
ПтероАквасанПланацид
інструкція

Дезинфікуючий засіб для акваріума.Допомагає позбавитьсь планарій та гідри.
Безпечно для рослин та інших мікроорганізмів акваріума, зокрема креветок.

Перед вживанням збовтати.

Присутність в акваріумі планарій та гідри є великою проблемою для багатьох акваріумів.
В першу чергу вони небезпечні для креветок,молюсків,молоді риб та ікри.

Для боротьби з цією проблемою нами пропонується препарат Птеро Аквасан Планацид.

Застосування.
Перед внесенням препарату в акваріум бажано провести підготовку.

За 2-3 дні до внесення потрібно ретельно просифонити грунт акваріума, прибрати гниючі залишки листя
рослин і підмінити 15-25% води.

Потім внести препарат у вказаному вище дозуванні, зпопередньо добре збовтавши.Вносити потрібно
рівномірно розподіляючи суспензію по площі акваріума.У дуже важких випадках обробку можна

повторити згідно інструкції. При внесенні суспензії можливі невеликі грудочки, які не становлять
ніякої небезпеки і через деякий час самі розчиняться.Після курсу лікування(2-4 дні) необхідно провести
прибирання аквариума,просифонити грунт і замінити 25-30% воды.Бажано повторити процедуру через

тиждень,для знищення молодих планарій що виклюнулися з яєць.
Увага!

Не застосовувати препарат в акваріумі зі скатами і равликами Theodoxus.
Не рекомендується застосовувати в акваріумах з ніжними видами креветок

Caridina і т.п. без належного досвіду користувача.
Засіб повільної дії.Результат наступає від 2 до 4 днів.

ПтероАквасанПланацид
инструкция

Дезинфицирующее средство для аквариума.Помогает избавится отпланарий и гидры.
Безопасно для растений и других микроорганизмов аквариума,в том числе креветок.

Перед употреблением взболтнуть

Присутствие в аквариуме планарий и гидры является большой проблемой для многих аквариумистов.В
первую очередь они опасны для креветок,молюсков,молоди рыб и икры.

Для борьбы с этой проблемой нами предлагается препарат Птеро Аквасан Планацид.

Применение.
Перед внесением препарата в аквариум желательно произвести подготовку.

За 2-3 дня до внесения тщательно просифонить грунт аквариума,убрать гниющие остатки листьев
растений и подменить 15-25%воды.Затем внести препарат в указанной выше дозировке,предварительно

тчательно взболтнув.Вносить необходимо равномерно распределяя суспензию по площади аквариума.
В очень тяжелых случаях обработку можно повторить согласно инструкции.При внесении суспензии

возможны небольшие комочки,которые не представляют никакой опасности и через какое то время сами
растворятся.После курса лечения(2-4 дня)необходимо произвести уборку аквариума,просифонить грунт

и заменить 25-30% воды.Желательно повторить процедуру через неделю для уничтожения молодых
планарий выклюнувшихся из яиц.

Внимание!
Не применять препарат в аквариуме со скатами и улитками Theodoxus.

Не рекомендовано применять в аквариумах с нежными видами креветок
Caridina и т.п. без надлежащего опыта пользователя.

Средство медленного действия.Результат наступает от 2 до 4 дней.

www.ptero.com.ua




