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Specialformulerat flytande tonikum som motverkar oönskade alger
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RED X
RED X är ett specialformulerat flytande tonikum som motverkar oönskade alger och bakterier
I saltvattensakvarium.
RED X är verksamt med akvariets biologiska processer och innehåller inte receptbelagd medicin eller
antibiotika. Det är istället verksamt genom att bromsa den metaboliska processen I oönskade alger
och bakterier, för att därigenom stoppa tillväxten utan att störa den nyttiga bakteriefloran I akvariet.

Varför använda RED X?
Red X är den perfekta lösningen för att motverka algtillväxt I ditt akvarium.
Då många andra lösningar innehåller medel som påverkar den bakteriella stabiliteten I akvariet, åtgärdar
RED X problemet genom en biologisk och organisk process.
RED X passar bäst för att eliminera angrepp av Cyano och Dinoflagellater/slemalger i ett tidigt stadium.

Är RED X revsäkert?
Absolut!
RED X är skonsamt för revakvarium och påverkar därför inte fisk, koraller eller annat levande
vid rekommenderad dosering.
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RED X
RED X motverkar:
•Gröna and röda cyanobacterier
•Milda utbrott av dinoflagellater
(Ostreopsis sp., Amphidinium sp.,
Prorocentrum sp., Coolia sp.,
Symbiodinium and others)
•Bruna slem och kiselalger
•Algblomning (Diatomer)
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Ska jag använda Red X eller Dino X?
Beroende på hur allvarligt utbrottet är, så rekommenderas först
RED X för mildare till måttliga utbrott följt av behandling med DINO X.
Denna combo ger ett effektivare resultat än att bara använda den ena produkten.
Vid kraftiga angrepp av dino´s, används Dino X direkt

Viktigt: Nystartade akvarium!
Vid nystartade akvarium som fortfarande är under inkörning, ska inte RED X användas – algproblem är en
del av inkörningsfasen som inte ska avbrytas då detta är en del av utvecklingen för ett friskt och balanserat
saltvattensakvarium.

RED X är inte till för att korrigera närings och vattenvärden!
RED X passar inte för att korrigera vattenvärden, om du behöver få en grundligare analys av
felaktiva vattenvärden, rekommenderar vi
ICP analys av ditt vatten. Informationen från testlaboratoriet ger dig info om vilka parametrar
som behöver justeras.
Utbrott av cyanobakterier är starkt kopplad till förhållandet mellan spår och näringsämnen.
Cyanoutbrott uppstår vanligen vid en obalans mellan dessa värden men kan elemineras permanent
med rätt justerade vatten/näringsvärden.
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Dosering
10 ml / 100 liter dagligen / 6 dagar – efter dag 6, abryt dosering och vänta i 5 dagar utan dosering
på resultat, behandlingstiden är alltså total 11 dagar.
Inga vattenbyten under behandlingstiden, inget aktivt kol eller andra absorberande
filtermaterialeatment, använd inte UV-c eller ozon.
Tvätta eventuella filtersvampar.
Dag 12 kan du återgå till dina vanliga skötselrutiner.

Upprepade RED X behandlingar: När är det okay?
I speciellt envisa fall av algutbrott där problemen inte förvunnit kan man upprepa behandlingen –
men vänta 1 vecka innan ny behandling påbörjas.

REBIOTIC: Återskapa bakteriebalansen i akvariet
Efter RED X behandlingen rekommenderar vi att tillsätta FAUNA MARIN REBIOTIc för att återskapa
en frisk och stabil biologisk process I akvariet. Tillsats av REBIOTIC kommer effektivt att skydda akvariet
och hindra att oönskade ansamlingar återgår i löst form och på sikt skapar nya problem.
Om det mot förmodan skulle behövas dubbla behandlingar med RED X, tillsätts REBIOTIC efter andra
behandlingens slut.
RED X har testats I hundratals akvarium och 99% av fallen har det fungerat med en behandling.
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Steg för steg hur du behandlar algproblem I akvariet
1. Försök ställa en korrekt diagnos av problemet
2. Skicka in ett vatteprov till ett ICP lab för analys av alla relevanta vattenparametrar
3. När du får resultaten från ICP labbet, korrigera de avvikande parametrarna enligt
rekommendation så att akvariets parametrar är i balans.
4. Kontrollera och justera så att teknisk utrustning I akvariet fungerar korrekt
5. När detta är utfört kan du börja behandlingen.

Överblick av de produkter du kan använda
Milda till medelsvåra utbrott:

RED X ➔ REBIOTIC
Svåra angrepp och/eller kraftiga utbrott med Dinoflagellater:

DINO X ➔ REBIOTIC ➔ BACTO ENERGY
Återkommande antydan till tillväxt efter behandling:

RED X
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För vidare information eller personlig support, kontakta oss direkt på vårat supporforum:
http://forum.faunamarin.de
För mer information om koraller och våra produkter, besök vår hemsida:
www.faunamarin.de
Manualer and HTU guides hittar du i vårt Download Center:
www.faunamarin.de/support-downloads/

HOW TO USE

Väl mött och med tillönskningar om ett framgångsrikt akvarieliv!
Fauna Marin GmbH

REEF POWER

