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Vijvervis

Uitstekend verteerbaar zinkend groei- en kleurvoer 
voor sluiers en goudvissen
Hikari Goldfish Excel® zorgt voor een snelle groei met een 
gewenste lichaamsbouw zonder vetopstapeling en 
prachtige kleuren.
  
• Rijk aan zuiver gekweekte spirulina en zorgvuldig  
 geselecteerde carotenoïden zorgen voor briljante kleuren.
• Uitgebalanceerde voedingsstoffen zorgen voor een  
 gezond immuunsysteem en uitstekende groei en  
 lichaamsvorm.
• De smaakvolle pellet is gemakkelijk verteerbaar en  
 voorkomt problemen met de zwemblaas. 
• Zinkende pellets in 110 g en 1 kg verpakking.

Zinkend dagelijks voer voor een goede ontwikkeling 
van de koppartij bij leeuwenkoppen
Hikari Lionhead is ontwikkeld als alternatief voor levend voer, 
om de groei en de ontwikkeling van de kenmerkende “wen” 
(koppartij) te bevorderen, wat zo kenmerkend is voor 
soorten zoals Oranda, Lionhead, Azumanishiki en Ranchu. 
  
• Voorkomt problemen, zoals parasieten die verband  
 houden met het voeren van levend voer.
• Hogere concentraties van essentiële aminozuren, zorgt  
 voor de ontwikkeling van de prominente kop.
• Prachtige kleuren door gebruikmaking van  
 biotechnologie. 
• Zinkende pellets, om problemen met het eten te  
 voorkomen, verkrijgbaar in 100 en 350 g verpakking.

Hikari® Goldfish Excel

Hikari® Lionhead
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Dagelijks voer voor jonge goudvissen en Koi
Hikari Goldfish Staple is een dagelijks basisvoer voor een 
juiste ontwikkeling en goede conditie. De kleine korrel is 
gemakkelijk eetbaar en bevat alle noodzakelijke 
voedingsstoffen voor jonge goudvissen en baby Koi.
  
• Zorgt voor een stabiele groei en laat de vissen er  
 geweldig uitzien.
• Vol met plantaardige ingrediënten zoals alfalfa, waar  
 goudvissen van nature dol op zijn.
• Bij juist gebruik, vertroebelt en vervuilt de korrel het  
 water niet. 
• Drijvende baby-pellets in 30, 100 en 300 g verpakking.

Kleurverbeterend dagelijks voer voor goudvissen  
en jonge Koi
Hikari Goldfish Gold haalt de natuurlijke schoonheid van 
goudvissen of jonge Koi naar voren. Dit voer zou voor elke 
goudvis, de eerste keus moeten zijn. 
  
• Rijk aan astaxanthine, dat zorgt voor een mooie  
 kleurontwikkeling.
• Houdt het energieniveau en de gezondheid op peil.
• Zorgt voor een snelle groei in het belangrijke eerste  
 levensjaar. 
• Drijvende baby-pellets in 100 en 300 g verpakking.

Hikari® Goldfish Staple

Hikari® Goldfish Gold
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Revolutionair premium goudvisvoer voor een uitstekende 
groei en kleur
Een dagelijks voer voor sluierstaart goudvissen zoals Ranchu. 
Saki-Hikari Fancy Goldfish Balance stimuleert de ontwikkeling  
van een omvangrijk lichaam en zorgt voor een goede conditie.
  
• Een unieke ingrediëntenmix die een intense witte kleur  
 helpt ontwikkelen.
• Zorgt voor prachtige lichaamproporties en een juiste  
 spier ontwikkeling. 
• Zorgt voor een betere groei en conditie door middel  
 van een doeltreffender gebruik van voedingsstoffen.
• Zinkende korrels in 200 g en 1 kg verpakking.

Revolutionair kleurverbeterend premium goudvisvoer
Saki-Hikari Fancy Goldfish Color is een dagelijks 
kleurverbeterend voer voor alle soorten van premium 
goudvissen en sluierstaarten. Dit voer helpt de goudvissen 
om hun ware schoonheid te laten zien. 
  
