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GOLDY™ - TIL GULDFISK OG AQUA SKILDPADDER
EN SPECIEL FORMULA TIL GULDFISK OG VANDSKILDPADDER I BOWLER OG MINDRE AKVARIER. 
Hvad er GOLDY?
GOLDY er en unik formula specielt udviklet til koldtvandsfi sk, guldfi sk 
og vandskildpadder, som holdes i bowler og mindre akvarier uden fi lter 
eller pumpe.
Dine fi sk bliver gladere og lever sundere i en bowle eller mindre akva-
rium, som behandles med GOLDY.

Hvad gør GOLDY?
GOLDY renser og opfrisker dine fi sks vand. Det renser vandet og hjæl-
per til med at dine fi sk ånder lettere ved at forøge indholdet af oxygen. 
Vandet vil forblive sundere og renere i længere tid.
GOLDY fungerer også desinfi cerende og forhindre infektioner og op-
svulmede øjne hos skildpadder.

GOLDY beskytter fi skenes hudlag og gæller samt aktivere modstandskraften på angrebne hudlag. GOL-
DY forhindre herkomst af svampe og andre for fi sk og skildpadder farlige sygdomme.

GOLDY:
- Beskytter dine fi sks hudlag og gæller.
- Renser og opfrisker vandet, som vil:
• Hjælpe kurering af sår.
• Forhindre smitte. 
- Forhindrer opsvulmede øjne hos skildpadder.

für Goldfischen
und Wasserschildkröten

for goldfish and 
aquatic turtles

Hvilke forholdsregler skal jeg træffe ved brug af 
GOLDY?
Vandskift?
Det er generelt ikke nødvendigt at udskifte 
vandet før eller efter brug af TRIMARIN. Der er 
dog visse undtagelser, hvor vandet skal udskiftes 
inden behandlingen i akvariet:
1 Ved dårlig vandkvalitet. Regelmæssig testning 
af vandet med Aqua-Quick-Test kan påvise eventu-
elle problemer med vandkvaliteten så tidligt, at det 
er muligt at træffe de nødvendige forholdsregler. 
2 Hvis der kun er kort tid til den regelmæssige van-
dudskiftning.  

Filtrering?
Generelt vil der ikke være et fi lter. I de tilfælde der 
er et fi lter, må der ikke anvendes aktivt kul. Lad 
fi ltreret køre dag og nat.

Andre midler?
Undlad at kombinere med andre behandlinger.
Dette produkt nedbrydes gradvist, men ønsker du 
at anvende en anden behandling umiddelbart ef-
ter denne, kan du fjerne alle komponenter ved fi l-
trering over frisk aktivt kul eller via vandskift.

Bundfældning?
Du vil eventuelt kunne se en fl agelignende bund-
fældning i din GOLDY-fl aske. For det tilfælde ryst 
fl asken eller opvarm til den er lunken (40-60°) in-
den brug. Afvigelser i temperaturen kan gøre in-
dholdet grumset eller give bundfald, som til trods 
for opvarmning kan vare en dags tid. Det bund-
fældede materiale er en naturlig sammensætning. 
Det er helt ufarligt og påvirker ikke virkningen af 
GOLDY. Det bundfældede materiale opløses sik-
kert, når der kommer i akvariet.

Tips til at holde sunde guldfi sk:
- Der er mange forskellige typer guldfi sk. Spørg 
 nærmeste forhandler til råds.
- En større guldfi skebowle er bedre for dine fi sk, 

da de har mere rum at bevæge sig rundt i og 
ånde.

- Fyld kun dine guldfi skebowle 2/3 del op. Dette 
giver mere luft i vandet.

- Put ikke for mange fi sk i bowlen. Giv dem rum 
til at svømme rundt og leve frit.

- Undgå at place bowlen i direkte sollys eller tæt 
ved radiator eller anden varmeenhed.

- Fiskene fodres en gang om dagen men undgå 
overfodring. (Foderet skal gerne være spist in-
denfor 5 minutter)

Dosering
1 Beregn akvariets volume. Medtag kun det 
areal, der indeholder vand.

2 Tilsæt dråber med GOLDY til akvariet ved 
at holde fl asken lodret med bunden op ad og 
herefter trykke på pipetten. (20 dråber = 1ml).

Standard dosering (per  Liter)
Ugentlig (Eller efter hver vandskift):
5 dråber per liter 
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- Ved rengøring skal du være forsigtig med 

rengøringsmidler. Vær sikker på at det er skyllet 
godt af, da det er farligt for fi sk.

- Udskift vandet en gang om ugen (Bowler 100 % 
vandskift) (Små fi ltrerede akvarier under 25L 
udskiftes 30-50% af vandet)

- Det ideelle: Lad det nye vand stå 12-24 timer før 
det hældes i bowlen. 

- Tilsæt GOLDY efter vandskift. Holdes vandet 
ideelt kan dine guldfi sk leve sundt i mange år.

Tips til at holde sunde skildpadder:
- Fodre dine skildpadder med små stykker kød, 

fi sk eller tubifex orm, som er både sundere og 
mere fornøjelig.

- Skildpadder drager fordel af og nyder sollys.  
Sæt dem i sollys (Udenfor akvariet) i fl ere timer 
hver uge.

- Sæt ikke akvariet i direkte sollys, da det giver al
gevækst.

- Hold dine skildpadder varme om vinteren.
- Forbedre skildpaddens heldbred ved tilsætning 

af vitamin AD3 I foderet.

Advarsel
- Gennemlæs altid instruktionsfolderen inden brug.
- Dette produkt kan forårsage pletter, hvis det spildes.
- Opbevares utilgængeligt for børn og husdyr.
- Opbevar fl aske og folder i originalemballagen.
- Kun til prydfi sk i ferskvandsakvarier.
- Undgå kontakt med åbne sår, øjne og andre føl
 somme områder.
- Denne information kan ændres. Vær sikker på 
 at du har den seneste version.
- Denne information er en general produkt infor

mation, som ikke må forveksles med en instruk-
tionsfolder. Ingen rettigheder kan udledes fra 
dette dokument.
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