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HIKARI TROPICAL
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Het nieuwe tropische visvoer van Hikari
Micro Wafers zijn de allernieuwste ontwikkeling in tropisch visvoer. Micro Wafers  
zijn wetenschappelijk ontwikkeld en vormen een zeer uitgebalanceerd dieet dat 
makkelijk verteerbaar is, hetgeen watervervuiling voorkomt. Micro Wafers worden 
gemaakt met de hoogste kwaliteit proteïne dit zorgt voor extra groei en bevat 
Astaxanthine voor sterke kleurbevorderende eigenschappen. Micro Wafers zijn 
makkelijk te doseren, zodat te veel voeren wordt voorkomen, en zijn het beste  
dieet voor tropische vissen.

De Micro Wafers zijn ‘s werelds kleinste pellets die een volledige voeding bieden 
aan kleine en middelgrote vissen. De korrelvorm is beter voor uw vissen dan  
vlokken, en in het productieproces blijven voedingsstoffen behouden. De vis kan  
het voer beter opnemen en de watervervuiling is daardoor minimaal. Micro Wafers 
zinken langzaam, waardoor ze ideaal zijn voor vissen overal in het aquarium, van 
oppervlaktevis tot bodemkruiper!

Hikari Micro Wafers:
•  Zijn geschikt voor ieder type tropische vis;
•  Veroorzaken een opvallend sterke groei;
•  Zijn goed op te nemen en makkelijk verteerbaar;
•  Bevatten geen kunstmatige kleurstoffen;
•  Zijn de kleinste pellets ter wereld!

NIEUW!



 Algea Wafer Zinkende tabletten speciaal ontwikkeld voor algetende 
  vissoorten zoals Hypostomus, Plecostomus en  
  Ancistrus. Bevat alle essentiële voedingsstoffen die  
  in algen voorkomen. De speciale vorm zorgt ervoor  
  dat algeneters het gemakkelijk kunnen eten.

 Sinking Wafer Zinkende tabletten met voedingsstoffen uit algen  
  en insectenlarven voor bodembewoners zoals  
  Corydoras, Brochis en Labeo. Rijk aan vitamine C  
  wat de weerstand tegen stress en ziekten bevordert.

 Discus Food Drijvende pellets met een hoog proteïnegehalte en 
  natuurlijke kleurversterkers. In het water worden de 
  pellets sponsachtig zodat de discusvissen met hun 
  aparte eettechniek dit gemakkelijk kunnen eten.

HIKARI SPECIAAL VOER - ‘NATUURLIJK’ GOED

Hikari ontwikkelde een uniek assortiment visvoer, afgestemd op de natuurlijke 
behoeften van bijzondere vissoorten. Hiervoor werd uitgebreid onderzoek 
gedaan naar de eet- en leefgewoontes in de natuurlijke omgeving.
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GEHEEL VERNIEUWD - HIKARI CICHLID VOER

Hikari Cichliden is ontwikkeld na uitgebreid onderzoek naar de voedingsgewoon-
tes van de diverse cichlide soorten. Speciale ingrediënten en verschillende korrel- 
groottes staan ervoor garant dat u aan iedere cichlide het juiste menu kunt geven.

VERNIEUWD!

 Cichlid Staple  Dagelijks basisvoer geschikt voor alle soorten cichliden. Ook  
 geschikt voor andere grote tropische vissen. Hikari Cichlid  
 Staple is verkrijgbaar in vier verschillende grootten.

 Cichlid Gold  Een speciaal dieet met natuurlijke kleurversterkers voor de  
 mooiste kleurontwikkeling bij cichliden. Vissen die hun kleur  
 verloren hebben krijgen hun kleur weer terug. Zorgt ook  
 voor goede groeiresultaten!

 Cichlid Excel  Een speciaal dieet voor echte herbivoren (planteneters), Hikari  
 Cichlid Excel is zeer voedzaam en gemakkelijk verteerbaar.  
 Ook geschikt voor andere plantenetende tropische vissen.

baby pellets mini pellets medium pellets large pellets



HIKARI SPECIAAL VOER
‘NATUURLIJK’ GOED
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 Turtle Sticks  Uitgebalanceerd dieet voor waterschildpadden,  
 evenaart het zeer gevarieerde menu dat water  
 schildpadden in de natuur eten. De gele sticks  
 bevatten de hoogste kwaliteit proteïne voor extra  
 groei. De groene sticks bevatten calcium ter  
 versterking van het schild. En de rode sticks  
 zorgen voor een optimale stofwisseling.

