues to develop accessories and
other products that your aquarium creatures’needs.

Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

Termostatik akvaryum ısıtıcısı
İstenilen sıcaklığı kolayca ve hassas bir şekilde ayaralayabilir.

Thermostatic aquarium heater
Easy and precise setting of desired temperature.

Aquarium Heater
Artakua A-100 Akvaryum Isıtıcı

Artakua A-100 Aquarium Heater

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Güç: 100 W.
Sıcaklık Aralığı: 20-32°C
Tam otomatik ayarlanabilir akvaryum su içi su ısıtıcı.
İstenilen sıcaklığı kolayca ve hassas bir şekilde ayaralayabilir.
Termometre tarzı sıcaklık göstergesi ile kolay görülebilir.
Hassas ve güvenilir termostat ayarı ile istenilen sıcaklığı korur.
Yüksek verimli ısıtma elemanı.
Uzun süreli kullanım ve güvenilir kullanım için tasarlandı.
Vantuzla birlikte verilir.

Power: 100 W
Temperature Range: 20-32°C
Completely submersible automatic aquarium heater
Easy and precise setting of desired temperature.
Thermometer style temperature indicator is easily visible.
Sensitive and reliable thermostat maintains uniform temperature.
Heating element is highly efficient and compact.
Designet for extended use and complete safety.
Supplied with suction cups.

www.artakua.com
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Balıklarınız daha iyi beslenmeyi hak ediyor
Your fish deserve the best feed!

0°C ile 35°C arasında çalışır.
Tatlı su akvaryumları için uygundur.
Aqua-terrariumlar için uygundur.
Operating temperature 0°C - 35°C
Suitable for freshwater aquariums.
Suitable for aqua-terrariums.

Aquarium Internal Filter
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Genel Özellikler
●● Akvaryum balıklarının ihtiyaçlarına göre özel olarak geliştirilen
Artakua akvaryum filtreleri içerisinde kullanılan malzemeler
sayesinde mükemmel temizleme sağlar.
●● Uzun süreli filtrasyon ile suyu temiz tutar. Kolay temizlenir
●● 0°C ile 35°C arasında çalışır.
●● Tatlı su akvaryumları için uygundur.
●● Aqua-terrariumlar için uygundur.
●● Dayanıklı malzemelerden üretilmiştir.

General Features
●● Artakua aquarium filters, which are specially developed for the
needs of aquarium fish, provide excellent cleaning thanks to the
materials used in the aquarium filters.
●● Provides clean water with long term filtration. It is easy to clean.
●● Operating temperature 0°C - 35°C
●● Suitable for freshwater aquariums.
●● Suitable for aqua-terrariums.
●● Made of durable materials.

Artakua 600F
Saatte 300 L su temizleme kapasitesine sahiptir.
Saatte 4 W elektrik tüketir. 40 L akvaryuma kadar kullanılır.

Artakua 600F
It has 300 L water cleaning capacity per hour.
4 W power consumption per hour. Suitable for aquariums up to 40 L.

Artakua 1200T
Saatte 800 L su temizleme kapasitesine sahiptir.
Saatte 8 W elektrik tüketir. 100 L akvaryuma kadar kullanılır.

Artakua 1200T
It has 800 L water cleaning capacity per hour.
8 W power consumption per hour. Suitable for aquariums up to 100 L.

Artakua 1400T
Saatte 1000 L su temizleme kapasitesine sahiptir.
Saatte 10 W elektrik tüketir. 150 L akvaryuma kadar kullanılır.

Artakua 1400T
It has 1000 L water cleaning capacity per hour.
10 W power consumption per hour. Suitable for aquariums up to 150 L.

Artakua 1800T
Saatte 1300 L su temizleme kapasitesine sahiptir.
Saatte 15 W elektrik tüketir. 250 L akvaryuma kadar kullanılır.

Artakua 1800T
It has 1300 L water cleaning capacity per hour.
15 W power consumption per hour. Suitable for aquariums up to 250 L.

www.artakua.com
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Your fish deserve the best feed!

Artakua Bio filtre, hava yardımıyla çalıştığından akvaryumunuzu
partiküllerden temizlerken oksijen zenginliğini de artırır.
The super biochemical sponge filter is a filer that keeps your aquarium
always clean. The filter provides mechanical and biological filtration for
easy aquarium maintenance.

Bio-Sponge Filter
Genel Özellikler
●● Artakua Bio filtre, hava yardımıyla çalıştığından
akvaryumunuzu partiküllerden temizlerken oksijen
zenginliğini de artırır.
●● Sudaki partikülleri temizlerken mekanik filtrasyon yapar.
Bunun yanında, gözenekli yapısında oluşan bakteri kültürü
ile birlikte biyolojik filtrasyon sağlar. Böylece akvaryumda su
kalitesini maksimum seviyede artırarak balıklara sağlıklı bir
yaşama ortamı oluşturur.
●● Tüm tatlı su akvaryumları için kullanıma uygundur.

General Features
●● The super biochemical sponge filter is a filer that keeps your
aquarium always clean. The filter provides mechanical and
biological filtration for easy aquarium maintenance.
●● As a mechanical filtration, it use the air-riven system to create
suction, that allows the sponge to capture floating particles in the
water and return filtered water to the tank. As a biological filtration,
harmful wates are biological transformed into a relatively harmless
substance by aerobic bacteria that accumulates in the sponge.
●● This kind of sponge is also suitable for discus breeding tanks, small
tropical fish tanks and fry stock tanks.

Artakua ART-150
150 L akvaryuma kadar kullanılır.

Artakua ART-150
Suitable for aquariums up to 150 L.

