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eSHa CRYPTOPLUS™ - IMPULSIONADOR DO CRESCIMENTO DAS PLANTAS
Para Todas as PlanTas aquáTicas.

o que É o crYPToPlus?
crYPToPlus é uma formula única para plantas aquáticas que ajuda aumentar 
todo o seu potêncial. se mantiver plantas no seu aquário então crYPToPlus 
pode ser usado para melhorar o seu crescimento, cor e saúde. crYPToPlus con-
tèm colóides, substâncias básicas inorgânicas, sais de alimentação e minerais 
especialmente preparados para estimular as plantas aquáticas. crYPToPlus é 
seguro de usar com todos os peixes tropicais e de água fria.

coMo funciona o crYPToPlus?
crYPToPlus trabalha estimulando o processo interno da osmose e melhoran-
do o transporte local dos nutrientes atravès das células das plantas e  dos seus 
vasos nas folhas. crYPToPlus tambèm ajuda na fotossíntese, de facto acelera 
os processos biológicos e aumentando os níveis dos nutrientes disponíveis, luz 
e co2 que as suas plantas absorvem.

Para o aquariófilo isto significa um aumento notável um abundante crescimento, cor e saúde das plantas aquáticas. 
sob as condições correctas, crYPToPlus funciona melhor do que o sistema co2 /combinado com fertilizante. alèm 
disso melhorará as cores das suas plantas mais do que o sistema co2 ao aumentar  o nível de nutrientes que são 
utilizados.

Posso usar crYPToPlus coM Todas as PlanTas aquáTicas?
crYPToPlus pode ser usado com sucesso com todas as plantas aquáticas. se bem que, os melhores resultados ocor-
rem com criptocorines, stratiotes, Marsileia, acorus e outras plantas do tipo “folha encarnada” dos aquários de água 
doce. os suas formas e cores significam que têm um importante lugar  entre as plantas aquáticas mas que às vezes 
são complicadas de criar e muitas vezes tambèm com sucesso.

crYPToPlus  ajuda a resolver qualquer problema que lhe apareça. se for usado semanalmente (como se recomenda) 
ajuda a prevenir problemas. as suas plantas vão-se desenvolver como nunca com crYPToPlus.

que benefÍcios Terei eM resulTado da uTiliZaÇÃo 
do crYPToPlus?
os benefícios do crYPToPlus tornam-se visíveis numa 
questão de dias. Você verá:
- um aumento significativo no crescimento das plantas, 
cor e saúde.
- largas e saudáveis ramificações das plantas
- a formação de novos rebentos e folhas
- a formação de folhas bem desenvolvidas e com cores 
profundas e lustrosas.
- as superficíes baças das folhas tornam-se brilhantes 
(crYPToPlus retira a precipitação dos poros das folhas).

crYPToPlus tambèm beneficia as plantas por:
- Prevenir as manchas das pisadas transparentes.
- resolver “em forma de pepino”.
- ajuda a prevenir “o colapso das folhas”.
- Prevenir as pontas esfarrapadas.
- resolver um lento e desapontador crescimento.

o crYPToPlus TeM ouTros usos?
alèm de realçar as cores e crescimento das plantas, este 
produto tambèm pode ser usado para prevenir e estabi-
lizar os seguintes males:
- a temida “doença da folha com limo” (nas espécies de 
criptocorine)
- a doença do “buraco na folha”

Para que serVeM as PlanTas nuM aquário?
um aquário bem desenvolvido e bem plantado tem um 
aspecto maravilhoso e encoraja os peixes a mostrarem 
as melhores cores naturais. os seus  peixes estarão mais 
felizes num saudável aquário plantado pois na natureza 
muitos usam as plantas para lhes fornecerem esconde-
rijos essenciais. as plantas ajudam a manter um saudável 
equilíbrio biológico ao produzirem oxigénio e consumi-
rem anidrido carbónico (sub produto da respiração dos 
peixes) durante a fotossíntese. as plantas tambèm ab-
sorvem os nitratos e suprimem algas que de outro modo 
poderiam ser nocivas aos seus peixes.

coMo ManTenHo as MinHas PlanTas saudáVeis?
aproximadamente 70% das plantas retiram os nutrientes 
de que precisam directamente da água atravès das suas 
folhas. a principal função das raízes é para servirem de 
fixação no solo. as plantas necessitam de luz suficiente, 
minerais e sais para crescerem como deve ser.
o crescimento das plantas depende dos nutrientes exi-
stentes e a falta de um mais nutrientes leva a cores pá-
lidas, desenvolvimento insuficiente das folhas e uma 
saúde geral pobre. a maior parte das plantas necessitam 
dos materiais de crescimento em proporções semelhan-
tes, o esHa Pro-PHYll ( alimento para plantas e nutrien-
tes) fornece um excelente pacote de nutrientes para uma 
larga gama de plantas aquáticas.
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efectuada antes de tratar o aquário:
1: no caso de água de má qualidade. Testar regularmente 
com esHa aqua-quick-Test pode identificar os proble-
mas da qualidade da água em tempo de se tomarem me-
didas correctivas quando necessárias.
2: se muito próxima de uma mudança regular de água.
3: se estiver a usar qualquer condicionador de água – 
pode ter um efeito negativo no crYPToPlus.

