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eSHa OPTIMA™ - GEZONDHEIDSSERUM VOOR VISSEN
ESSENTIËLE COMPONENTEN VOOR VISSEN.
Wat is eSHa OPTIMA?
eSHa OPTIMA is een unieke combinatie van essentiële componenten die 
voorkomen in tropische rivieren, meren en stroompjes. Deze compo-
nenten zijn aangevuld met sporenelementen, mineralen, vitaminen en 
natuurlijke groei stimuleringsmiddelen om zo uw vissen datgene te ver-
schaffen wat ze gewend zijn in hun natuurlijke tropische leefgebieden.

Wanneer eSHa OPTIMA te gebruiken?
Vissen hebben niet alleen tijdens ziekte, herstel of in quarantaine extra 
zorg nodig. Zij benodigen een algemeen niveau van zorg. Deze zorg is 
gericht op het maximaliseren van de afweer van uw vissen tegen infec-
ties, parasieten, verwondingen en ziekten. Een 2-wekelijkse dosering 
met eSHa OPTIMA optimaliseert het aquariumwater en de bevordert 
de algemene conditie van uw vissen. 
eSHa OPTIMA helpt ook met het reduceren van het aantal sterfgeval-
len dat normaler wijze sterft als gevolg van ziekte.

Wat doet eSHa OPTIMA?
eSHa OPTIMA heeft verscheidene werkingen:
1 Versterkt en bevordert het natuurlijk afweersysteem van uw vissen tegen bacteriën, parasieten en 
 ziekten.
2 Reduceert stress en verbeterd de ontwikkeling.
3 Versnelt het volledig herstel na ziekte.
4 Versterkt botten en spierontwikkeling.
5 Helpt bij het ontwikkelen van een levendige en natuurlijke kleurbeelding. 
6 Helpt jonge vissen gezond en kleurrijk te groeien.
7 Helpt nieuw aangeschafte vissen te herstellen van een verzwakte conditie (als gevolg van transport).
8 Bevordert de vruchtbaarheid, het paaien/de ei-afzetting.

Welke vissen kunnen behandeld worden met 
eSHa OPTIMA?
Tropische vissen ✔
Koudwater vissen ✔
Zeewater vissen ✘

eSHa OPTIMA is veilig voor vissen, planten en fil-
ters. eSHa OPTIMA geeft uitstekende resultaten, 
in het bijzonder bij tropische vissen.

Hoe houd ik mijn vissen in goede gezondheid?
eSHa OPTIMA zorgt voor een adequaat aanbod 
van alle belangrijke elementen die nodig zijn om 
de weerstand tegen ziekten, botopbouw, groei, 
spierontwikkeling, kleuren en seksuele drift te be-
vorderen. 
Om een gezond aquarium te behouden is het aan 
te raden om regelmatig uw kwaliteit van het wa-
ter te checken / water te verversen, alsmede een 
gezond plantenbestand te onderhouden (raad-
pleeg een aquarium naslagwerk).
Nadat u uw vissen behandeld heeft met een ge-
neesmiddel dient u eSHa OPTIMA te gebruiken om 
een snel herstel te bevorderen.

Kan eSHa OPTIMA het kuitschieten bevorderen?
Ja, eSHa OPTIMA kan het paaien opwekken. Door 
gebruik van eSHa OPTIMA zorgt u voor een  natuur-

lijkere omgeving en dit resulteert vaak in een ver-
hoogde seksuele drift, paaigedrag en kuitschieten.
Door na uw gebruikelijke water verversing (20-
25% zou voldoende moeten zijn), een standaard 
dosis eSHa OPTIMA toe te dienen, kan paai-gedrag 
worden opgewekt. 

Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen 
wanneer ik eSHa OPTIMA 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 met de 
kwaliteit van het water tijdig opgemerkt worden.
2 Als u binnenkort uw reguliere waterverversing 
moet doen.
3 Wanneer u het kuitschieten wilt bevorderen 
(20-25% zou voldoende moeten zijn).

Overdosering?
Overdoseren is niet aanbevolen. Echter, eSHa OP-
TIMA is normaal gesproken niet giftig (onder nor-
male omstandigheden) wanneer de aanbevolen 
dosering per ongeluk wordt overschreden.
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Overige behandelingen?
eSHa OPTIMA is veilig te gebruiken samen met alle 
andere eSHa producten.  Het is niet aanbevolen 
andere middelen te combineren tenzij de fabri-
kant aangeeft dat dit veilig is te doen.

Neerslag?
Het kan voorkomen dat zich een vlokachtige neer-
slag op de bodem van het flesje eSHa OPTIMA 
bevindt. Dit kan voorkomen omdat eSHa OPTIMA 
geen kunstmatige conserveermiddelen bevat. 
Deze neerslag is van natuurlijke aard en beïnvloed 
de kwaliteit van eSHa OPTIMA niet.  Deze neerslag 
lost dit vanzelf op in uw aquarium.

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.

SAMEN VINDEN WIJ DE OPLOSSING

©2011 eSHa Labs
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Dosage
1 Bereken het volume van uw aquarium. Bere-
ken alleen het gebied dat gevuld is met water. 
(verminder 10% wanneer uw aquarium veel de-
coratie bevat).

2 Zoek uw aquarium volume op de dosering 
schaal. Lees omlaag voor het corresponderende 
aantal druppels die nodig zijn. Voorbeeld: een 
aquarium van 100 liter benodigd 20 druppels 
2-wekelijks.

3 Doseer de druppels eSHa OPTIMA in het 
aquarium door het flesje ondersteboven te 
houden en zacht in de druppelpipet te knijpen. 
Doseer vlak bij de uitstromer (20 druppels = 1 ml).

Standaard dosering 
(voor 100 liter)
Een keer per 2 weken – 20 druppels
Een flesje eSHa OPTIMA van 20 ml  is voldoende 
om 2000 liter aquariumwater te behandelen.

Speciale doseringen
Herstel dosering (na ziekte – voor 100 liter):
Elke week  20 druppels. Herhaal dit de eerste 2 
tot 3 weken van het herstel en ga daarna terug 
naar de standaard dosering.
Bij kuitschieten (om het kuitschieten te bevor-
deren – voor 100 liter):
Eerst 20 – 25 % water wisselen, daarna; elke 
week – 20 druppels. Herhaal dit voor de eerste 
2 tot 3 weken of totdat de vissen kuitschieten.

34

6 8 10 12 14 164

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

20 30 40 50 60 70 80 100 110 120 130 140LITERS

   DAG   1

   DAG 2 / 3

90

Liters Lengte x Breedte x Diepte in cm      :  1000
 

LITERS

ELKE 2 WEKEN

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 284

20 30 40 50 60 70 80 100 110 120 130 14090


	8 Bevordert de vruchtbaarheid het paaiende eiafzetting: 
	Liters: 
	30: 
	6: 
	8: 
	undefined: Off
	10: 
	12: 
	14: 
	16: 
	18: 
	undefined_2: Off
	20: 
	22: 
	24: 
	26: 
	Today: 11/19/2007
	Tekst3: Printed on 


