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Neo Solution 2 mikroelementy +
aminokwasy + kwas
humusowy 300ml
Cena

30,39 zł

Numer katalogowy

NEO SOLUTION 2 300ML

Producent

NEO MEDIA

Opis produktu
-

komplet mikroelementów (7 pierwiastków)
kwas humusowy obniżający pH wody
aminokwasy, czyli zdrowie dla ryb, roślin i krewetek
bezpieczny i antyglonowy
leczy chore rośliny
podstawowy nawóz dla roślin
wzmacnia czerwone ubarwienie roślin
na 3.000l wody

Podstawowy nawóz:
Płyn zawiera podstawowe mikroelementy będące ważną częścią składnikową roślin. Podając go masz pewność, że rośliny
otrzymują prawidłowe żywienie.
Odpowiedni balans - antyglon:
Ilość poszczególnych składników nawozu została opracowana tak, aby nie tylko odpowiednio odżywiać rośliny ale również
zapobiegać występowaniu glonów. Jest to możliwe dzięki równowadze, którą może się pochwalić tylko laboratorium NEO.
Aminokwasy:
Dostarczają przede wszystkim rybom, ale też roślinom i krewetkom odpowiednich związków - witamin. Chroni nie tylko
zdrowie i poprawia kondycję, ale również zachęca do tarła i leczy ew. choroby czy ubytki. Aminokwasy w NEO Solution 2 są
tylko pozyskiwane z roślin. Nie zawiera żadnej chemii.
Kwas humusowy i garbniki:
To znana metoda obniżania pH wody i utrzymywania go na odpowiednim poziomie pH 6.8. Kwas został pozyskany naturalną
metodą z roślin.
Leczenie roślin:
Preparat oprócz nawożenia może leczyć chore rośliny. Oto przykłady chorób:
- blade nowe liście
- brak wybarwiania na czerwono roślin, które powinny być czerwone
- nowe liście są karłowate
- nowe liście są poskręcane, zniekształcone
Skład:
Kwas humusowy, aminokwasy, Fe (żelazo), Mn (mangan), Ca (wapno), B (bor), Zn (cynk), Cu (miedź) Mo (molibdem)
Dawkowanie regularne:
1 naciśnięcie na każde 10l wody w akwarium co 3 dni.
Dawkowanie przy leczeniu chorób roślin:
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Takie samo jak przy regularnym użyciu: 1 naciśnięcie na każde 10l wody w akwarium co 3 dni.
Wstrząśnij przed użyciem.
Oferta dotyczy mniejszej butelki 300ml z dozownikiem.
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