
Gold Protein Plus

52%
proteïne
Gold Protein Plus is een hoogwaardig drijvend 
visvoer. Zeker voor koiliefhebbers is dit eiwitrijke 
voer belangrijk voor een optimale groei en leven-
dige kleuren van vissen. De speciale vershoudver-
pakking is licht- en luchtdicht af te sluiten, zodat de 
smaak en kwaliteit van het voer optimaal blijven.

Gezonde 
vijvervissen
Geef ze eiwitrijk voer 
voor een goede groei



SaniKoi is een visverzorgingslijn van Velda  www.velda.com 

Voldoende en regelmatig voeren is voor alle vijvervissen essentieel. 
Zeker voor koi, ze blijven actief en gezond. Gebruik een voederauto-
maat om altijd verzekerd te zijn van meerdere porties voer per dag. 

Perfecte vertering, minimale vervuiling
Naast het hoge eiwitgehalte, bevat Gold Protein Plus meer dan 10% 
ruwe as voor een goede groei en gezonde vissen. Bij dit as-per-
centage wordt 97% van het voer verteerd en worden de eiwitten 
perfect opgenomen door de vis. De uitwerpselen worden tot een 
minimum beperkt, waardoor het vijverwater langer schoon blijft.
Voer meerdere malen per dag kleine porties voor een snelle groei 
van de vissen en minder uitwerpselen. Voldoende bewegingsruimte 
en een hogere watertemperatuur helpen ook bij de groei. In de 
vrije natuur zijn vissen voortdurend op zoek naar voedsel. De spijs-
vertering is daar op ingesteld. In de vijver kan het voeren met grote 
hoeveelheden leiden tot indigestie en vervuiling van het vijvermilieu. 
Daarom bevatten de SaniKoi voersoorten uitsluitend natuurlijke 
ingrediënten waardoor het vijvermilieu niet extra wordt belast.

Complete lijn van kwaliteitsvoeders
Gold Protein Plus is het nieuwste visvoer binnen de SaniKoi lijn. 
Voer je vissen gevarieerd en probeer ook eens de andere voer-
soorten van SaniKoi.

Kies het beste
voor je vissen

Gold Protein Plus     drijvend korrelvoer met 52% proteïne
verkrijgbaar in 3 en 6 mm       in verpakkingen van 1, 3 en 10 liter

Excellent All-Round   drijvend korrelvoer met Astaxanthine
verkrijgbaar in 3, 6 en 8 mm   in verpakkingen van 1, 3, 10 en 20 liter

Colour Hi-Grow Mix   drijvend korrelvoer met Astaxanthine
verkrijgbaar in 3 en 6 mm          in verpakkingen van 3 en 10 liter

Staple Prime               drijvend korrelvoer, lichtverteerbaar
verkrijgbaar in 6 mm          in verpakkingen van 3, 10 en 20 liter

All Season Wheat Germs drijvend korrelvoer met Wheat Germs
verkrijgbaar in 6 mm               in verpakkingen van 3 liter

Winter Wheat Food   zinkend korrelvoer met Wheat Germs
verkrijgbaar in 3 mm               in verpakkingen van 3 liter

Sturgeon Pro green          zinkend korrelvoer voor steuren
verkrijgbaar in 6 mm          in verpakkingen van 3 en 10 liter

Fish Feeder Easy
voederautomaat
voor vijvervissen

• Voerreservoir
voor 2,5 liter visvoer

• Toetsbediening
voor frequentie
en hoeveelheid

• Doseerschroeven
voor diverse maten voer


