
Hikari Água Doce

    

A qualidade da marca japonesa Hikari é um resultado direto das muitas
atividades realizadas a entender os peixes, os seus hábitos alimentares 
e todas as suas necessidades dietéticas.
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 

Food



Hikari Água Doce

Código         Produto 

    
  
    

 

H02120

H02621

Hikari goldfish goldbaby 

Hikari sinking Goldfish Excel

 
 
 
 
 
 
 
 

          Peso
                    
                    
    

 

H07242

H14211

Hikari spirulina mini

Hikari cichlid excel mini*

          Ingredientes
                    
                    
   

H14228

H14311

H14328

H14620

H14633

Hikari cichlid excel mini*

Hikari cichlid excel medium*

H19101

H19105

H19110

H19404

H20095

H21102

         Adequado para
                    
                    
   

 Peixes dourados e carpas Koi 
         juvenis.  100g

 500g

 57g 

 Níveis elevados de matéria
         vegetal, incluindo alfalfa, 
         couve e Mulukhiya.
 Contém spirulina e outras 
         matérias vegetais altamente
         digeríveis

 110g
 Peixes dourados e carpas Koi 
         juvenis.

Contém spirulina e uma
fórmula superior de promover
a coloração

 Carpas Koi.
         

Contém spirulina de cultura
pura, gérmen de trigo e outras
matérias vegetais.

 Ciclídeos herbívoros e outros 
         peixes tropicais de grande porte.

Contém spirulina de cultura
pura, gérmen de trigo e outras
matérias vegetais. 

 Ciclídeos herbívoros e outros 
         peixes tropicais de grande porte.  250g 

Contém spirulina de cultura
pura, gérmen de trigo e outras
matérias vegetais. 

 Ciclídeos herbívoros e outros 
         peixes tropicais de grande porte.  57g

Contém spirulina de cultura
pura, gérmen de trigo e outras
matérias vegetais. 

 Ciclídeos herbívoros e outros 
         peixes tropicais de grande porte.  250g 

Contém proteínas naturais e 
carotenoides qure ajudam a 
promover as cores. 

 Todo tipo de ciclídeos e outros 
         peixes tropicais de grande porte.  100g

Contém proteínas naturais e 
carotenoides qure ajudam a 
promover as cores.  

 Todo tipo de ciclídeos e outros 
         peixes tropicais de grande porte.
        

 342g

Comida premium com
proteínas selecionadas, 
spirulina, alho e astaxantina.
                    

 Todo o tipo de Bettas.
         2.5g

Comida premium com
proteínas selecionadas, 
spirulina, alho e astaxantina.

 Todo o tipo de Bettas.
         5g

Comida premium com
proteínas selecionadas, 
spirulina, alho e astaxantina.

 Todo o tipo de Bettas.
         20g

Ingredientes selecionados
misturados com vitaminas,
minerais e elementos trace.

 Camarões (Caridinas e 
         Neocaridinas).
        

 10g

Ingredientes altamente
nutritivos, aminoácidos.

 Peixes recém-nascidos de água
         doce e salgada.
        

 10g

 Tetras, barbos e outros
         pequenos peixes.
    

 22g

H21108

H21202

H21208

 Tetras, barbos e outros
         pequenos peixes.
    

 45g

 20g

 45g

   

 

   

 
 

 

   

 

 
 
 

  
   

 
 

 

 

   

 

 

 

   

 

   

   

 

Hikari cichlid excel medium*

Hikari cichlid excel sinking

Hikari cichlid excel sinking

Hikari betta bio-gold

Hikari betta bio-gold

Hikari betta bio-gold 

Hikari shrimp cuisine

Hikari first bites

Hikari micro pellets
Krill e Spirulina que ajudam na
promoção da cor. 

Hikari micro pellets

Hikari micro wafers

Hikari micro wafers

Krill e Spirulina que ajudam na
promoção da cor. 

Proteínas naturais, spirulina 
e astaxantina que ajudam a 
promover a cor.

 Peixes de pequeno e médio porte
         como tetras, ciclídeos e 
         peixes-gato.
    Proteínas naturais, spirulina 

e astaxantina que ajudam a 
promover a cor.