Artakua ART-200
200 L akvaryuma kadar kullanılır.

Artakua ART-200
Suitable for aquariums up to 200 L.

Artakua ART-300
300 L akvaryuma kadar kullanılır.

Artakua ART-300
Suitable for aquariums up to 300 L.

Artakua ART-400
400 L akvaryuma kadar kullanılır.

Artakua ART-400
Suitable for aquariums up to 400 L.

www.artakua.com
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Sertifikalar
Certificates
Son yıllarda tüketici bilincinin giderek artmasıyla gıda pazarında
güvenli olduğu garanti edilebilen ürünler daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. Gıda güvenliği, gıda maddelerindeki doğal
olmayan bileşenlerin olmaması, zararsız veya kabul edilebilir
seviyelerde bulunması ve gıda hijyeninin sağlanması anlamına
geldiği gibi, gıdaların üretimi aşamasında işletmelerin çevre ile
ilişkisi, toplum sağlığı ve refahı ile de doğrudan ilintilidir.

Increasing consumer awareness in recent years, products that
can be guaranteed to be safe in the food market have started
to be preferred. Food safety means; harmless or acceptable
levels of unnatural constituents in foodstuffs and food hygiene,
as well as direct contact with the environment, community
health and welfare of enterprises in the production of food.

Perakendeciler müşterilerine sundukları ürünün güvenli olduğunu ve sürdürülebilirlik prensibine bağlı kalınarak üretildiğini
garanti etmek amacıyla bir araya gelerek GAP (Good Agricultural Practices - İyi Tarım Uygulamaları) kavramını ortaya
sürmüşlerdir. 1997 yılında Avrupa Perakendeciler Ürün Çalışma
Grubu (EUREP - Euro-Retailer Produce Working Group)'nun kar
amacı gütmeyen bir girişimi olarak başlatılan EUREPGAP (yeni
adıyla GLOBALGAP), EUREPGAP Teknik ve Standartlar Komitesi
tarafından GAP'nin geliştirilen şartlarına göre tarladan sofraya
tarımsal ürünlerin güvenliğini sağlama, gıda kalitesini yükseltme
amacı gütmektedir.

Retailers believe that the product they offer to their customers
is safe and manufactured in accordance with the sustainability
principle, in order to guarantee that the concept of GAP (Good
Agricultural Practices) is revealed. EUREPGAP (GLOBALGAP)
was launched in 1997 as a non-profit initiative of the Euro-Retailer Produce Working Group(EUREP). EUREPGAP Technical
and Standards Committee, aims to ensure the safety of agricultural products and improve food quality from farm to table
according to the conditions developed by GAP

Tüketici raftan aldığı herhangi bir gıdanın gıda hijyeni açısından
güvenlik riski taşımadığı ve çevre ile dost uygulamalar yoluyla
üretildiği konusunda taahhüt verilmesini istemektedir. Bunun sonucu olarak ilgili taahhütlerin karşılandığını gösteren ve üçüncü
taraf bağımsız kuruluşlarca verilen GLOBALGAP Belgesi kavramı
ortaya çıkmıştır.

The consumer wants to make a commitment that any food
purchased from the shelf does not pose a safety risk for food
hygiene and is produced through environmentally friendly practices. Consequently, the relevant commitments have been met
and the concept of GLOBALGAP Certificate issued by third party
independent organizations has emerged.

GLOBALGAP standartları, tüketicinin talep ettiği asgari güvenlik
şartlarını tanımlayan standartlardır. Tüketiciler, satın aldıkları
gıdaların;

GLOBALGAP standards are the standards that define the
minimum safety requirements of the consumer. The consumer
wants to make sure the products they buy;

●● Mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal açıdan zararlı olmadığın-

●● Not microbiological, physically and chemically harmful,
●● No harm to the environment and natural balance during

dan,

●● Üretimleri esnasında çevreye ve doğal dengeye zarar verilmediğinden,

●● Yasal şartlara uygun olarak üretildiğinden ve
●● Üretimde görev alan kişilerin sağlık ve güvenliklerinin sağ-

lanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığından emin olmak
istemektedirler.

GLOBALGAP'İn temel prensipleri;

●● Yüksek gıda kalitesi sağlamak.
●● Üretim verimini yükseltmek.
●● Çevreyi korumak.
●● Doğal kaynakların kullanımını optimize etmek.
●● Geleneksel tarım yöntemleri ile mevcut en iyi teknolojiyi

kombine etmek.
●● Üreticilerin, yerel halkın ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmek.
Nektar Yem akvaryum canlılarınızda da GLOBALGAP şartlarını
sağlamak için GLOBALGAP çalışmalarını son derece titizlikle
tamamlayıp belge almaya hak kazanmıştır ve böylece Nektar
Yem bünyesinde üretilen tüm ürünlerin güvenle kullanılabilirliği GLOBALGAP tarafından tescil edilmiştir.

production,

●● Manufactured in accordance with legal requirements,
●● Ensure that all necessary measures are taken to ensure the
health and safety of the persons involved in production.

The basic principles of GLOBALGAP;

●● Ensure high food quality.
●● Increase production efficiency.
●● Protect the environment.
●● Optimizing the use of natural resources.
●● Combine best technology available with traditional agricultural methods.

●● To upgrade the quality of life of producers, local people and
society.

Nektar feed and feed additives, has been works with utmost
care to complete the requirements and has been awarded with the right to receive GLOBALGAP certificate for the
aquarium creatures and thus the availability of all products
produced within Nektar feed and feed additives is safely
registered by GLOBALGAP.

Your fish
deserve

nektar

/ÇizgiBey

the best
feed!

/artakuafishfood
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