É benéfico adicionar crYPToPlus depois de terminar a 
sua mudança regular de água. 

filtragem?
Pode continuar a filtragem mas com materiais não ab-
sorventes tais como lã de vidro, areia, areão etc.. retire 
sempre os meios filtrantes químicos “activos” tais como 
o carvão activado, uV, oxidantes, resinas etc. pois estes 
têm uma influência negativa na acção do crYPToPlus. 
Mantenha os filtros a funcionar dia e noite.

sedimento?
Pode notar a formação de um sedimento flocular no seu 
frasco de crYPToPlus. isto pode acontecer sob certas 
condições porque o crYPToPlus não contèm conser-
vantes artificiais. o sedimento é um composto natural, 
é totalmente inofensivo e não afecta o desempenho do 
crYPToPlus. o sedimento dissolve-se inofensivamente 
no seu aquário.

armazenamento:
recomenda-se armazenar este produto à temperatura 
ambiente.

condiÇÕes necessárias Para que as PlanTas cuM-
PraM a sua obriGaÇÃo
apesar do largo campo de acção deste produto crYP-
ToPlus não é um milagroso cura tudo. os resultados 
variarão dependendo de uma variedade de factores que 
contribuem para o crescimento das plantas. Por exem-
plo, se não houverem nutrientes em quantidade suficien-
te, as plantas não se desenvolvem, mesmo com a ajuda 
do crYPToPlus. um certo número de áreas necessitam 
de atenção para se obter um crescimento com sucesso 
(consulte um bom livro sobre manutenção de plantas) 
tais como:

-níveis de luz 
-fluxo/circulação da água
-cálcio (a dureza tem de ter 4 – 10º GH)
-níveis de nutrientes (especificamente:- ferro, Magnésio   
e cálcio)
-Tipo de solo
-níveis de co2
-ajustes frequentes das plantas

que PrecauÇÕes deVo ToMar ao usar crYPToPlus?
crYPToPlus é seguro para ser usado em plantas aquáti-
cas de água doce, peixes e meios filtrantes. É livre de ni-
tratos e consequentemente não promove o crescimento 
de algas.

Mudanças de água?
não é geralmente necessário mudar a água antes ou de-
pois de usar o crYPToPlus. no entanto, existem algu-
mas excepções onde a mudança parcial da água deve ser 

dosaGeM
1: calcule o volume do seu aquário. calcule só a área 
ocupada pela água (deduza 10% para aquários com 
muitas plantas).

litros comprimento x largura x altura em cm ÷1000

2: localize o volume do seu aquário na escala de 
dosagem (métrico ou imperial). faça a leitura afim de 
encontrar o correspondente número de gotas neces-
sárias. 

3: adicione as gotas do crYPToPlus ao seu aquário 
segurando no frasco de cabeça para 
baixo e aperte a respectiva pipeta. 
coloque as gotas junto a um fluxo 
de água (20 gotas = 1ml).

dosaGeM sTandard:
Para formar e manter plantas saudáveis:
semanalmente: 20 gotas para 100 litros.

eXcePÇÕes À dosaGeM 
(Para 100 litros)
dosagem alargada: Para plantas danificadas e com 
crescimento lento: 
1º dia: 20 gotas   2º dia: sem dose   3º dia: 20 gotas

dosagem Prolongada: Para buracos nas folhas e doen-
ças das folhas com limo/manchas nas folhas:
1º dia: 20 gotas  2º dia: sem dose  3º dia: 40 gotas  4º 
dia: sem dose  5º dia: 20 gotas
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adVerTÊncias
Tratamento para peixes ornamentais em aquários - não 
utilizar em animais pretendidos para consumo humano 
- Mantenha-o fora do alcance das crianças -Mantenha-o 
afastado de golpes, olhos e outras áreas sensíveis - Guar-
de o frasco e o folheto na sua caixa original - este produto 
pode manchar se for entornado - Mantenha em lugar es-
curo que seja fresco e seco - recomenda-se armazenar 
este produto à temperatura ambiente - não utilizar alem 
da data de validade - lave restos do produto com água 
em abundância. descarte a embalagem completamente 
vazia no lixo doméstico - o tratamento deve ser efectua-
do num aquário de enfermaria. Prazo de validade após a 
primeira abertura: 6 meses. depois disso, a eficácia pode 
diminuir. data de validade: Veja carimbo. 

embalagem: 20ml - 180ml - 500ml - 1000ml. um frasco 
de 20 ml de crYPToPlus é suficiente para tratar 2000 
litros de água do aquário.

esta informação está sujeita a alterações. Por fa-
vor verificar que tenha a versão mais recente. 
esta informação  é uma informação  geral  do produ-
to não deve ser confundido com o folheto de instruções.  
nenhum direito pode ser derivado a partir deste docu-
mento.

JunTos enconTrareMos a soluÇÃo
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