
NP-BACTO-BALANCE 

Vlastnosti: 
 
Výživový koncentrát k redukci dusičnanů a fosfátů 

 

Správný poměr těchto klíčových živin je důležitý a prospěšný pro korály, houby a jiné bezobratlé živočichy útesových akvárií.  

Dusičnany a fosfáty však musí být ve správném poměru udržovány na co nejnižší úrovni. 

S vyváženým složením pečlivě vybraných organických a anorganických živin působí NP-BACTO-BALANCE na přidání dusičnanů  

a fosfátů do biomasy, což snižuje koncentrace dusičnanů a fosfátů ve vodě a současně zlepšuje zbarvení a růst korálů, hub a dalších filtrátorů. 

Tímto způsobem se zabraňuje nedostatku dusičnanů a fosfátů v akváriu, zatímco se současně vylepšuje rovnováha mezi těmito sloučeninami. 

Dusičnany a fosfáty jsou stabilizovány na nejnižší možné úrovni a jsou zvláště účinné, pokud se aplikuje současně NP-BACTO-BALANCE 

a  Tropic Marin ® NP-BACTO-PELLETS nebo NP-BACTO-TRICKS. 

Výhody: 
 

• podporuje začlenění dusičnanů a fosfátů do doplňkové biomasy 

• následné snížení obsahu dusičnanů a fosfátů ve vodě 

• zlepšuje zbarvení a růst korálů, hub a dalších filtrátorů 

• zabraňuje situacím, jako je nedostatek živin 

• vytvoří optimální rovnováhu mezi dusičnanem a fosfátem 

• vhodné jak pro nová, tak pro zaběhlá akvária 

• zralé akvária mohou být vitálnější a výrazně obnovené 

• vhodné jak pro ruční dávkování, tak pro dávkovací čerpadla 

 

Použití: 
Doporučené maximální denní dávkování v závislosti na stáří akvária: 

- nové akvárium (0-1 rok) – do 0,25 mℓ /100 ℓ  

- starší akvárium (1-2 roky) – do 0,5 mℓ /100 ℓ  

- zaběhlé akvárium (2 roky a více) – do 1,0 mℓ /100 ℓ  

 

Pro lepší výsledek přidávejte NP-BACTO-BALANCE ráno do místa s vysokým prouděním. Pokud zaznamenáte zakalení vody po navýšení 

dávky NP-BACTO-BALANCE, snižte dávkování na předchozí množství. 

Vedle organických a anorganických živin NP-BACTO-BALANCE obsahuje také stejné stopové prvky jako  

Tropic Marin PRO-CORAL K+ (1 mℓ NP-BACTO-BALANCE odpovídá 1 mℓ PRO-CORAL K+).  

Až do dávkování 0,75 mℓ NP-BACTO-BALANCE na 100 ℓ denně, můžete přidávat další PRO-CORAL K+ - 1 mℓ / 100 ℓ,  

to může mít pozitivní vliv na zbarvení korálů.  

Doporučujeme dále také Tropic Marin PRO-CORAL A- pro kompletní doplnění stopových prvků jako je jód, bróm, fluor, vanad,  

molybden a selen. 

Skladujte v chladu a temnu. 

 

 


