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GOLDY™ - FÖR GULDFISK OCH VATTENSKÖLDPADDOR
EN SPECIELL FORMULA FÖR GULDFISK OCH VATTENSKÖLDPADDOR I SMÅ AKVARIUM
Vad är GOLDY?
GOLDY är en unik blandning speciellt framtagen för kallvattenfi sk, 
guldfi sk och vatten- sköldpaddor som hålles i mindre akvarium utan 
fi lter och cirkulation.
Dina fi skar blir gladare och lever ett mer hälsosamt liv om du använder 
GOLDY.

Vad gör GOLDY?
GOLDY renar och fräschar upp vattnet. Det tar bort avfall samt hjäl-
per fi skarna att andas lättare genom att öka syremängden. Vattnet blir 
hälsosammare och renare under en längre tid.
GOLDY desinfekterar vattnet och hindrar svampinfektioner och s.k. 
‘popeye’ på sköldpaddor.

GOLDY skyddar fi skens hud och gälar samt aktiverar immunförsvaret på angripen hud. GOLDY förebyg-
ger uppkomsten av svamp och andra farliga sjukdomar på fi sk och sköldpaddor.

GOLDY:
- Skyddar fi skens hud och gälar.
- Renar och fräschar upp vattnet, vilket leder till:
  • Snabbare sårläkning.
  • Förhindrar uppkomsten av sjukdomar. 
- Hindrar s.k. ‘Popeye’ på sköldpaddor.

für Goldfischen
und Wasserschildkröten

for goldfish and 
aquatic turtles

Vilka förebyggande åtgärder måste jag ta vid 
användandet av GOLDY?
Vattenbyte?
Det behövs inget vattenbyte för att använda 
GOLDY. Förutom dessa undantag:
1 Vid dålig vattenkvalitet. 
2 Om du är nära det veckovisa bytet.

Filtrering?
Om du har fi lter så använd inte aktivt kol. Kör fi l-
tret dygnet runt.

I samband med annan medicinering?
Kombinera inte med annan behandling.
GOLDY bryts ner stegvis, men om du vill använda 
annan behandling direkt efter GOLDY, gör ett vat-
tenbyte först.

Sediment?
Det kan bildas viss sedimentering I fl askan. I så fall: 
Värm fl askan i ljummet vatten och skaka. Sedimen-
teringen är helt naturlig och ofarlig, och har ingen 
nedsättande effekt. Sedimenteringen försvinner 
när du droppar GOLDY i akvariet.

Tips att få fi sken glad:
- Det fi nns många olika guldfi skar. Fråga din 

 Zoohandlare vad du har.
- Ju större akvarium desto bättre.
- Fyll aldrig din guldfi skskål till mer än 2/3. Detta 
 ger vattnet mer syre.
- Ha inte för mycket fi sk i skålen. Ge fi sken utrym
 me att leva på.
- Placera aldrig skålen I direkt solljus eller nära ett 
 element.
- Mata en gång om dagen. Övergöd ej.
- Var försiktig med rengöringsvätskor, tvätta bort 
 noga.
- Byt vatten en gång I veckan (Guldfi skskålar 
 100 %) (Små akvarier 50-30%).
- Låt det nya vattnet stå i 12 till 24 timmar rums
 tempererat innan bytet..
- Tillsätt GOLDY efter vattenbyte. Sköter du detta 
 väl kan din guldfi sk leva väl I fl era år.

Tips för att få sköldpaddan glad:
- Mata med små bitar, fi sk eller tubifex, vilka är 
 både hälsosamma och goda.
- Sköldpaddor mår bra av solljus. Håll dom I solen 
 (utanför akvariet) fl era timmar per vecka.
- Placerar du akvariet I solljus kan du få algtillväxt.
- Håll sköldpaddan varm vintertid.
- Tillsätt vitamin AD3 i maten.

Dosering
1 Mät upp hur många liter akvariet rymmer. 
Tänk på att du inte har vatten upp till kanten.

2 Tillsätt GOLDY droppvis genom att hålla 
fl askan upp-och-ner och trycka på pipetten.
(20 droppar = 1ml).

Normal dosering (per  Liter)
Veckovis  (eller efter vattenbyte):
5 droppar per Liter 
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GOLDY™ - FÖR GULDFISK OCH VATTENSKÖLDPADDOR
VARNING:
- Läs informationen före användandet.
- GOLDY kan ge fl äckar.
- Håll GOLDY borta från barn.
- Förvara GOLDY och informationen i originalför
 packning.
- Endast för akvariefi sk.
- Akta ögon, sår och andra känsliga områden.
- Denna information uppdateras ständigt. Kolla 
 om du har den senaste versionen.
- Detta är en generell information och får inte tas 
 för en instruktion. Inga rättigheter kan härledas 
 från detta dokument.
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