• Rijk aan sterk gezuiverd astaxanthine en zuiver  
 gekweekte spirulina, voor een sterke verbetering van de  
 rode kleur, zonder de witte kleur van de goudvis te  
 beïnvloeden. 
• Rijk aan vitamine C en E voor een goede weerstand  
 tegen infectieziektes en vermindering van stress.
• De uitstekende verteerbaarheid zorgt voor uitzonderlijke  
 groei.
• Zinkende korrels in 200 g en 1 kg verpakking.

Saki-Hikari® Fancy Goldfish Balance

Saki-Hikari® Fancy Goldfish Color Enhancing

bevat Hikari Germ™

bevat Hikari Germ™

Vijvervis
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Vijversticks zijn licht van gewicht en bevatten weinig voedingsstoffen. Ze dragen nauwelijks bij 
aan de groei en ontwikkeling van de vijvervissen. Hikari Friend pelletvoer heeft een uitgebalan-
ceerde samenstelling van voedzame ingrediënten voor een gezonde groei en ontwikkeling van de 
vissen. De drijvende pellets zijn gemakkelijk verteerbaar en vervuilen het vijverwater niet. 

Hikari® Friend™ is veel voordeliger en voedzamer 
dan vijversticks! 

Voordelig compleet basisvoer 
Hikari Friend™ is een compleet dagelijks 
basisvoer voor alle Koi en vijvervissen, voor 
een voordelige prijs. 

• Bevat alle basis voedingsstoffen.
• Uitgebalanceerde samenstelling van  
 voedzame ingrediënten.
• Bevat gestabiliseerde vitamine C voor  
 een gezond immuunsysteem.
• Drijvende pellets die snel zacht worden,  
 zonder het water te vervuilen.  

Koi

water-
temperatuur 

+ 12°C

Hikari® Friend™

M
4 kg, 10 kg 

L
10 kg
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In Japan is Hikari al jarenlang het beste en meest verkochte Koivoer. In het land van de Koi, waar 
traditie en wetenschap hand in hand gaan, is Hikari al meer dan 140 jaar de toonaangevende 
producent van visvoer. Sinds 2001 zijn maar liefst 14 winnaars van de All Japan Grand Champion 
Koi grootgebracht en opgekweekt met Saki-Hikari. Niet voor niets kiezen de meest bekende 
Koikwekers voor Hikari en Saki-Hikari voer.

Hikari® visvoer is gemaakt van de beste ingrediënten en bevat alle essentiële vitamines, minera-
len en sporenelementen die nodig zijn om de schoonheid en gezondheid van vijvervissen te 
behouden en te verbeteren. Hikari® voer is rijk aan gestabiliseerde vitamine C, dit optimaliseert 
het immuunsysteem van de vis en draagt bij aan de natuurlijke afweer tegen infecties en ziekten. 
Hikari Staple, Gold en Wheat Germ blijft, in de vernieuwde verpakking, maar liefst 3 jaar houdbaar!*

Hikari, de onbetwiste nummer 1 van de wereld op 
het gebied van voer voor Koi en vijvervissen!

Voer van de beste kwaliteit voor alle soorten Koi 
en vijvervissen

Dagelijks voer voor gezonde groei
Hikari Staple™ is een dagelijks basisvoer voor Koi en 
andere vijvervissen. De unieke balans van de  
ingrediënten zorgt voor een uitstekende groei en 
ondersteuning van het immuunsysteem. Hikari® 
Staple™ is al jarenlang een bewezen kwaliteit.

• Premium ingrediënten voor een gezonde groei  
 zonder vetopstapeling.
• Zorgt voor een uitstekende conditie en gezondheid.
• Geschikt voor Koi en vijvervissen in alle formaten.
• Drijvende pellets in Small, Medium en Large.

Koi

water-
temperatuur 

+ 12°C
S

500 g, 2 kg, 5 kg, 10 kg 
M

500 g, 2 kg, 5 kg, 10 kg
L

500 g, 2 kg, 5 kg, 10 kg

*houdbaarheid vanaf productiedatum in Japan

Hikari® Staple™
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Vergelijking tussen de kleurverbetering met het nieuwe en het oude Hikari® Gold™

Kleur- en groeiverbeterend voer voor  
dagelijks gebruik 
Hikari Gold® is een wetenschappelijk ontwikkeld 
dagelijks voer voor Koi en andere vijvervissen. De 
vernieuwde samenstelling met meer spirulina en de 
toevoeging van krill, zorgt voor een nog actievere 
kleurverbetering van de Hiban (rode kleur). 

