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Shori is een Koi voer dat unieke ingrediënten bevat die de opname van 
voedingsstoffen bevorderen en daardoor groei, kleur en weerstand
versterken.  Shori bevat onder andere twee soorten pro-biotics die

velemalen langer houdbaar  zijn als concurrerend voer.
Daarnaast bevat Shori een uniek ingrediënt dat speciaal voor maagloze 

vissen de opname van eiwit bevordert. Bovendien wordt er gebruik
gemaakt van voorverteerde eiwitten. Een bijkomend effect is dat de

waterkwaliteit sterk wordt bevorderd door de betere opname van
eiwitten.

Ingrediënten Shori
Voorverteerd LT vismeel, inktvismeel, garnalen en krill meel,

tarwebloem, maïs, sojaoliecake, sodiumfosfaat, knoflook, pro en pre 
biotics, verhoogde vitaminen, mineralen en astaxantheïne

Gegarandeerde analyse
Ruw Eiwit: Min. 45%

Ruw Vet: Min. 8%
Ruwe Vezels: Max. 2,5%

As: Max. 8,5%

Vitamines
A: 25.000 IU/kg
D3: 2.800 IU/kg

E: 200 mg/kg
C(stabiel): 300 mg/kg

• Bevat voorverteerd eiwit en speciale ingrediënten die de opname
bevorderen

• Zeer weinig afvalstoffen
• Pro en pre biotica

• Krill en garnalenmeel voor optimale kleur ontwikkeling
• Bevat een speciaal verterings enzym voor maaglozen vissen

Artikelnummer Gewicht Korrel Stuks Adviesprijs
G4.235878 2 kg MED 1 st. € 39,95
G4.569692 5 kg MED 1 st. € 89,95
G4.552819 5 kg LRG 1 st. € 89,95
G4.883752 10 kg MED 1 st. € 149,00
G4.544238 10 kg LRG 1 st. € 149,00



FuyuFuji is speciaal voer voor de koudere periodes.
FuyuFuji bevat een verhoogde hoeveelheid speciale wheat germ.

Door toevoeging van tarwekiemen en gisten, blijven de vissen in de winter actiever 
en wordt de slijmhuid van de vissen versterkt en zorgt daarnaast voor een betere 

spijsvertering bij lage temperaturen. FuyuFuji laat de vissen in de winter doorgroeien. 
Het voer is licht verteerbaar en goed absorbeerbaar.

FujiZakura is een hoogwaardig koi voeder met vele bijzondere ingrediënten die het 
immuun systeem versterken en de slijmhuid verdikken. Dit effect wordt bereikt door 
gebruik te maken van verschillende algen en gisten. De opname is echter vele malen 

hoger dan gewone spirulina. Samen met deze ingrediënten en de totale
hoogwaardige samenstelling mag men Fujizakura het best

verkrijgbare product noemen

Yamato Nishiki is een zeer uitgebalanceerd kleur versterkend voer, gemaakt van zuiver 
natuurlijke ingrediënten. Dit oorspronkelijk in Japan geproduceerde voer is zeer
populair, vanwege de enorm goede prijskwaliteitsverhouding.
Gunstig geprijsd en toch met alle Japanse kennis van een
volwaardig Koivoer.

FujiYama is samengesteld uit volledig natuurlijke ingrediënten om gezonde
Koi te houden. Het volledig natuurlijke voedsel bevat geen
kunstmatige kleurstoffen.

Ingrediënten Fuyufuji
Vismeel, tarwemeel, tarwe kiemen, ontvette sojabonen, maïs, biergist,

Natriumfosfaat, Astaxanthine, Calendula extract, knoflookolie,
hittebestendige, Vitamine C, vitaminen en mineralen

Ingrediënten Fujizakura
Vismeel, tarwemeel, ontvette sojabonen, inktvismeel, maïszetmeel,

Natriumfosfaat, torula gist, Astaxanthine, zeewierextract,
vitaminen en mineralen

Ingrediënten Yamato
Vismeel, inktvismeel, garnalen en krill meel, tarwebloem, maïs, sojaoliecake, 
sodiumfosfaat, vitaminen, mineralen en astaxantheïne

Ingrediënten Fujiyama
Vismeel, Tofu, Maïs, Tarwemeel, Rijst kaf, Tarwe kaf, Vitaminen, Mineralen

Gegarandeerde analyse
Ruw Eiwit: Min. 34%
Ruw Vet: Min. 7%
Ruwe Vezels: Max. 3%
As: Max. 10%
Vocht: Max. 10%

