
eSHa alx
BEHANDELING TEGEN PARASITAIRE CRUSTACEA
 
eSHa alx werkt tegen parasitaire crustacea, zoals karperluizen, 
ankerwormen, kieuwluizen, etc. De parasieten komen op en in de 
huid en op de kieuwen van vissen voor en kunnen met het blote 
oog zichtbaar zijn. Met eSHa alx is uw vis er in korte tijd van verlost!

eSHa -ndx
BEHANDELING TEGEN PARASITAIRE NEMATODEN
 
eSHa -ndx is een rondwormbehandeling op basis van levamisol. 
Het werkt tegen parasitaire nematoden. Nematoden worden over 
het algemeen aangetroffen in de darmen van de vissen en 
sommige kunnen voor het oog zichtbaar zijn. eSHa -ndx wordt 
goed verdragen door siervissen in zoet- en zeeaquaria.

eSHa gdex
BEHANDELING TEGEN HUID-, KIEUW- EN LINTWORMEN
 
eSHa gdex is uitstekend in het bestrijden van huidwormen 
(Gyrodactylus), kieuwwormen (Dactylogyrus) en lintwormen 
(Cestoda), maar wordt tegelijkertijd goed verdragen door een 
breed scala   aan planten, garnalen en filterbacteriën. Wanneer u 
een com- binatie met eSHa 2000 of HEXAMITA gebruikt, bent u 
verzekerd van een allround ziektebestrijding voor uit het wild 
geïmporteerde cichliden, zoals discusvissen.

HEXAMITA
GATENZIEKTE BEHANDELING
 
HEXAMITA is een uniek product, ontwikkeld ter bestrijding van     
de beruchte gatenziekte waar discusvissen aan kunnen lijden.      
HEXAMITA is speciaal samengesteld voor gebruik met cichliden 
(werkt perfect met discus- en maanvissen). Het kan echter ook 
worden gebruikt bij veel tropische en koudwatervissen.

EXIT
WITTE STIP BEHANDELING
 
EXIT is zeer effectief bij de behandeling van witte stip. Het bevat 
geen koper en is veilig te gebruiken bij garnalen, slakken en 
schubloze vissen. Witte stip is te herkennen aan witte vlekken op 
het lichaam en de vinnen van de vis of als de vis tegen voorwerpen 
schuurt. EXIT onderscheidt zich van andere producten door naast 
de fluweelziekte ook ‘Ich’-parasieten te behandelen. Het kan 
daarnaast worden gebruikt in combinatie met eSHa 2000.

eSHa 2000
BEHANDELING TEGEN SCHIMMEL, VINROT & BACTERIËN
 
eSHa 2000 is een geneesmiddel met breedbandwerking, het      
geneest een indrukwekkend aantal (18+) verschillende visziekten 
en symptomen. eSHa 2000 is een krachtig, gebruiksvriendelijk 
product met snelle en blijvende resultaten. Het kan daarnaast 
worden gebruikt in combinatie met EXIT of eSHa gdex.
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