• Nieuwe verbeterde formule voor nog mooiere,  
 natuurlijke kleuren.
• Ondersteunt het immuunsysteem en gezondheid.
• Voor een uitstekende groei en conditie.
• Drijvende pellets in Small, Medium en Large. 

Hikari® Gold™

water-
temperatuur 

+ 15°C

0

13

18

23

30 63

Nieuwe
Hikari® Gold™

Oude
Hikari® Gold™

Nieuwe Hikari Gold Testcondities:
- Testperiode: 63 dagen
- Geteste vis: Koi
- Aantal vissen: 2 x 12
- Hoeveelheid voer: ca. 2% van  

het lichaamsgewicht per dag
- Watertemperatuur: 25°C

Oude Hikari Gold

 aantal dagen

Ste
rk

te 
va

n d
e H

iba
n

S
500 g, 5 kg 

M
500 g, 2 kg, 5 kg, 10 kg

L
500 g, 5 kg, 10 kg
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Koi

Licht verteerbaar onderhoudsvoer
Hikari Wheat-Germ Formula is speciaal ontwikkeld voor de 
koudere maanden van het jaar. De uitstekende verteerbaar-
heid staat garant voor een buitengewoon doeltreffend voer in 
kouder water en bij temperatuur schommelingen. Het gebruik 
van de kern van de tarwekorrel zorgt voor een hogere 
concentratie vitamine E en aminozuren. 

• Onderhoudsvoer bestaande uit tarwekiempitten.
• Zorgt voor de ontwikkeling van een goede huidkwaliteit en  
 zit boordevol energie.
• Ideaal om te mixen en het hele jaar door te voeren.
• Ook verkrijgbaar als zinkende pellets.
• Small is ook verkrijgbaar in 100 en 200 gram verpakking,  
 speciaal voor goudvissen.

Hikari Wheat-Germ en Saki-Hikari Multi-Season 
zijn speciaal voor de koudere maanden van het 
jaar ontwikkeld. Door het gebruik van zorgvuldig 
geselecteerde ingrediënten, waaronder tarwe-
kiempitten, is een uitstekende verteerbaarheid 
gegarandeerd in kouder water en bij temperatuur-
schommelingen. Zelfs bij een lagere spijsvertering 
blijft de energievoorraad op peil en de gezondheid 
behouden. Hoge concentraties van vitamines, 
mineralen en amino-zuren zorgen voor een 
constante groei en goede huidkwaliteit.  
Hikari Wheat-Germ en Saki-Hikari Multi-Season 
zijn verkrijgbaar in Small, Medium en Large.

Hikari® Wheat-Germ Formula

water-
temperatuur 

+ 5°C
S

500 g, 2 kg
M

500 g, 2 kg, 5 kg, 10 kg
L

2 kg, 5 kg, 10 kg
M zinkend

500 g, 5 kg

Licht verteerbaar, ook in de winter!
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Aanvullend kleurversterkend voer
Hikari Spirulina laat de kleuren van Koi echt 
knallen. Dit aanvullend voer zorgt voor natuurlijke 
rijke kleuring, zonder het wit aan te tasten. Voor 
Koi van showkwaliteit.  

• Bevat zuiver gekweekte spirulina, carotenoïden  
 en andere voedings stoffen, voor uitzonderlijke  
 kleur en schoonheid. 
• Zorgt voor een gezonde en glanzende huid. 
• Drijvende pellets in 500 g Small en 5 kg  
 Large verpakking.

Groei- en kleurversterkend voer
Hikari Excel® is een wetenschappelijk ontwikkeld 
dagelijks voer, dat garant staat voor een snelle 
groei en kleurversterking en een uitstekende 
verteerbaarheid. De eerste keus voor Koi-
kampioenen.  

