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eSHa CRYPTOPLUS™ - VOOR EEN WEELDERIG PLANTENBESTAND
VOOR ALLE AQUARIUMPLANTEN
Wat is CRYPTOPLUS?
CRYPTOPLUS is een uniek preparaat dat planten stimuleert in groei en 
gezondheid. Indien u planten in uw aquarium houdt zal CRYPTOPLUS 
zorgen voor een goede groei, kleur en gezondheid. CRYPTOPLUS bevat 
colloïden, anorganische basis stoffen, voedingszouten en mineralen 
speciaal geprepareerd voor aquariumplanten. CRYPTOPLUS is veilig te 
gebruiken bij alle tropische en koudwater vissen.

Hoe werkt CRYPTOPLUS?
CRYPTOPLUS stimuleert de osmotische opname en het locale transport 
van de voedingsstoffen naar de vaatbundels en plantcellen. Daarnaast 
helpt CRYPTOPLUS de fotosynthese te bevorderen. Het versneld het 
biologisch proces. In feite versnelt het de biologische processen en sti-
muleert het de niveaus van de beschikbare voedingsstoffen, licht en 
CO2 die de planten absorberen.

Voor de hobbyist betekend dit een significante verbetering van de groei, kleur en gezondheid van de 
planten. Onder de juiste omstandigheden zal CRYPTOPLUS beter werken dan een CO2 installatie/voe-
dingstabletten. Daarnaast zal de kleur van uw planten meer verbeteren dan met een CO2-systeem door 
het verhogen van het niveau van de voedingsstoffen die worden gebruikt.

Kan ik CRYPTOPLUS gebruiken bij alle waterplanten?
CRYPTOPLUS kan succesvol gebruikt worden bij alle waterplanten. Echter het beste resultaat wordt 
verkregen bij Cryptocorinen, Stratiotes, Marsilea, Acorus en andere ‘roodbladerige’ planten in zoetwa-
teraquaria. Hun vorm en kleur zorgen ervoor dat zij een belangrijke positie innemen binnen de aquari-
umplanten, echter het houden ervan kan gecompliceerd of vaker onsuccesvol zijn.

CRYPTOPLUS helpt vele problemen op te lossen. Indien u het wekelijks gebruikt (zoals voorgeschreven) 
kan het zelfs problemen preventief verhinderen nog voor zij de kop opsteken.
Uw planten zullen gedijen zoals nooit tevoren met CRYPTOPLUS.
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Welk voordeel kan ik zien als gevolg van het 
gebruiken van CRYPTOPLUS?
Het profijt van het gebruik van CRYPTOPLUS zal 
met de dag zichtbaarder worden. U zult het zelf 
zien:
- Een zichtbare vooruitgang in de groei, kleur en 
 gezondheid.
- Breed, gezonde vertakking van stengels.
- De vorming van nieuwe lagen en bladeren. 
- De vorming van goed ontwikkelde bladeren met 
 diepe, glanzende kleuren. 
- Doffe blad oppervlakten fleuren op (CRYPTO-
 PLUS verwijdert neerslag in de poriën van de 
 bladeren). 

CRYPTOPLUS komt tevens ten goede aan uw plan-
ten bij:
- Voorkomen van transparante en ‘beurse’ plekken.
- Het oplossen van ‘komkommer vorm’. 
- Voorkomt ‘dichtklappen’ of het zich niet ontwik-
 kelen van de bladeren
- Voorkomt rafelige randen.
- Verhelpt tegenvallende of langzame groei.

Heeft CRYPTOPLUS nog een ander doel?
Alsmede verbetering van de groei en kleur van 
planten, kan dit product ook gebruikt worden om 

de volgende aandoeningen te voorkomen en te 
stabiliseren: 
- De gevreesde ‘slijmerige blad ziekte ‘ (bij Crypto-
 corine soorten). 
- ‘Bladgaten’ ziekte.

Welk nut hebben planten in mijn aquaruim?
Een beplant aquarium ziet er prachtig uit en moe-
digt uw vissen aan hun natuurlijke kleuren weer 
te geven. Uw vissen zullen gelukkiger en gezonder 
zijn in een beplant aquarium omdat deze net als 
veel vissen in het wild gebruik maken van planten 
om er een essentiële schuilplaats in te vinden. Plan-
ten zorgen voor een gezond biologisch evenwicht 
door het produceren van zuurstof en met behulp 
van maximaal kooldioxide (het bijproduct van de 
vis ademhaling) tijdens de fotosynthese. Planten 
nemen ook nitraten op en onderdrukken algen die 
anders schadelijk kunnen zijn voor uw vissen. 

Hoe houd ik mijn planten in goede gezondheid?
Ongeveer 70% van de aquariumplanten trekken 
hun benodigde voedingsstoffen direct uit het wa-
ter via hun bladeren. De belangrijkste functie van 
de wortels is het verankeren van de plant in de bo-
dem. Planten hebben voldoende licht, mineralen 
en zouten nodig om goed te groeien.
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Dosering
1 Bereken het volume van uw aquarium. Bere-
ken alleen het gebied dat gevuld is met water 
(reduceer het met 10% indien het aquarium veel 
decoratie en gesteente bevat).

