
 
 

            MASTER PAKKET 
Gebruiksaanwijzing 

 
Syfiori

®
 Mix, Syfiori

®
 Calcium Plus en Syfiori

®
 Kaliumsulfaat Plus bevatten alle voedingstoffen 

waardoor planten effectief groeien, sterker, vitaler worden.   
 
Andere plantenvoedingen zijn ‘minder compleet’, waardoor bij Syfiori

®
 Producten gebruik 

tijdelijke natuurlijke planten effecten kunnen ontstaan. Planten zijn ‘ondervoed’ en ‘hebben 
aanpassingstijd nodig om zich meer te kunnen ontwikkelen en beter te groeien’! 
  
Algen in het Aquarium - Door Syfiori

®
 Producten gebruik kunnen algen op oude bladeren gaan 

groeien. Dit betekent dat de planten niet volledig geactiveerd zijn. Er is nog oude plantenvoeding 
in het aquarium aanwezig waardoor deze effecten optreden. Planten worden nu sterker en vitaler. 
Op de nieuwe bladeren groeien nu geen algen meer. De algen op de oude bladeren verdwijnen 
ook weer op natuurlijk wijze.  
  
Bladeren met Gaten - Door Syfiori

®
 Producten gebruik kunnen Celwanden van oude bladeren 

scheuren. Reden: er wordt in de stengels, wortels en bladeren nieuwe celspanning opgebouwd. 
De nieuwe bladeren zijn sterker, vitaler, hebben geen gaten meer, zijn volledig gezond een 
natuurlijk Planten groeiproces ontwikkeling. 
 
De Oplossing - Door Syfiori

®
 Producten dosering te verdelen over de gehele week, krijgen Planten 

tijd dit zelf op te lossen. De Syfiori
®
 Producten activatie periode is ca. 8 – 12 weken, waarna de 

algen en de gaten weer op ‘natuurlijk’ wijze verdwijnen. 
 
Dosering - Per Syfiori

®
 Product 5 ml per 100 liter aquarium water. 

- Bij hogere watertemperaturen door de warme zomerdagen adviseren wij de dosering te 
verhogen met 1 of 2 ml per 100 liter water. Ook als de bladkleuren minder zijn verhoog de 
dosering met 1 of 2 ml per 100 liter water.   

- Voor een aquarium met weinig planten gebruikt u de halve dosering. U gebruikt alle 3 de 
flessen.  

U kunt op de volgende manieren doseren:  
- 1 keer per week: De totale week dosering 
- 2 keer per week: Dan 2 keer de halve dosering 
- 7 keer per week (Dagelijks doseren): U deelt de totale weekdosering door 7. 
 
Gebruik - Voor gebruik de flessen even goed schudden. 
 
Waterwissel 
Wij adviseren een wekelijkse waterwissel van 30%- 40% per week.  
Wij adviseren het gebruik van onze filterstarter (als watervoorbereider en bacterie starter)(5ml per 
100L) en het gebruik van melkzuur bacteriën (5ml per 100L) om het water en vissen in een gezonden 
conditie te krijgen.  
Ook deze producten zijn de verkrijgen bij koiendiervoer.nl 
U kunt deze ook oplossen in lauw water en het zo in het aquarium doen.  
Dit blijft u elke week herhalen.  
U kunt 1 keer per week doseren direct na de waterwissel of de totale weekdosering verdelen over de 
dagen die u zelf wilt doseren.   
Bijvoorbeeld dag 1(40%), 3(40%) en 5(20%) . Kies de manier die het beste bij u past. Het kan zijn dat 
uw aquariumwater wit uitslaat als u 1 keer per week doseert, verdeel dan de dosering over de 
week, zodat u lagere doseringen geeft per keer. 
 
Neemt U voor al Uw Aquarium vragen vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag met onze 
Aquarium- en Plantenkennis, ervaringen en inzichten bij het oplossen van Aquarium en Planten 

problemen. contact@koiendiervoer.nl  
 
Op Facebook hebben wij een speciale groep voor Syfiori

®
 producten gebruikers. 

U kunt zich aanmelden op https://www.facebook.com/groups/Syfioripremium   

mailto:contact@koiendiervoer.nl
https://www.facebook.com/groups/Syfioripremium