 Fancy Guppy  Speciaal voer voor guppen en andere levendbaren- 
 den. Dit zijn de kleinste pellets voor tropische  
 vissen ter wereld en is zelfs geschikt voor de aller  
 jongste guppen. Bevat linolenic zuur voor extra  
 groei, bevordert de voortplanting en gezondheid.

 Hikari First Bites Speciaal voer voor pasgeboren vissen. Het is zeer  
  voedingrijk voer en bevat alle noodzakelijke  
  vitamines en mineralen. Zorgt voor een snelle  
  groei zonder vervormingen en verhoogt de  
  weerstand. Hikari First Bites is half drijvend en  
  daardoor gemakkelijk te doseren zodat te veel  
  voeren voorkomen kan worden.

 Hikari FlakeTropical  Tropisch visvoer voor grote en kleine vissen.  
 Bomvol onmisbare voedingsstoffen en vitamines.

  Het beste vlokkenvoer dat uw water niet vervuilt.

VERNIEUWD!



Hikari Basisvoer voor Koi en vijvervissen
De echte Koi-liefhebber voert zijn vissen natuurlijk alleen met Hikari, het ‘nummer 1’ 
voer in Japan. Hikari heeft verschillende soorten basisvoer voor dagelijks gebruik.

 Hikari Staple  Een drijvend basisvoer dat het water niet vervuilt.  
Het is gemakkelijk verteerbaar, zorgt voor een constante  
groei en gezonde vissen. Verkrijgbaar in mini, medium  
en large pellets.

 Hikari Economy  Voordelig voer voor koudwatervissen en Koi. Dankzij de  
 drijvende eigenschappen kunt u precies zien hoeveel de  
 vissen eten en  het voedingspatroon daar op aanpassen.  
 Verkrijgbaar in  medium en large pellets.

 Hikari Friend  Voordelig voer voor Koi en goudvissen. Vooral voor vijvers  
 met zeer veel vissen een aantrekkelijk voer. Verkrijgbaar  
 in medium en large pellets.

HIKARI VIJVERVOER
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HIKARI, DE BESTE KEUZE VOOR UW VISSEN

Of u nu goudvissen, Koi of welke andere soort vijvervissen heeft, Hikari koudwater 
visvoer is het beste voor uw vis. Met meer dan 100 jaar ervaring in het kweken  
van siervissen, is Hikari de toonaangevende visvoerfabrikant in Japan. Een land 
bekend om de mooiste siervissen. Door wetenschappelijk onderzoek in het Hikari-
laboratorium is voor ieder soort vis de juiste voeding ontwikkeld. Door gebruik  
van de allerbeste ingrediënten en toepassing van een uniek produktieprocédé is 
Hikari uniek in voedingswaarde en vitamines. Hikari voer is vrij van kunstmatige 
kleur- en smaakstoffen en vervuilt het water niet. Hikari is verrijkt met Vitamine-C  
en andere vitaminen en mineralen en verkrijgbaar in verschillende korrelgroottes 
voor iedere maat vissen.

Hikari Kleur voor ‘t beste resultaat
Voor de beste resultaten en mooiste Koi ontwikkelde  
Hikari een aantal speciale voeders die zorgen voor  
uitstekende kleurverbeteringen of extra groei. 

 Hikari Gold  Speciaal kleurvoer voor vijver- 
 vissen en Koi. Bevat hoogwaardig  
 astaxanthine voor sterke kleur- 
 bevorderende eigenschappen.  
 Hikari Gold kan dagelijks gevoerd worden,  
 de drijvende eigenschappen maken het gemakkelijk om  
 de juiste hoeveelheid voer te bepalen voor uw vissen.  
 Verkrijgbaar in mini, medium en large pellets.

 Hikari Spirulina  Een krachtig kleurvoer voor de beste resultaten. De natuurlijke  
 kleurverbeteraars zoals caroteen en pure spirulina zorgen  
 samen voor de mooiste kleuren. Voer Spirulina alleen bij hoge  
 temperaturen, Spirulina zorgt dat uw Koi beter bestand is  
 tegen stress en infecties. In mini en large pellets verkrijgbaar.

mini pellets medium pellets large pellets sinking pellets
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HIKARI - SPECIAAL VOER VOOR KOI

Met 100 jaar Koikweek-ervaring ontwikkelde Hikari hele speciale voeders voor Koi, 
zoals voer voor kampioenen, voer voor snelle groei en speciaal wintervoer.
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 Hikari Excel  Voer voor kampioenen. Dankzij een unieke plantaardige  
 samenstelling is Hikari Excel het beste dat u uw Koi kunt  
 geven. Al na één maand dagelijks voeren met Excel bereikt  
 uw Koi zijn ideale kleur en vorm. Niet voor niets worden de  
 beste Koi ter wereld met dit voer gevoerd. Het is gemakkelijk  
 verteerbaar, zelfs bij lage temperaturen.