2 Zoek uw aquarium volume op de dosering 
schaal. Lees omlaag voor het corresponderende 
aantal druppels die nodig zijn. 
Voorbeeld: u doseert wekelijks 20 druppels bij 
een aquarium van 100 liter.

3 Doseer CRYPTOPLUS door het flesje 
ondersteboven te houden en zachtjes in de 
pipet te knijpen. (20 druppels = 1ml).

Standaard dosering 
Behouden en onderhouden van gezonde plan-
ten: wekelijks: 20 druppels
Een flesje (20ml) CRYPTOPLUS is voldoende voor 
het behandelen van 2000 liter aquariumwater 
bij een standaard dosering.

Uitzondering: (voor 100 liter)
Extra dosering: voor beschadigde en slecht 
groeiende planten: Dag 1: 20 druppels, Dag 2: 
geen dosering, Dag 3: 20 druppels
Langdurige dosering: tegen bladgaten ziekte, 
slijmerige bladziekte of beurse plekken:
Dag 1: 20 druppels, Dag 2: geen dosering, 
Dag 3: 40 druppels, Dag 4: geen dosering, 
Dag 5: 20 druppels.

De groei van planten is afhankelijk van welke voe-
dingsstoffen beschikbaar zijn. Het ontbreken van 
een of meer voedingsstoffen leidt tot bleke kleu-
ren, onvoldoende ontwikkeling van bladeren en 
algemene slechte gezondheid. 
De meeste planten hebben dezelfde vergelijkbare 
verhoudingen nodig om goed te groeien. 

eSHa PRO-PHYLL (voedingsstoffen en mineralen) 
biedt een uitgebreid pakket van voedingsstoffen 
voor een breed scala van waterplanten.  

Voorwaarden voor goede prestaties van planten 
Ondanks de brede werking van CRYPTOPLUS is het 
geen wondermiddel. 
Resultaten zullen variëren af hankelijk van een 
aantal factoren die bijdragen aan de groei van de 
plant. 
Bijvoorbeeld, als er niet genoeg beschikbare voe-
dingsstoffen zijn, kunnen planten niet groeien - 
zelfs met de hulp van CRYPTOPLUS. Een aantal za-
ken moeten voldoen voor een succesvolle groei van 
de plant (zie een gespecialiseerde planten gids). 
- Voldoende licht
- Bodem type
- Stroming / Circulatie 
- CO2 hoeveelheid
- Vissen die geen planten eten 
- Regelmatig uitdunnen van planten.
- Calcium (Hardheid tussen de 4-10°GH ).
- Voedingsstoffen (Specifiek:- IJzer, Magnesium, 
 Calcium).

Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen?
CRYPTOPLUS is veilig voor gebruik bij alle zoetwa-
ter aquariumplanten, vissen en filter media. Het 
is nitraat-vrij waardoor het niet zal aanzetten tot 
algengroei. 

Waterverversing?
Normaal gesproken is het niet nodig voor gebruik 
van CRYPTOPLUS een gedeelte van het water te 
verversen. Er zijn echter een aantal uitzonderin-
gen:
1 In het geval van twijfelachtige of slechte wa-
terkwaliteit. Door regelmatig testen met eSHa  
AQUA-QUICK-TEST kunnen problemen met de wa-
terkwaliteit tijdig opgemerkt worden.
2 Als u binnenkort uw reguliere waterverversing 
moet doen.
3 Als waterverbeteraars (ontchloorders, metalen-
binders) gebruikt zijn. Deze kunnen een negatief 
effect hebben op CRYPTOPLUS.

Het is goed CRYPTOPLUS te doseren na het vol-
tooien van uw reguliere waterverversing.

Neerslag?
Het kan voorkomen dat zich een vlok-achtige 
neerslag op de bodem van het flesje  CRYPTOPLUS 
bevindt.
Deze neerslag is natuurlijk van aard en beïnvloed 
de kwaliteit van het product niet. Mocht het in uw 
aquarium komen dan lost dit vanzelf op.
Bewaren:
Bewaar uw flesje CRYPTOPLUS in de originele ver-
pakking bij kamertemperatuur, NIET in de koelkast.
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Waarschuwingen
- Lees voor gebruik de bijsluiter.
- Altijd buiten bereik van kinderen en huisdieren 
 houden.
- Product kan vlekken in kleding e.d. veroorzaken.
- Voor gebruik in zoetwater aquaria. 
- Flacon en bijsluiter steeds in originele verpakking 
 en vorstvrij bewaren.
- Dit product kan het aquariumwater tijdelijk ver-
 kleuren
- Wees voorzichtig met uw ogen en open wondjes.
- Deze informatie kan wijzigen
- Dit is algemene productinformatie en dient der-

halve niet te worden verward met de gebruiks-
informatie die bij de verpakking zit. Er kunnen 
geen rechten worden ontleend aan de inhoud 
van dit document.

SAMEN VINDEN WIJ DE OPLOSSING
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