
ichi food
Nooit geziene prestaties

dankzij samenstelling door veearts

Voor het welzijn van de vissen

Waarom een kwaliteitsvoer
kiezen voor onze vissen ?

Het ichi food programma

Voor de prachtige kleu-
ren : Ichi food bevat een 
exclusieve mengeling van 
natuurlijke pigmenten die 

de prachtige kleuren van de vissen tot 
hun recht laten komen.

Voor een optimale ge-
zondheid : onze korrels, 
samengesteld door vee-
artsen, zijn verrijkt met 

verschillende vitaminen en immunosti-
mulanten die de resistentie tegen ziek-
ten bevorderen.

Voor een perfecte ver-
tering dankzij de voor-
verteerde ingrediënten : 
De opname van de voe-

dingsstoffen en de prestaties worden 
verhoogd. De vermindering van afval 
productie is duidelijk zichtbaar.

Voor een evenwichtig 
rantsoen doorheen het 
hele jaar: het Ichi food 
programma is aangepast 

aan de behoeftes van elk seizoen, wat 
ongeëvenaarde prestaties garandeert.

Voor de besparing (prijs 
per portie uitzonderlijk 
laag) : De hoge voedings-
waarde (de vissen hebben 

minder grote porties nodig), de vermin-
dering van afval en de uitzonderlijke 
kwaliteit aan een uitzonderlijke prijs 
zijn enkele factoren die een zeer goede 
prijs / kwaliteit verhouding garanderen.

Voor het milieu : De pro-
fessionele voeding Ichi 
Food is zo samengesteld 
dat ze maximaal de orga-

nische vervuiling en de gevolgen daar-
van verminderen.
Maar ook voor de zekerheid die een 
eerste klas product, gecontroleerd op 
elk moment van het productie proces 
(traceerbaarheid), geeft. Voor de exclu-
siviteit van onze samenstelling en voor 
de smaak : de vissen kunnen er niet aan 
weerstaan !
Ziehier, waarom het Ichi food pro-
gramma wordt erkend en gebruikt 
door ontelbare professionelen. Hun 
kampioenen zijn mooier en gezonder, 
de kleuren uitzonderlijk.

Voeding rijk aan energie als voorbereiding 
en om te herstellen van de winter.

Complete voeding voor
steuren en vleesetende
vissen.

Voedingssupplement,
een lekkernij rijk aan
essentiële elementen.Hoog kwaliteitsvoer voor maximale prestaties.

Zomervoeding rijk aan pigmenten
en vitaminen.

ichi food winter

ichi food sinking

ichi food silk
ichi food excellent

ichi food summer

Hoge voedingswaarde en gemakkelijk te verteren.
ichi food winter is speciaal aangepast om voor en 
na de winter of in koudere klimaten te gebruiken.

ichi food sinking is een voer voor steu-
ren rijk aan energie, dat snel zinkt en 
stabiel blijft in het water. Het evenwicht 
tussen proteïnen en lipiden is speciaal 
ontwikkeld voor vleesetende vissen op 
de bodem en in koud water (steuren, 
barbelen, zeelt, alen, …).

Een lekkernij voor de koi en een na-
tuurlijk supplement. ichi food silk 
voegt enzymen en noodzakelijke voe-
dingstoffen toe noodzakelijk bij een 
evenwichtige voeding. Bovendien zijn 
deze gevriesdroogde zijderupsen rijk 
aan natuurlijke proteïnen en lipiden 
essentieel voor een goede groei en een 
verhoogde weerstand. De enzymen en 
natuurlijke voedingsstoffen zorgen dat 
de witte huid glanst als nooit voorheen. 
Uitzonderlijk gewaardeerd kunt u met 
deze lekkernij de vissen enkele dagen 
verwennen.

Rijk aan proteïnen, vitaminen, immunosti-
mulanten en natuurlijke pigmenten maakt 
ichi food excellent de vissen zeer com-
petitief op het vlak van kracht, 
kleur, gezondheid en groei. 
Het is aanbevolen tijdens de 
warmere perioden (>18°C) of 
in de reproductie periode, na 
een behandeling of ziekte en 
als voorbereiding op een wed-
strijd om de kleuren nog beter 
tot hun recht te laten komen.

ichi food summer is de optimale zomervoeding 
gebruikt door koi kwekers. Zij appreciëren de 
prestaties zowel bij de groei als de ontwikkeling 
van de kleuren alsook de natuurlijke weerstand 
die de vissen opbouwen. Dit voer is ideaal als da-
gelijks rantsoen vanaf een watertemperatuur van 
15°C. Zijderupsen
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Alle voer van Aquatic Science kan ver-
schillende keren per dag gegeven worden 
vanaf dat de temperatuur van het water 
minimum 9-10°C is. Het is aan te raden 
om kleinere porties te geven. Indien er 
restjes op het water blijven moet u deze 
verwijderen en de porties kleiner maken.

evolutie van de behoeften in functie van de temperatuur
ichi food winter

ichi food summer

ichi food excellent
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Voor het welzijn van de vissen 
opteert u best voor een 

voer dat exact beantwoord 
aan de behoeften: tijdens 

elk seizoen, voor iedere 
afmeting de juiste voeding.

Dr. Bruno Jacobs,
ontwikkelaar van de Ichi Food voeding.
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