• Bevat tarwekiempitten voor uitstekende  
 verteerbaarheid.
• Zuiver gekweekte spirulina zorgt voor briljante  
 kleuren (Hi).
• De witte huid (Shiroji) wordt helder, glanzend  
 en zacht. 
• Voor een betrouwbare snelle groei zonder  
 vetopstapeling.
• Verkrijgbaar in 5 kg Medium drijvende pellet.

Hikari® Spirulina

Hikari® Excel®

water-
temperatuur 

+ 18°C

water-
temperatuur 

+ 15°C
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Koi

Groei-booster met een hoog zijderupsgehalte
Superieur voer met hoog zijderupsgehalte (50%) voor 
superieure ‘traditionele’ groei en een “echte” 
Koistructuur. Een traktatie voor Koi, op basis van 
eeuwenoude tradities van Japanse Koi-experts. 
 
• De formule maakt gebruik van uitsluitend buiten  
 gewoon verse zijde rupspoppen van premium  
 kwaliteit.
• Het unieke productieproces voorkomt oxidatie.  
• Zorgt voor een snelle toename van het  
 lichaamsgewicht.
• Pellets met perfecte grootte, rijk aan lipiden  
 en proteïnen.

Hikari® Silkworm Selects™

water-
temperatuur 

+ 20°C

Aanvullend groeivoer 
Hikari Hi-Growth™ is een krachtig aanvullend 
groeivoer, wat zorgt voor een snelle toename van 
gewicht en body volume zonder het risico van 
vetopstapeling.   

• Speciaal ontwikkeld voor wedstrijd-Koi.
• Hoogwaardige eiwitten en mineralen zorgen  
 in korte tijd. 
 voor een snelle groei tot kampioensformaat.
• Langwerpige XL pellet, deze lijkt op een kever.
• 2 kg vacuüm verpakking, dus gegarandeerd vers.

Hikari® Hi-Growth™

water-
temperatuur 

+ 18°C
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Voer voor jongbroed tijdens de eerste weken na de geboorte
Verkrijgbaar in drie pelletgroottes, zodat het jongbroed in elke levensfase de geschikte korrel krijgt. 
Deze fases zijn verdeeld in Early (vislengte 4-10 mm), Middle (10-20 mm) en Late (20-30 mm).

• Korreltjes zetten langzaam uit in het water, waardoor het gemakkelijker te eten is door het 
 jongbroed.
• Elk korreltje is voorzien van een dunne coating zodat de korrel niet oplost in het water en de vis  
 alle voedingsstoffen, die verpakt zitten in de korrel, ook binnen krijgt.
• Zwevende korrel zodat het voer gemakkelijk toegankelijk is en de waterkwaliteit niet aangetast wordt.
• Rijk aan zeer voedzame ingrediënten, waaronder de beste kwaliteit vismeel, een superieure  
 eiwitbron.
• Bevat alle noodzakelijke voedingsstoffen zoals methionine, voor een gezonde groei.

Hikari® Plankton

4 mm 10 mm 20 mm 30 mm
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Saki-Hikari® werd in eerste instantie speciaal ontwikkeld voor professionele Japanse kwekers. 
Tijdens het kweken van Koi ontstaan altijd bepaalde problemen: Zoals een slechte waterkwaliteit 
door ophopend organisch afval en slechte filtratie, het snel verspreiden van ziektes, ongebalan-
ceerde groei en vetopstapelingen. Deze problemen worden vooral door de voeding veroorzaakt. 
Saki-Hikari® rekent af met deze problemen en zorgt voor uitmuntende resultaten. Het bewijs 
hiervoor zijn ondermeer de 14 All Japan Grand Champions sinds de eeuwwisseling. 
Saki-Hikari® voer is het resultaat van jarenlang wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling en 
nauwe samenwerking met  toonaangevende Japanse Koi-kwekers. 

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 en 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 nuttige bacteriën.

Saki-Hikari® is het meest effectief bij blijvend dagelijks gebruik, de voordelen van de Hikari Germ 
nemen af bij onderbreking en wanneer het gemixt wordt met andere voeren. 

Saki-Hikari, een revolutionair voer voor professionele 
Koi-kwekers en enthousiaste Koi-hobbyisten! 

Het geheim van Saki-Hikari! 