 Hikari Hi-Growth    Krachtvoer speciaal voor wedstrijdKoi, vol proteïnen, mineralen  
 en vitamines. Hikari Hi-Growth zorgt voor een 8 tot 12% snellere 
 groei in vergelijking met Hikari Staple of andere voeren. Voer  
 Hi-Growth bij voorkeur bij watertemperaturen boven de 18°C. 

 Hikari Wheat-Germ  Uitstekend verteerbaar, zelfs bij lage watertemperaturen. De 
stofwisseling van vissen werkt bij een lage watertemperatuur 
langzamer, waardoor normaal voer slechter verteert wordt. 

  Hikari Wheat-Germ kunt u blijven voeren. Het is daarom  
  een ideaal voer voor ons koude Europese klimaat.  
  Hikari Wheat-Germ is verkrijgbaar in mini, medium en large  
  pellets. Omdat vissen tijdens de wintermaanden in dieper  
  water verblijven, is het ook als zinkende pellet verkrijgbaar.
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50% (Hikari Wheat-Germ)  +  50% (Hikari Excel)

VOORJAARSMIX
Voor optimale vertering, kleur 
en gezondheid bij lagere 
watertemperaturen 
Bij temperaturen boven 15ºC, beneden deze 
temperatuur alleen Wheat-Germ geven.

MIX HIKARI VOEDERS EN
BEREIK OPTIMAAL RESULTAAT

50% (Hikari Excel) + 50% (Hikari Hi-Growth) 

 CHAMPION MIX
Voor optimale groei, vorm en 
kleurbevordering 
Bij temperaturen vanaf 18ºC.

50% (Hikari Staple) + 50% (Hikari Spirulina) 

 COLOR MIX
Voor optimale kleuren 
Bij temperaturen boven 18ºC, maximaal 2 maanden 
voeren om overkleuring te voorkomen.
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 Hikari Chappy  Een dagelijks voer voor goudvissen en sluierstaarten,  
 dat alles biedt wat deze vissen nodig hebben. Het is een 
 drijvend voer in baby pellets, die het water niet vervuilen.

 Hikari Lionhead  Bevordert de groei van de karakteristieke koppartij 
  van de leeuwenkoppen. Met een hoog gehalte aan  
  noodzakelijke aminozuren, proteïnes en vitamines.

 Hikari Staple baby pellet  Een dagelijks voer met dezelfde eigenschappen als Hikari 
Staple, alleen speciaal geschikt voor de kleinste vissen. De 
kleine drijvende pellets zijn makkelijk te doseren en kunnen 
makkelijk gegeten worden. Dit zorgt voor extra groei.

 Hikari Gold baby pellet   Speciaal ontwikkeld met hoogwaardig astaxanthine als  
 kleurverbeteraar voor de kleinste vissen gedurende hun  
 eerste levensjaar. De kleine drijvende pellets kunnen  
 gemixt worden met Hikari Staple baby pellet.

 Hikari Flake Goldfish 100% natuurlijk voer dat het water minimaal vervuilt en 
  verkleurt voor kerngezonde goudvissen en sluierstaarten!

HIKARI -  SPECIAAL VOER VOOR SLUIERSTAARTEN, 
JONGE VIJVER- EN GOUDVISSEN

Jonge vissen en goudvissen hebben in hun eerste levensjaar speciale aandacht 
nodig. Sluierstaarten en siergoudvissen hebben door gebrek aan zonlicht ook 
speciaal voer nodig voor kleur en groei. 
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SAKI-HIKARI

Hikari Germ
Saki Hikari

Versnelt de spijsvertering Breekt 
uitwerpselen af

Bestrijdt 
schadelijke bacteriën

Het Geheim van Saki-Hikari
Het geheim van Saki-Hikari is Hikari Germ. Deze levende bacteriën (lactobacillus) 
worden toegevoegd aan Saki-Hikari en zorgen voor een optimale darmwerking.  
Het resultaat is een uitzonderlijk goede spijsvertering, een snelle en constante  
groei, minder watervervuiling en vuilophoping, plus een gezondere  
Koi. De Hikari Germ bacteriën worden ook wel Probiotics genoemd.  
De gunstige werking van deze bacteriën is niet alleen bekend bij  
kwekers, ook in producten voor menselijke consumptie zoals  
yoghurt en Yakult wordt gebruik gemaakt van deze bacteriën.

