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 Siga monitorando o pH, pelo menos uma vez por semana, 
com Labcon Test pH Tropical.

 Possivelmente este substrato é de alguma rocha calcária, 
sendo assim sempre irá alcalinizar a água. O ideal é trocar por um 
substrato neutro, como as pedrinhas arredondadas de rio. Não utilize 
pedrinhas pontiagudas. Retire metade da água do aquário, coloque 
em outro recipiente e transfira com cuidado o Betta para lá. Troque o 
substrato e adicione metade do volume com água de torneira, 
previamente preparada com Labcon Protect Plus. Complete o 
volume com a água separada anteriormente e coloque o Betta de volta 
no aquário.

 A alimentação 
de qualidade é outro fator 
importante para que os 
Bet tas  tenham v ida 
saudável e duradoura. 
Garanta esta condição 
com as opções Alcon 
Mini Betta, granulada, 
ou  Alcon Bet tamix 
Flakes, em flocos.

 Este sintoma, normalmente, indica uma deficiência 
nutricional. O Alcon Gammarus é composto de crustáceos 
(camarõezinhos) desidratados. É um ótimo alimento, muito 
apreciados pelas tartarugas aquáticas, porém não pode ser usado 
como único alimento. A base da alimentação deve ser sempre Alcon 
Reptolife Baby, para as tartarugas mais jovens, e Alcon Club 
Reptolife, para as maiores. Estes são alimentos completos, 
balanceados, que fornecem todos os nutrientes nas devidas 
proporções. O Alcon Gammarus deve ser oferecido como petisco, 
sem ultrapassar ¼ da alimentação diária. Uma opção interessante é 
utilizar o Alcon Club Reptomix, que já contém em proporções 
adequadas a mistura de Reptolife e Gammarus.

 Tartarugas acostumadas a comer apenas 
Gammarus tendem a rejeitar, no primeiro momento, 
a ração balanceada. Deve-se fazer a transição 
gradual, diminuindo a cada dia a quantidade de 
Gammarus, enquanto vai-se aumentando a 
proporção do novo alimento. Uma dica interessante 
é pingar o suplemento Labcon Reptovit sobre o 
alimento. Além de aumentar a atratividade do 
alimento, o produto irá ajudar a reverter o quadro de 
desnutrição apresentado.

 Apesar dos peixes Betta terem a 
capacidade de captar o oxigênio do ar 
atmosférico, é recomendado que vivam em 
aquários com pelo menos 10 litros, com sistema 
de filtragem. Em aquários sem este recurso, as 
fezes e os restos de alimento geram acúmulo de 
matéria orgânica, que, em excesso, prejudica a 
qualidade da água. O filtro deve receber 
manutenção regularmente. Manter a rotina das 
trocas parciais de água, lembrando de preparar 
a água a ser introduzida, aplicando Labcon 
Protect Plus, que neutraliza cloro e metais 
pesados, além de criar uma proteção para o 
corpo dos peixes.

É preciso usar filtro em aquário de peixe Betta?
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O substrato que utilizei no meu aquário de Betta elevou 
muito o pH, chegando a 8. Será que consigo regular o pH 
ou devo trocar o substrato?

Cuido bem da minha tartaruguinha aquática, troco 
seguidamente a água e ela toma sol quase todos os dias. 
Sempre alimentei com Alcon Gammarus e ela adora. 
Estou percebendo que ela está com o casco mole. O que 
pode estar acontecendo?

Benefícios do Labcon Club Banho:

- Favorece o embelezamento.

- O aroma propicia o bem-estar.

- Aumenta o brilho das penas.

- Hidrata e mantém a pele saudável.

- Mantém o pH da água do banho adequado 
   para as aves.

- Devolve a oleosidade natural da pele.
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O substrato que utilizei no meu aquário de Betta elevou 
muito o pH, chegando a 8. Será que consigo regular o pH 
ou devo trocar o substrato?
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Benefícios do Labcon Club Banho:
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- Devolve a oleosidade natural da pele.
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