 Peixes de pequeno e médio porte
         como tetras, ciclídeos e 
         peixes-gato.
    



Gamma Frozen Food BlistersHikari Água Doce

Código         Produto 

    
  
    

 

H21503

H21510

Hikari sinking wafers

Hikari sinking wafers

 
 
 
 
 
 
 
 

          Peso
                    
                    
    

 

H22066

H22102

Hikari massivore delite

Hikari fancy guppy

          Ingredientes
                    
                    
   

H22316

H27121

H27309

H39489

H01106

Hikari discus bio-gold

Hikari turtle sticks

H01120

H03111

H03128

H03212

H03229

H03312

         Adequado para
                    
                    
   

 Coridoras, peixes-gato, loaches 
         e outros peixes de fundo.  25g

 1kg

 22g 

 Contém farinha de peixe e krill
         selecionadas e bichos da seda.

 Contém farinha de peixe e krill
         selecionadas e bichos da seda.  50g

 Coridoras, peixes-gato, loaches 
         e outros peixes de fundo.

Nutrientes selecionados
especificamente para peixes
carnívoros.

 Peixes carnívoros de grande 
         porte, enguias, tubarões, 
         polypterus e plecostomus.

Contém krill e algas marinhas. Guppies e outros peixes
         tropicais de pequeno porte.

Krill, bicho da seda e 
carotenoides que ajudam a 
promover a cor. 

 Discus, Anjos, Apistogrammas.
         Ciclídeos anões e outros peixes
         pequenos.
         

 80g 

Proteínas naturais, cálcio,
vitaminas e quitosana.

 Tartarugas aquáticas e alguns
         tipos de anfíbios.  120g

Formulação que oferece
nutrientes essenciais ao 
desenvolvimento da casca.

 Camarões, lagostas, 
         caranguejos de água doce e 
         salgada. 

 50g 

Contém vitamina C
estabilizada para apoiar o 
sistema imunológico.

 Carpas Koi e a maior parte de
         peixes de lago.  10kg 

Níveis elevados de matéria
vegetal, incluindo alfalfa, 
couve e Mulukhiya. 

 Peixes dourados e carpas Koi 
         juvenis.
        

 30g

Níveis elevados de matéria
vegetal, incluindo alfalfa, 
couve e Mulukhiya. 

 Peixes dourados e carpas Koi 
         juvenis.
        

 100g

Ingredientes extremamente
digestíveis, promovendo uma
grande absorção de nutrientes.

 Todo tipo de ciclídeos e outros 
         peixes tropicais de grande porte. 
       

 30g

Ingredientes extremamente
digestíveis, promovendo uma
grande absorção de nutrientes.

 Todo tipo de ciclídeos e outros 
         peixes tropicais de grande porte.
        

 250g

Ingredientes extremamente
digestíveis, promovendo uma
grande absorção de nutrientes.

 Todo tipo de ciclídeos e outros 
         peixes tropicais de grande porte.
        

 57g

Ingredientes extremamente
digestíveis, promovendo uma
grande absorção de nutrientes.

 Todo tipo de ciclídeos e outros 
         peixes tropicais de grande porte.
        

  250g

 Todo tipo de ciclídeos e outros 
         peixes tropicais de grande porte.
        

 57g

H03328

H03412

H03428

   

 

   

 
 

 

   

 

 
 
 
 
   

 

 

 

   

 

 

 

   

   

 

   

   

 

Hikari crab cuisine

Hikari friend large

Hikari goldfish staple baby

Hikari goldfish staple baby

Hikari cichlid staple baby

Hikari cichlid staple baby

Hikari cichlid staple mini*

Hikari cichlid staple mini* 

Hikari cichlid staple medium*
Ingredientes extremamente
digestíveis, promovendo uma
grande absorção de nutrientes.

Hikari cichlid staple medium*

Hikari cichlid staple large*

Hikari cichlid staple large*

Ingredientes extremamente
digestíveis, promovendo uma
grande absorção de nutrientes.

 Todo tipo de ciclídeos e outros 
         peixes tropicais de grande porte.
        

 250g

Ingredientes extremamente
digestíveis, promovendo uma
grande absorção de nutrientes.

 Todo tipo de ciclídeos e outros 
         peixes tropicais de grande porte.
        

