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eSHa MINAROLL™ - MICROELEMENTOS, VITAMINAS E MINERAIS
Para usar em aquarófilia de água doce e água salgada.

o que É o miNaroll?
miNaroll é uma combinação Polivitamínica única combinando vitaminas, microele-
mentos e minerais. estas matérias são factores vitais na constituição de todos os orga-
nismos. suficientes quantidades são necessárias para criar e manter um metabolismo 
saudável nas criaturas vivas. um bom fornecimento de vitaminas é essencial para as-
segurar um aquário saudável. aumenta a resistência natural dos peixes contra as in-
fecções e doenças, especialmente para peixes que não têm ao seu dispor a sua alimen-
tação natural e são alimentados com a denominada “alimentação mono-completa”.

que PeiXes Podem com esHa miNaroll?
Peixes Tropicais          √   
Peixes água fria         √  
Peixes água salgada   √
esHa miNaroll não é perigosa para os peixes, plantas ou filtros. esHa miNaroll produz excelentes resultados, es-
pecialmente com peixes tropicais e Peixes água salgada.

como É que ao usar o miNaroll beNefÍcio os 
meus PeiXes?
o uso semanal do miNaroll fornece aos peixes quan-
tidades suficientes de importantes vitaminas, minerais e 
microelementos que podem estar omissos no seu aquário. 
usar o miNaroll é benéfico por várias razões:
combater e recuperar de uma doença:
os peixes necessitam de mais vitaminas, minerais e mi-
croelementos quando combatem e recuperam de uma 
doença. isto resulta de um aumento das funções celulares 
e actividade associada com a defesa das células. miNaroll 
aumenta a resistência contra a doença ao aumentar a res-
posta imunitária. ao estabilizar a reserva de vitaminas o pe-
rigo dos seus peixes serem atacados por microrganismos é 
diminuida.
reduzir o stress:
circunstâncias ambientais negativas tais como água de 
fraca qualidade, transporte, etc. significa que os peixes são 
muitas vezes danificados de tal maneira que torna o seu su-
primento natural de vitaminas insuficiente.
aumento da actividade celular:

actividade celular aumentada pode ocorrer durante a esta-
ção da desova / reprodução ou sempre que os peixes são 
chamados a gerar um esforço extra biológico (inclui perío-
dos de crescimento rápido e alto consumo). miNaroll 
fornece vitaminas extras, minerais e microelementos para 
compensarem o ocorrido esgotamento das vitaminas.
deficiência:
uma avitaminose desenvolve-se atravès  de insuficiente 
biosíntese (uma perda directa das condições significa avi-
taminose). isto pode resultar do uso de medicação (por 
exemp.: antibióticos, sulfanilamidas, etc.), ou falta de varie-
dade na alimentação.
manutenção geral:
miNaroll tambèm pode ser efectivo como suplemento 
geral para manter os peixes em boas condições de saúde. 
Peixes saudáveis eliminam rapidamente bactérias danosas 
e outros microrganismos atravès das suas defesas biológi-
cas naturais.
em todos estes casos, uma quantidade muito maior de vita-
minas, minerais e micoelementos que são necessários e que 
não podem ser fornecidos pela comida normal.

dosagem
1: calcule o volume do seu aquário. calcule unicamen-
te 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 miNaroll ao seu aquário se-
gurando no frasco de cabeça para 
baixo e aperte a respectiva pipeta. É 
possível adicionar miNaroll direc-
tamente na comida (a dosagem é a 
mesma).

dosagem sTaNdard:
Para cuidados gerais e fácil recuperação da doença:
semanalmente: 20 gotas para 100 litros.

eXcePÇÕes á dosagem 
Para uma recuperação de uma doença aguda ou crónica: 
Por dia: 25 gotas para 100 litros
Para peixes recuperarem de um doença: 
Por dia: 20 gotas para 100 litros
Para peixes em desenvolvimento rápido: 
Por dia: 10 gotas para 100 litros
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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 efectu-
ado 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 miNaroll 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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que PrecauÇÕes Terei que Tomar ao usar o miNa-
roll?
mudanças de água?
Não é geralmente necessário mudar a água antes ou de-
pois de usar o miNaroll. No entanto, existem algumas 
excepções onde a mudança parcial da água deve ser 
efectuada antes de tratar o aquário:
1:- No caso de água de má qualidade. Testar regularmen-
te com esHa aqua-quick-Test  pode identificar os pro-
blemas da qualidade da água em tempo de se tomarem 
medidas correctivas quando necessárias.
2:- se muito próxima de uma mudança regular de água 
(20 – 25% por mês – consulte um guia de aquários).

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 miNaroll. 
mantenha os filtros a funcionar dia e noite.

overdose?
Não se recomenda aumentar as dosagens aconselhadas 
ao usar-se o miNaroll. contudo, miNaroll mantèm-se 
não tóxico (sob condições normais) se mais que a dose 
recomendada for adicionada acidentalmente.

outros Tratamentos?
miNaroll é seguro para ser usado com outros produtos 
esHa.
Nunca combine outros tratamentos a não ser que o fa-
bricante especificamente indique que é seguro faze-lo. 
Pode retirar todos os componentes do miNaroll filtran-
do sobre carvão activado novo.

sedimento?
Pode notar a formação de um sedimento flocular no seu 
frasco de miNaroll. isto pode acontecer sob certas con-
dições porque o miNaroll não contèm conservantes 
artificiais. o sedimento é um composto natural, é total-
mente inofensivo e não afecta o desempenho do miNa-
roll. o sedimento dissolve-se inofensivamente no seu 
aquário.