Gegarandeerde analyse
Proteïne: Min. 37%
Ruw Vet: Min. 4%
Ruwe Vezels: Max. 3%
As: Max. 10%
Vocht: Max. 10%

Gegarandeerde analyse
Ruw Eiwit: Min. 34%

Ruw Vet: Min. 7%
Ruwe Vezels: Max. 3%

As: Max. 10%
Vocht: Max. 10%

Gegarandeerde analyse
Ruw Eiwit: Min. 35%

Ruw Vet: Min. 5%
Ruwe Vezels: Max. 3%

As: Max. 10%
Vocht: Max. 10%

Vitamines
A: 23.000 IU/kg
D3: 1.000 IU/kg
E: 200 mg/kg
C(stabiel): 300 mg/kg

Vitamines
A: 25.000 IU/kg
D3: 2.800 IU/kg
E: 200 mg/kg
C(stabiel): 300 mg/kg

Vitamines
A: 23.000 IU/kg
D3: 1.000 IU/kg

E: 200 mg/kg
C(stabiel): 300 mg/kg

Vitamines
A: 10.000 IU/kg
D3: 1.000 IU/kg

E: 200 mg/kg
C(stabiel): 150 mg/kg

• bevat een verhoogd aandeel tarwemeel
• bevat tarwekiemen en gisten ter versterking van de slijmlaag,

waardoor besmetting door parasieten en pathogenen wordt voorkomen
• wordt goed verteerd en opgenomen bij een watertemperatuur van 12°C en 

lager. Zolang de vissen eten
• versterkt de natuurlijke kleuren van Koi

• bevat hitte bestendige Vitamine C, ter vermindering van stress  

• versterkt de slijmlaag, waardoor besmetting door parasieten en
pathogenen wordt voorkomen

• versnelt de genezing van huid- en kieuwschade
• bevat algen en gisten voor het verbeteren van het immuunsysteem

• wordt goed verteerd en opgenomen
• versterkt de natuurlijke kleuren van Koi

• vermindert stress 

• Het 34% eiwitgehalte maakt het dat Yamato Nishiki een ideaal basisvoer
is voor uw Koi
• De korrels breken niet in het water en genereren nauwelijks afvalstoffen
• versterkt de natuurlijke kleuren van Koi
• De samenstelling waarborgt een goede groei en de toevoeging
van onder andere hoogwaardige astaxantheïne zorgt voor een natuurlijke 
kleurontwikkeling

• Is samengesteld uit top kwaliteit vismeel, bijzonder smakelijk voor Koi
• Licht verteerbaar en de pellets hebben de juiste grootte om
gemakkelijk door de Koi gegeten worden
• Wordt gefabriceerd als drijvend type koi voer, behoudt zijn vorm en
vertroebelt het water niet

Artikelnummer Gewicht Korrel Verpakking RR Prijs
G4.264850 2 kg MED 1 st. € 31,95
G4.741961 5 kg MED 1 st. € 59,95
G4.175547 10 kg MED 1 st. € 99,00

G4.549012* 6 kg MED 1 st. € 69,95
* Zinkend Koi voer 6 kg verpakking
Zinkend koi voer is veel geconcentreerde en zwaarder dan drijvend voer. Het is dan ook 
belangrijk om op te letten dat u niet teveel geeft. Let er dan goed op dat het koi voer na 5 
minuten op is.

Artikelnummer Gewicht Korrel Verpakking RR Prijs
G4.217704 2 kg MED 1 st. € 39,95
G4.355676 5 kg MED 1 st. € 79,50
G4.777777 5 kg LRG 1 st. € 79,50
G4.512453 10 kg MED 1 st. € 129,00
G4.576661 10 kg LRG 1 st. € 129,00

Artikelnummer Gewicht Korrel Verpakking RR Prijs
G4.283008 2 kg MED 1 st. € 24,95
G4.860155 5 kg MED 1 st. € 49,95
G4.757918 5 kg LRG 1 st. € 49,95
G4.129383 10 kg MED 1 st. € 79,00
G4.990387 10 kg LRG 1 st. € 79,00

Artikelnummer Gewicht Korrel Verpakking RR Prijs
G4.912798 2 kg MED 1 st. € 21,95
G4.584374 5 kg MED 1 st. € 39,95
G4.638800 5 kg LRG 1 st. € 39,95
G4.677939 10 kg MED 1 st. € 59,50
G4.588562 10 kg LRG 1 st. € 59,50