Ingredientes extremamente
digestíveis, promovendo uma
grande absorção de nutrientes.

 Todo tipo de ciclídeos e outros 
         peixes tropicais de grande porte.
        

 57g

 250g



www.tropicalmarinecentre.com

info@tropicalmarinecentre.co.uk

UK
Solesbridge Lane
Chorleywood
Hertfordshire
WD3 5SX
London

Call +44 01923 284151

Iberia
Rua Cidade de Paris 6
Parque Industrial do Arneiro
2660-456 São Julião do Tojal
Portugal

Call +351 219 739 140
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Código         Produto 

    
  
    

 

H04111

H04128

Hikari cichlid gold baby

Hikari cichlid gold baby

 
 
 
 
 
 
 
 

          Peso
                    
                    
    

 

H04211

H04228

Hikari cichlid gold mini*

Hikari cichlid gold mini* 

          Ingredientes
                    
                    
   

H04312

H04328

H04412

H04428

H04515

Hikari cichlid gold medium*

Hikari cichlid gold medium*

H04620

H04633

H04720

H05220

H06242

H06342

         Adequado para
                    
                    
   

 Todo o tipo de ciclídeos juvenis.
 57g

 57g

 250g 

 Contém vitamina C 
         estabilizada, carotenoides e 
         altos níveis de proteínas.
 Contém vitamina C 
         estabilizada, carotenoides e 
         altos níveis de proteínas.

 250g
 Todo o tipo de ciclídeos juvenis.

Contém vitamina C 
estabilizada, carotenoides e 
altos níveis de proteínas.

 Todo o tipo de ciclídeos.

Contém vitamina C 
estabilizada, carotenoides e 
altos níveis de proteínas.

 Todo o tipo de ciclídeos.

Contém vitamina C 
estabilizada, carotenoides e 
altos níveis de proteínas.

 Todo o tipo de ciclídeos.   
 57g 

Contém vitamina C 
estabilizada, carotenoides e 
altos níveis de proteínas.

 Todo o tipo de ciclídeos.   
 250g 

Contém vitamina C 
estabilizada, carotenoides e 
altos níveis de proteínas.

 Todo o tipo de ciclídeos.
 50g 

Contém vitamina C 
estabilizada, carotenoides e 
altos níveis de proteínas.

 Todo o tipo de ciclídeos.
 250g 

Contém proteínas naturais e 
carotenoides qure ajudam a 
promover as cores.  

 Todo o tipo de ciclídeos.
         74g

Contém proteínas naturais e 
carotenoides qure ajudam a 
promover as cores.  

 Todo o tipo de ciclídeos.
         100g

Contém proteínas naturais e 
carotenoides qure ajudam a 
promover as cores.  

 Todo o tipo de ciclídeos.
         342g

Contém proteínas naturais e 
carotenoides qure ajudam a 
promover as cores.  

 Todo o tipo de ciclídeos.
         100g

Spirulina de cultura pura e 
farinha de camarão com
carotenoides naturais. 

 Oranda, Lionhead, 
         Azumanishiki e Ranchu.
        

 100g

Gérmen de trigo com 
vitaminas e minerais 
adicionados. Hikari-Germ™

 Carpas Koi e a maioria de 
         peixes de lago.
        

 500g

 Carpas Koi e a maioria de 
         peixes de lago.
        

 500g

H06382

   

 

   

 
 

 

   

 

 
 
 
 
   

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

   

 

Hikari cichlid gold large*

Hikari cichlid gold large*

Hikari cichlid gold sinking miniature 
Wafers

Hikari cichlid gold sink mini

Hikari cichlid gold sinking

Hikari cichlid gold sinking medium

Hikari lionhead mini

Hikari wheat germ mini*

Hikari wheat germ medium*
Gérmen de trigo com 
vitaminas e minerais 
adicionados. Hikari-Germ™

Hikari wheat germ large*

Hikari Água Doce

Gérmen de trigo com 
vitaminas e minerais 
adicionados. Hikari-Germ™

 Carpas Koi e a maioria de 
         peixes de lago.
        

 2kg

* As diferenças entre as opções mini, medium, large 
estão relacionadas com a granulometria da pellet ou wafer.