Koi

Hikari Germ™

Saki-Hikari®

Allereerst zorgen de Hikari Germ bacteriën voor een snellere voedselafbraak in het spijsverterings-
kanaal. Vervolgens zorgen de bacteriën voor een optimale spijsvertering en voedselopname in de 
darmen. Omdat de Hikari Germ bacteriën zich nestelen in de darmen, worden ziekteverwekkende 
bacteriën bestreden, stress wordt voorkomen en het immuunsysteem aanzienlijk versterkt. 
Tenslotte zorgt Hikari Germ ervoor dat de hoeveelheid uitwerpselen vermindert en poederachtig 
wordt. Hierdoor kunnen de uitwerpselen beter gefilterd worden, blijft er minder slib en vuil achter 
waardoor de waterkwaliteit verbeterd.

versnelt de vertering

vermindert slechte bacteriën recycleert het afval

voeding

uitwerpselen

De werking van de Hikari Germ™ in Saki-Hikari
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S

M

L

 Balance Color Growth Multi-Season

 Pure White Deep Red

2018 All Japan
Grand Champion

Eigenaar: Mr. Pan Zhi Chang
Kweker: Sakai Fish Farm Co

Sinds de eeuwwisseling is maar liefst 14 keer  
een Koi, die is grootgebracht met Saki-Hikari, 
gekroond tot All Japan Grand Champion.

Pelletgrootte
 S = 2,7/3,0 mm
 M = 5,0/5,5 mm

 L = 6,5/7,5 mm

Saki-Hikari  Pellets (ware grootte)
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Professioneel dagelijks Koivoer voor uitstekende groei
Uitgebalanceerd basisvoer met plantaardige en dierlijke eiwitten, 
koolhydraten, aminozuren, mineralen en vitamines van de hoogste 
kwaliteit. Saki-Hikari Balance zorgt dat de Koi snel groeien en zich 
uitstekend ontwikkelen.   

Professioneel dagelijks Koivoer voor een sterke kleurverbetering
Saki-Hikari Color staat garant voor een sterke kleur verbetering en een 
uitzonderlijke groeisnelheid. Het zorgt dat de rode kleur intens en lange 
tijd aanwezig blijft, zonder dat de witte kleur aangetast wordt.   

Saki-Hikari® Balance

Saki-Hikari® Color Enhancing

Koi

• Zorgt voor een superieure groei zonder  
 vetopstapeling en een uitstekende glans.
• Zorgt voor uitstekende lichaamproporties  
 en een juiste spier ontwikkeling. 
• Door een doeltreffend gebruik van de juiste  
 voedings stoffen zorgt het voor een  
 ongeëvenaarde voerefficiëntie.

• Bevat de beste kwaliteit zuiver gekweekte  
 spirulina met een hoge concentratie zeaxanthin  
 (een soort caroteen). 
• Het bevordert de kleuring van de Hiban (rode  
 patronen) zonder nadelige gevolgen voor de  
 Shiroji (witte huid).
• Het krachtigste kleurvoer voor Koi dat er bestaat.
• De uitstekende verteerbaarheid zorgt voor  
 uitzonderlijke groei.

S
2 kg, 15 kg

M
2 kg, 5 kg, 15 kg

L
5 kg, 15 kg

M zinkend
3 kg, 20 kg

water-
temperatuur 

+ 11°C

water-
temperatuur 

+ 15°C
S

2 kg, 15 kg
M

2 kg, 5 kg, 15 kg
L

5 kg, 15 kg

bevat Hikari Germ™

bevat Hikari Germ™
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Professioneel dagelijks Koivoer voor lagere watertemperaturen
De combinatie van gemakkelijk verteerbare ingrediënten, waaronder 
tarwekiempitten met probiotic bacteriën, zorgt ervoor dat Saki-Hikari 
Multi Season uitstekend verteerbaar is bij de laagste 
watertemperaturen.   

Professioneel dagelijks Koivoer voor het kweken van Jumbo Koi
Saki-Hikari Growth is ontwikkeld om Koi sneller, beter en groter te laten 
groeien dan ooit te voren. Zonder dat de waterkwaliteit en de algehele 
gezondheid van de Koi achteruit gaat.   

