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Goldy™ - PARA PEIXES ENCARNADOS
uMa fÓrMuLa eSPeCiaL Para PeiXeS eNCarNaDOS

O Que É O eSHa GOLDY?
eSHa Goldy é uma fórmula única, especial para peixes encarnados mantidas em 
bolas de vidro ou aquários pequenos. Os seus peixes serão mais felizes e terão 
uma vida mais saudável no globo de vidro  se forem tratados com eSHa GOLDY. 

O Que É Que O eSHa GOLDY faZ? 
eSHa GOLDY limpa e renova a água dos seus peixes. Neutraliza os residuos, cloro 
e cloramina e ajuda os suas peixes a respirarem melhor ao aumentar o teor de 
oxigénio. eSHa GOLDY aglomera os poluentes da água e, dessa forma impede 
a degradação da água. a água manter-se-a limpa durante mais tempo. eSHa 
GOLDY tem um efeito nutritivo e restaurador, protege a carapaça e a pele vul-
nerável e ativa a resistência da pele se já estiver afetada. 

eSHa GOLDY tem vários usos:
- ajuda manter as peixes saudáveis e felizes
- Mantém a água limpa e saudável  por mais tempo
- ajuda aumentar a resistência natural
- Neutraliza o cloro e a cloramina da água da torneira
- ajuda a sarar as feridas.
- Protege a pele dos seus peixes. Tambèm protege as guelras.
- Limpa e acalma os olhos no caso de olhos salientes / inchados.
- ajuda na prevenção das doenças nos Peixes Vermelhas.

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

PreCauÇÕeS 
Outros tratamentos ou produtos químicos activos po-
dem influenciar este tratamento ao retirar, alterar ingre-
dientes ou adicionar químicos.

Nunca combine tratamentos a não ser que o fabricante 
especificamente indique que é seguro faze-lo.
Parar os filtros activos (carvão activado, zeolitos, uV etc.). 
Pode continuar a filtragem com materiais não absorven-
tes tais como lã de vidro, areia, areão etc.
a qualidade da água deve estar com níveis aceitáveis. É 
recomendado fazer uma mudânça de água de 20-25% 
todod os meses.
retire químicos activos dos condicionadores de água 
(Cloro, metais, ozono etc.). Nesse caso, remover o carvão  
activado etc., e realizar uma mudança da água grande 
sem utilizar condicionadores de água.

DOSaGeM
1: Calcule o volume do seu globo ou aquário. Calcule 
unicamente 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. 

3: adicione as gotas do eSHa GOLDY ao seu aquário 
segurando no frasco de cabeça para 
baixo e aperte a respectiva conta-
gotas (20 gotas = 1 ml). 

DOSaGeM STaNDarD:
em todas as mudanças de água  (semanalmente):
3 gotas por litro.
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aDVerTÊNCiaS
Leia sempre o folheto antes do uso. Para uso em aquário 
ou aquaterrário sem filtro. Tratamento para tartarugas 
aquáticas em aquários. este produto pode manchar se 
for entornado. Guarde o frasco e o folheto na sua caixa 
original. Mantenha-o fora do alcance das crianças. Man-
tenha em lugar escuro que seja fresco e seco. Não utilizar 
alem da data de validade. Lave restos do produto com 
água em abundância. Descarte a embalagem completa-
mente vazia no lixo doméstico. Prazo de validade após a 
primeira abertura: 6 meses. Depois disso, a eficácia pode 
diminuir. Data de validade: Veja carimbo.

embalagem: 10ml - 180ml - 500ml - 1000ml.

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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DiCaS Para MaNTer PeiXeS VerMeLHOS feLiZeS:
*Há muitos tipos de peixes vermelhos. Pergunte ao dono 
de uma loja de peixes o seu conselho sobre quais deve 
manter.

*um globo maior é melhor para os seus peixes pois têm 
mais espaço para se movimentarem e respirarem.
*encha o seu globo só até dois terços. 
Deixa penetrar mais ar na água. 
*Não coloque muitos peixes no seu 
globo. Deixe-lhes algum espaço para nadar e viver livre-
mente.
*evite colocar o seu globo á luz direc-
ta do sol ou perto de um radiador ou 
aquecedor.
*alimente os seus peixes uma vez por dia mas não de-
masiado (a alimentação deve ser toda comida em 5 mi-
nutos). 
*Não é necessário limpar muitas vezes o globo com pro-
dutos de limpeza. Pode ser perigoso para os peixes.
*Mude a sua água uma vez por semana (Globos mudam  
100% da água)(pequenos aquários 50-30% de mudança 
de água).
*idealmente, será deixar a água nova repousar durante 
12-24 horas antes de mudar a água do globo.

         