Hoe werkt Hikari Germ?
De Hikari Germ werkt in 4 fases. Allereerst zorgt  
het voor een snellere voedselafbraak in het spijs- 
verteringskanaal. Het zorgt vervolgens voor een  
optimale vertering en voedselopname in de  
darmen. Omdat Hikari Germ zich nestelen  
in de ingewanden worden ziekte- 
verwekkende bacteriën bestreden,  
stress wordt voorkomen en het  
immuunsysteem wordt versterkt.  
Tenslotte zorgt Hikari Germ ervoor  
dat de hoeveelheid uitwerpselen  
vermindert en poederachtig wordt.  
Hierdoor worden de uitwerpselen  
beter gefilterd, er blijft minder slib  
en vuil achter waardoor de water- 
kwaliteit verbeterd.
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SAKI-HIKARI FANCY GOLDFISH 

Hikari heeft, met dezelfde hoge kwaliteitsnormen als voor Koivoer, ook  
een voer speciaal voor alle soorten sluierstaarten ontwikkeld.

 Saki-Hikari Fancy Goldfish  Basisvoer voor alle soorten sluierstaarten 
 Saki-Hikari Fancy Goldfish met probiotics zorgt voor 
 uitstekende opname en een snelle uitgebalanceerde 
 groei en vorm zonder vetophopingen. De kleine  
 korrels vervuilen het water minimaal, en zorgen  
 daarnaast voor een verhoogde weerstand.  
 Saki-Hikari Fancy Goldfish bevat Astaxanthin en  
 Spirulina (een spiraalvormige alg, rijk aan vitamine  
 B12, caroteen en mineralen) waardoor de rode kleur 
 intens wordt, zonder de witte kleur aan te tasten.  
 De toevoeging van vitamine E en gestabiliseerde  
 vitamine C biedt een verbetering van weerstand  
 tegen stress en daaruit voortkomende ziektes.  
 De Hikari-Germ zorgen voor een verbeterde  
 spijsvertering naast een snellere afbraak van  
 uitwerpselen waardoor de waterkwaliteit  
 verbeterd wordt.



SAKI-HIKARI, EEN REVOLUTIE IN KOI-VOEDING

Saki-Hikari het meest revolutionaire Koi-voer is speciaal ontwikkelt voor professio-
nele kwekers van Nishikigoi. Tijdens het kweken van Koi ontstaan altijd bepaalde  
problemen: Zoals een slechte waterkwaliteit door ophopende organisch afval  
en slechte filtratie, het snel verspreiden van ziektes, ongebalanceerde groei en  
vetophopingen. Deze problemen worden vooral door de voeding veroorzaakt.  
Saki-Hikari rekent af met deze problemen. Dit in Japan door professionele Koi- 
kwekers alom geprezen voer is nu ook verkrijgbaar voor de serieuze Koi-hobbyist. 

8 cm 10 cm 20 cm
Gemiddelde maat van de vissenKorrel

Grootte 25 cm >30 cm
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 Saki-Hikari Basic  Basisvoer voor volwassen Koi 
 Saki-Hikari Basic met probiotics is een  
 basisvoer met een uitgebalanceerde  
 hoeveelheid dierlijke en plantaardige  
 eiwitten, mineralen en vitamines van  
 hoge kwaliteit. Het zorgt voor uitste- 
 kende lichaamsproporties en een juiste  
 spierontwikkeling. Saki-Hikari Basic  
 zorgt dat de vissen snel groeien 
 en zich uitstekend ontwikkelen.  
 Basic is speciaal voor volwassen Koi, 
 waar kleurvordering niet noodzakelijk is. 
  Saki-Hikari Basic bevat minimaal 40% ruwe  

eiwitten, 6% ruw vet en maximaal 1% ruwe celstof,  
10% vocht en 15% ruwe as.

  Geadviseerde korrelgrootte voor Saki-Hikari voeders
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 Saki-Hikari Color  Voor de mooiste kleuren 
  Het krachtigste kleurvoer voor Koi. Saki-Hikari bevat de beste 

kwaliteit spirulina met een hoge concentratie Zeaxanthin. 
Spirulina, een spiraalvormige alg, rijk aan vitamine B12, caroteen 
en mineralen, wordt beschouwd als meest effectieve natuurlijke 
kleurverbeteraar voor de rode gedeeltes (hiban) van Nishikigoi. 
Zeaxanthin is een soort caroteen welke door stofwisseling van de 
Koi omgezet wordt van groen naar levendig rood (Hi). Saki-Hikari 
Color met probiotics zorgt dat de rode kleur intens en lange tijd 
aanwezig blijft zonder dat de witte kleur (Shiroji) aangetast wordt. 
Saki-Hikari Color bevat minimaal 40% ruwe eiwitten, 6% ruw vet 
en maximaal 1% ruwe celstof, 10% vocht en 15% ruwe as.