Saki-Hikari® Multi Season

Saki-Hikari® Growth

• Zelfs bij de lagere spijsvertering en een  
 verminderde eetlust wordt gewichtverlies  
 voorkomen en blijft de groei constant. 
• Bevat zuiver gekweekte spirulina voor het behoud  
 van een stralende kleur.
• Houdt de gezondheid en energievoorraad op peil.

• De juiste verhouding tussen eiwitten, vetten en  
 koolhydraten zorgt voor een snelle uitgebalan- 
 ceerde groei en vorm.
• De specifieke mix van lipiden en voedingsstoffen  
 zorgt voor kampioenskwaliteiten zonder  
 vetopstapeling.
• Zorgt dat potentiële kampioenen uit zullen groeien  
 tot echte Grand Champions.

water-
temperatuur 

+ 5°C

bevat Hikari Germ™

bevat Hikari Germ™

S
2 kg

M
2 kg, 5 kg, 15 kg

L
5 kg, 15 kg

water-
temperatuur 

+ 16°C
S

2 kg, 15 kg
M

500 g, 2 kg, 5 kg, 15 kg
L

5 kg, 15 kg
M zinkend

3 kg, 20 kg
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Extreem kleurversterkend aanvullend Koivoer
Saki-Hikari Deep Red zorgt voor een unieke dieprode  
kleuring van de patronen (Hiban). Het geeft een extreem 
kleur versterkend effect en het is bedoeld als een 
aanvullend voer om Grand Champion Koi te realiseren. 
  
• Bevat een precieze hoeveelheid van geselecteerd zuiver  
 gekweekt spirulina, om sneller diepere kleuren te  
 ontwikkelen, terwijl het de kans op verkleuring van het  
 wit vermindert. 
• Geeft de beste resultaten als het gevoerd wordt bij een  
 constante watertemperatuur boven 20°C. 
• Dient altijd in combinatie met ander Hikari voer, b.v.  
 Saki-Hikari Color Enhancing, gevoerd te worden voor 
 een optimaal resultaat. Ideaal voor Koi-shows, gebruik  
 het 2 maanden voor de show.
• Drijvende Medium pellets in speciale 5 kg  
 vershoudverpakking.

Saki-Hikari® Deep Red™

Saki-Hikari® Voerplan voor kampioenen

bevat Hikari Germ™

water-
temperatuur 

+ 20°C

6 Maanden voor de show
Voer enkel en alleen met Saki-Hikari Balance, Growth, 
Color Enhancing en/of Multi Season

4 Maanden voor de show
Voer enkel en alleen een mix van Saki-Hikari 
Deep Red met Balance en/of Growth

Koi
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Wetenschappelijk ontwikkeld Koivoer voor een  
perfecte Shiroji
Saki-Hikari Pure White is een dagelijks voer, speciaal voor  
wedstrijd Koi, het zorgt voor een sneeuwwitte Shiroji. Voor de 
ontwikkeling van een perfecte Shiroji, dient dit voer niet in 
combinatie met ander voer gebruikt te worden.
  
• Een extract van ‘ingemaakte Japanse abrikoos’, wat natuurlijk 
 Apricot-Polyfenol en citroenszuur bevat, zorgt voor een efficiënte  
 stofwisseling, belangrijk voor de ontwikkeling van de Shiroji. 
• De anti-oxidanten in het gemalen sesamzaad zorgen voor een  
 prachtige zijde-achtige huid. 
• Geselecteerde ingrediënten voorkomen het vergelen  
 van de huid.
• De zeer goede verteerbaarheid, maakt het voeren bij  
 lagere watertemperaturen mogelijk.
• Drijvende Medium pellets in speciale 5 kg  
 vershoudverpakking.

