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eSHa OPTIMA™ - MELHORA A SAÚDE DOS PEIXES
adiciona componentes essenciais aos peixes

o Que É o esHa optima?
esHa optima é uma combinação dos componentes essenciais encontrados nos 
rios tropicais, lagos e correntes de água. estes componentes são combinados 
com micro elementos, minerais, vitaminas e elementos naturais que melhoram 
o crescimento para dar aos seus peixes ao que eles estão acostumados no seu 
ambiente natural.

Quando É Que eu sei Que deVo usar esHa optima?
os peixes não necessitam de cuidados suplementares só quando estão doen-
tes, em convalescença ou de quarentena. eles precisam de um determinado ní-
vel de cuidados gerais. estes cuidados devem ter como objectivo aumentar o 
mais possível a resistência dos peixes contra as infecções, parasitas, ferimentos 
e doenças. uma dosagem bi semanal de esHa optima melhorará a sua água do 
aquário e as condições dos seus peixes tambèm. esHa optima tambèm ajuda a 
reduzir o número de peixes que de outro modo morreriam de doença.

o Que É Que esHa optima faZ?
esHa optima tem muitas aplicações.
1: fortalece e apoia as defesas imunitárias naturais contra as bactérias, parasitas e doenças.
2: reduz o stress nos peixes e melhora o seu desenvolvimento.
3: acelera a completa recuperação da doença.
4: fortalece os ossos e desenvolve os músculos.
5: ajuda os peixes a apresentarem as suas cores naturais vibrantes e vivas.
6: ajuda os peixes jovens a crescerem com saúde e coloridos.
7: ajuda os peixes recèm adquiridos a recuperarem do seu estado (como resultado do transporte).
8: aumenta a virilidade e ajuda na reprodução / eclosão dos ovos

Que peixes podem com esHa optima?
peixes tropicais            = √   
peixes Água fria           = √  
peixes Água salgada  = x

esHa optima não é perigosa para os peixes, plantas ou 
filtros. esHa optima produz excelentes resultados, espe-
cialmente com peixes tropicais.

como manter os meus peixes de boa saÚde?
esHa optima assegura um suprimento adequado de 
todos os elementos importantes e necessários para a 
resistência à doença, desenvolvimento do esqueleto, 
crescimento, desenvolvimento dos músculos, colorido e 
sexualidade. no entanto, o ambiente geral aquático tam-
bèm tem uma importante influência na saúde dos seus 
peixes.
para manter para peixes saudáveis recomenda-se de de-
terminar regularmente a qualidade da água / mudança 
da sua água, assim como ter plantas adequadas no seu 
aquário (refira-se a um guia de aquários).
após tratar os peixes com um remédio esHa optima 
deve ser usado para ajudar numa recuperação rápida.

pode esHa optima aJudar na reproduÇÃo?
sim, esHa optima pode induzir a reprodução. ao usar 

esHa optima cria-se um ambiente mais natural e muitas 
vezes resulta num aumento de sexualidade,   
comportamento reprodutivo e desova.
realizando a sua mudança de água habitual (20-25% 
deve ser suficiente), e administrando depois uma dose 
standard de esHa optima, o comportamento reprodu-
tivo pode ser induzido.

Que precauÇÕes deVem ser tomadas ao usar-se 
esHa optima?
mudanças de Água?
1: no caso de água de fraca qualidade. testes regulares 
com esHa aQua-QuicK-test podem identificar proble-
mas na qualidade da água em tempo de se realizar uma 
acção correctiva.
2: se estiver próximo de uma mudança regular da água
3: se desejar  induzir a reprodução (20 – 25% deve ser 
suficiente)

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

overdose?
a overdose não é recomendada. no entanto, esHa op-
tima continua não sendo tóxico (sob condições normais) 
se mais do que a dose recomendada for acidentalmente 
adicionada.

outros tratamentos?
optima é seguro para ser usado com outros produtos 
esHa. não é recomendável combinar outros tratamentos 
a não ser que o fabricante especificamente indique que 
é seguro faze-lo. 

dosaGem
1: calcule o volume do seu aquário. calcule só a área 
ocupada pela água.

Litros comprimento x Largura x altura em cm ÷1000

2: Localize o volume do seu aquário na escala de 
dosagem. faça a leitura afim de encontrar o corres-
pondente número de gotas necessárias para o primei-
ro dia, segundo dia e terceiro dia. 

3: adicione as gotas do esHa optima ao seu aquário 
segurando no frasco de cabeça 
para baixo e aperte a respectiva pi-
peta. doseie junto a uma saída de 
água (20 gotas = 1 ml).

dosaGem standard:
uma vez cada duas semanas – 20 gotas para 100 litros.

excepÇÕes Às dosaGens
dose de recuperação (depois da doença – para 100 
litros)
todas as semanas – 20 gotas. continue durante as pri-
meiras duas ou três semanas de recuperação e depois 
regresse à dosagem standard.
dosagem de reprodução (afim de induzir a repro-
dução – para 100 litros)
primeiro execute uma mudança de 20 – 25% da água, 
e depois;
todas as semanas – 20 gotas. continue durante as pri-
meiras duas ou três semanas ou até os peixes se repro-
duzirem.

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 esHa optima 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.
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