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GOLDY™ - VOOR GOUDVISSEN EN WATERSCHILDPADDEN
EEN SPECIALE FORMULE VOOR GOUDVISSEN EN WATERSCHILDPADDEN IN KOMMEN EN KLEINE BAKKEN.
Wat is GOLDY?
GOLDY is een unieke formule speciaal ontwikkeld voor koudwater vis-
sen, goudvissen en waterschildpadden die gehouden worden in kom-
men of kleine bakken zonder filters of pompen.
Uw vissen zullen gelukkiger zijn en gezonder leven in een kom of klein 
aquarium behandeld met GOLDY.

Wat doet GOLDY?
GOLDY reinigt en verfrist het water van uw vissen. Het lost afvalstof-
fen op en helpt uw vissen beter te ademen, omdat het de hoeveelheid 
zuurstof verhoogt. Het water blijft gezonder en schoner voor langere 
tijd. GOLDY werkt tevens als desinfectans in het water en voorkomt 
schimmelinfecties en het zogenaamde uitpuilende ogen, ook wel 
‘Popeye’ genoemd, bij schildpadjes.

GOLDY beschermt de slijmhuid en kieuwen van de vissen en bevordert de weerstand van de reeds aan-
getaste slijmhuid. GOLDY voorkomt de oorzaak van schimmels en andere voor vissen en schildpadjes 
gevaarlijke pathogenen

GOLDY:
- Beschermt de slijmhuid en kieuwen van uw vissen.
- Reinigt en verfrist het water, dat tevens: wondgenezing bevordert en ziekten in goudviskommen 
 voorkomt.
- Beschermt schildpadjes tegen ‘Popeye’.

für Goldfischen
und Wasserschildkröten

for goldfish and 
aquatic turtles

Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen 
wanneer ik GOLDY gebruik?
Waterverversing?
Normaal gesproken is het niet nodig voor de be-
handeling een gedeelte van het water te verver-
sen. Er zijn echter een aantal uitzonderingen:
1 In het geval van twijfelachtige of slechte wa-
terkwaliteit. Door regelmatig te testen met eSHa 
AQUA-QUICK-TEST kunnen problemen van de wa-
terkwaliteit tijdig opgemerkt worden.
2 indien u kort voor uw reguliere wekelijkse wa-
terverversing bent.

Filteren?
Normaal gesproken zal er geen filter zijn, indien 
er wel een filter aanwezig is dient u geen actieve 
kool te gebruiken en het filter dag en nacht te la-
ten lopen.

Wisselwerking met andere producten?
Niet in combinatie met andere producten gebrui-
ken.
Dit product breekt geleidelijk af, echter indien 
u een ander middel wenst te gebruiken vlak na 

toediening van dit product kunt u het verwijderen 
door te filteren over verse actieve kool of door het 
water te wisselen.

Neerslag?
Het kan voorkomen dat zich een vlok-achtige 
neerslag op de bodem van het flesje  GOLDY be-
vindt. In dit geval schudden, en indien nodig het 
flesje voor gebruik verwarmen tot lauwwarm (40-
60º C). Schommelingen in temperatuur kunnen lei-
den tot een lichte vertroebeling of een sediment, 
dat ondanks verwarming een dag kan aanhouden.
Deze neerslag is van natuurlijke aard en beïn-
vloedt de kwaliteit van het product niet.  Mocht 
het in uw kom of aquarium komen dan lost dit 
vanzelf op.

Tips voor het houden van gelukkige goudvissen:
•	 Er	zijn	veel	verschillende	soorten	goudvissen.	

Vraag uw vakwinkelier voor advies over welke 
soort u het beste kunt houden.

•		 Een	grote	goudviskom	is	beter	voor	uw	vissen	
omdat ze dan meer bewegingsvrijheid hebben 
en beter kunnen ademen.

Dosering

1 Meet de inhoud van uw kom of aquarium. Be-
reken alleen het deel dat water bevat (uw kom 
of aquarium zal niet tot de rand toe gevuld zijn).

2 Doseer de druppels GOLDY in het aquarium 
door het flesje ondersteboven te houden en 

zacht in de druppelpipet te knijpen. (20 drup-
pels = 1 ml)

Standaard dosering (per liter)
Wekelijks (of na elke waterverversing):
5 druppels per liter
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•		 Vul	uw	goudvissenkom	slechts	voor	2/3	deel	

met water. Dit zorgt voor meer zuurstof in het 
water.

•		 Zet	niet	te	veel	vissen	in	de	kom.	Geef	ze	de	
ruimte om te zwemmen en vrij te leven.

•		 Vermijd	plaatsing	van	de	kom	in	direct	zon-
licht of bij de verwarming of haard.

•		 Voer	de	vissen	een	keer	per	dag,	echter	over-
voer ze niet (het voer dient te zijn opgegeten 
binnen 5 minuten).

•		 Wees	voorzichtig	met	schoonmaakmiddelen,	
spoel grondig na, omdat ze gevaarlijk zijn voor 
vissen.

•	 Ververs	het	water	wekelijks	(in	kommen	100%	
water verversen) (kleine aquaria met filter en 
onder	de	25	liter,	30	–	50%	water	verversen).

•		 Het	meest	ideale	is	om	het	verse	water	12	–	24	
uur te laten staan voor het in de kom te doen.

•		 Voeg	GOLDY	toe	na	elke	waterwissel.	Wanneer	
u ze goed verzorgt, kunnen uw goudvissen heel 
veel jaren gelukkig leven.

Tips voor het houden van gelukkige schildpadden:
•	 Voer	uw	schildpadden	kleine	hoeveelheden	

vlees, vis of tubifex wormen, wat zowel gezond 
als lekker voor ze is.

•		 Schildpadden	profiteren	van	zonlicht.	Plaats	ze	
enkele uren per week in zonlicht (buiten het 
aquarium) 

•		 Zet	het	aquarium	niet	in	het	zonlicht	omdat	dit	
algen veroorzaakt.

•		 Houd	schildpadden	warm	in	de	winter.
•		 Verhoog	de	weerstand	en	gezondheid	van	de	

schildpadden	door	vitamine	AD3	door	het	voer	
te mengen.

Waarschuwingen:
- Lees voor gebruik altijd de gebruiksinformatie.
- Product kan vlekken in kleding e.d. veroorzaken.
- Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.
- Flacon en bijsluiter altijd in de originele verpak-
 king en vorstvrij bewaren.
- Buiten bereik van open wondjes, ogen en andere 
 gevoelige delen houden.
- Alleen voor gebruik bij siervissen.
- Deze informatie kan wijzigen.
- Dit is algemene productinformatie en dient der-
 halve niet te worden verward met de gebruiksin-
 formatie die bij de verpakking zit.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de 
inhoud van dit document.
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