 Saki-Hikari Growth   Krachtvoer voor champion Koi 
 Speciaal voor het kweken van Jumbo Koi werd Saki-Hikari  
Growth ontwikkeld, dat Koi sneller, beter en groter laat groeien, 
zonder dat de waterkwaliteit en de algehele gezondheid van de 
Koi achteruit gaat. Bij een normaal groeibevorderend voer (bv. 
silk worm) loopt men het risico dat er vetophopingen ontstaan  
en meestal vervuilt het water sterk. Saki-Hikari Growth met 
probiotics bevat alle noodzakelijke vitamines, mineralen en 
enzymen. De juiste verhouding tussen eiwitten, vetten en kool-
hydraten zorgt voor een snelle, uitgebalanceerde groei en vorm. 
Saki-Hikari Growth bevat minimaal 40% ruwe eiwitten, 9% ruw 
vet en maximaal 1% ruwe celstof, 10% vocht en 17% ruwe as.

Dankzij de uitgebalanceerde voedings-  
stoffen en Hikari Germ en Saki-Hikari
Growth zullen Koi 2x sneller groeien 
in vergelijking met een normaal voer.
 Testduur : 90 dagen
 Watertemperatuur : 25ºC
 Soort vis : 1 jarige Nishikigoi 
 Hoeveelheid voer : 3% van het lichaams- 
    gewicht per etmaal

Testen wijzen uit dat de rode kleur (Hi)  
opmerkelijk verbetert danzij Saki-Hikari Color  
in vergelijking met andere kleurvoeders.
 Testduur : 101 dagen
 Watertemperatuur : 25ºC
 Soort vis : Nishikigoi Kohaku
 Hoeveelheid voer : 2% van het lichaams- 
    gewicht per etmaal Koi gevoerd met Hikari Wheat-Germ Koi gevoerd met Saki-Hikari Color

48,2 g

11,4 g
13,9 cm

89,9 g

17,1 cm

8,2 cm

Hikari
Wheat-Germ

Saki-Hikari
Growth

Voor de test

na 3 maanden
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 Saki-Hikari Multi Season Het beste voer bij lage temperaturen 
    De combinatie van gemakkelijk verteerbare ingrediën-

ten, waaronder wheat-germ met probiotic bacteriën 
zorgt dat Saki-Hikari Multi Seasons uitstekend verteer-
baar is bij de laagste temperaturen. Zelfs bij de lagere 
spijsvertering en verminderde eetlust wordt gewicht-
verlies voorkomen en blijft de groei constant. Bovendien 
bezit het voer veel voedingsstoffen en caroteen zodat 
de kleur bevordert wordt. Dit in tegenstelling tot ander 
wintervoer dat alleen gericht is op het op peil houden 
van de gezondheid en de kleur verwaarloosd.

    Saki-Hikari Multi Season bevat minimaal 40% ruwe 
eiwitten, 9% ruw vet en maximaal 1% ruwe celstof,  
10% vocht en 17% ruwe as.

Met Saki-Hikari Multi Seasons zal  
de kleur (Hi) in de winter niet  
vervagen, maar zelfs verbeteren.
 Testduur : 58 dagen
 Watertemperatuur : 15ºC
 Soort vis : Nishikigoi
 Hoeveelheid voer  :  1,2%-1,4% van 

het lichaamsge-
wicht per etmaal
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MET HIKARI KWEEKT U KAMPIOENEN
 
Deze prachtige Kohaku is opgekweekt met Hikari  
en kreeg in de All Japan Nishikigoi Contest   
de titel Grand Champion 2003. De latere  
Grand Champions in 2004, 2005 en 2006  
waren ook allen opgekweekt met Hikari;  
met recht voer voor kampioenen!
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Voor meer informatie over Hikari surft u naar 

www.superfish.nl
© Dit is een uitgave van

VIJVER-VOERADVIES

Hoeveel u dient te voeren hangt af van de watertemperatuur. Voer niet  
meer dan de vissen in 5 minuten op eten en verwijder het overtollig voer,  
zo voorkomt u problemen met de waterkwaliteit. 
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Hikari import problematiek opgelost
 Door een nieuwe EU-maatregel heeft Japan 2 jaar 
geen diervoeding en daarmee ook geen visvoer 
kunnen exporteren. De oorzaak lag in documentatie 
en regelwetgeving, niet in de kwaliteit van het voer. 
Na een lang ambtelijk proces kan Japan weer  
exporteren en is ook Hikari weer leverbaar.