Saki-Hikari® Pure White™ bevat Hikari Germ™

water-
temperatuur 

+ 5°C

2 Maanden voor de show
Voer enkel en alleen een mix van Saki-Hikari 
Deep Red met Color Enhancing

2-4 Weken voor de show
Voer enkel en alleen Saki-Hikari Pure White

Saki-Hikari® Deep Red™
Versterkt de diepte en  
volume van de Hiban

Saki-Hikari® Pure White™
Voor een sneeuwwitte
Shiroji afwerking

Koi
Show
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Saki-Hikari® BalanceSaki-Hikari® Multi Season

water-
temperatuur 

+ 5°C

water-
temperatuur 

+ 11°C

Saki-Hikari® R, de nieuwste revolutie in Koivoer
Het nieuwe revolutionaire voer Saki-Hikari® R bevat het zogenaamde R-extract, nuttige bacteriën 
uit verschillende gefermenteerde gistsoorten. Het R-extract versterkt de werking van de Hikari 
Germ™ probiotic bacteriën in de ingewanden. Hierdoor zijn uw vissen beter beschermt tegen 
ziekteverwekkers. Het bevordert de algehele gezondheid, het herstelvermogen en vertraagt 
bovendien het verouderingsproces. Uit onderzoek, in samenwerking met de Universiteit van 
Osaka, blijkt dat vissen door het R-extract een verhoogde weerstand hebben tegen de 
Aeromonas Salmonicida bacterie (zg. gatenziekte). Geïnfecteerde vissen hebben hierdoor een 
90% grotere kans op herstel van de gatenzieke. Uit de testen blijkt dat Saki-Hikari R de juiste 
hoeveelheid R-extract bevat.

Saki-Hikari® R is geen geneesmiddel, maar het versterkt de weerstand tegen ziekte en zorgt voor een sneller herstel.

Wanneer kunt u Saki-Hikari® R het beste gebruiken?
• Gebruik Saki-Hikari® R als onderhoudsvoer, wanneer de conditie van de Koi niet stabiel is, als 
 gevolg van stress door bijvoorbeeld transport of Koishow.
• Gebruik Saki-Hikari® R als onderhoudsvoer, voordat u nieuwe Koi aan uw vijver introduceert.
• Gebruik Saki-Hikari® R om de conditie van het vijverwater te verbeteren bij problemen of  
 ziekte van Koi.
• Gebruik Saki-Hikari® R als dagelijks onderhoudsvoer, om de algehele weerstand te verbeteren.

Om te voorkomen dat de voordelen van het R-extract worden verminderd, raden wij aan dat minimaal 50% van het 

gegeven voer bestaat uit Saki-Hikari® R (Mix het alleen met Saki-Hikari voer).

Drijvende pellets in Medium en Large in 15 kg verpakking en Multi Season Medium ook in 2 kg.

bevat Hikari Germ™

Versterkt het immuunsysteem van uw vissen

Koi
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Hikari: Echt Japans Koi- en visvoer!
Hikari® en Saki-Hikari® zijn de wereldwijd bekende merken Koi- en visvoer van Kyorin Food 
industries LTD. De ontwikkeling, productie en het verpakken van dit voer gebeurd, volledig in 
eigen beheer,  in één van onze drie hightech fabrieken in Japan. Veel andere merken laten hun 
voer elders fabriceren of verpakken, wij niet, omdat we weten hoe belangrijk het is om 
voortdurend 100% controle op het volledige fabricageproces te hebben.

Voortdurend onderzoek in ons laboratorium en eigen kweekvijvers 
De productontwikkeling van ons voer gebeurt in het Hikari Aquatic Laboratorium, hier wordt het 
voer ontwikkeld, getest en onderzocht. In de Yamasaki Koi Farm wordt ons voer enkel en alleen 
gebruikt en continu getest op effectiviteit en resultaat. Met deze wetenschappelijke kennis en 
eigen kweekervaringen kunnen wij ons voer blijven verbeteren. 

Kwaliteitscontrole waar u 100% op kunt vertrouwen 
Wij gebruiken alleen zeer specifiek geselecteerde ingrediënten, die voldoen aan onze extreem 
hoge eisen. Omdat wij weten welke invloed de kwaliteit van ieder afzonderlijk ingrediënt op het 
eindproduct heeft. Door niets aan het toeval over te laten, kunnen wij altijd de hoogste kwaliteit 
visvoer leveren. Koi- en visvoer waar u als gebruiker 100% op kunt vertrouwen!

Hikari Aquatic Laboratory

Fukusaki Factory Kanto Distribution Centre

Yamasaki Koi Farm
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