
Chegou Chronos Fish
Super Premium 
para carpas Nishikigoi.
A ração nobre da origem 
ao desempenho.

MELHOR
DESEMPENHO

QUALIDADE 
DA ÁGUA 
GARANTIDA 100% 

FONTES 
PROTEICAS 

NOBRES

A nova Ração para Peixes Ornamentais Chronos Fish Super Premium  
é um produto desenvolvido com a experiência e a garantia de qualidade 
Polinutri. Há mais de três décadas no mercado de nutrição animal, a Polinutri 
se dedica a pesquisar e desenvolver alimentos verdadeiramente completos 
para diferentes espécies animais. 

polinutri.com.br

Chronos Fish é a linha de rações
Super Premium

para carpas Nishikigoi 
feita com 100% de ingredientes 

proteicos nobres. 

Maior resistência à mudanças de 
temperatura, mais exuberância nas 

cores e melhor desempenho.

Nobre da origem
ao desempenho

O conceito Pet Unique é a garantia de que o alimento 
Chronos Pet Fish sempre terá os mesmos ingredientes 

nobres, selecionados e atestados para uso na alimentação 
do seu peixe. Não substituímos ingredientes.

chronosfish.com.br

chronosfish.com.br
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CHRONOS FISH KOI POND  

Sticks Infant

CHRONOS FISH KOI POND  

Sticks Grow

CHRONOS FISH KOI POND  

Sticks Platinum
(peixe adulto)

CHRONOS FISH KOI POND  

Sticks Color
(peixe adulto)

CHRONOS FISH KOI POND  

Sticks Spiruline
(todas as fases)

Apresentação:  
Grânulos em embalagens de 1,3 kg e 4 kg.

Apresentação:  
Mini sticks em embalagens de 1,3 kg e 4 kg.

Apresentação:  
Grânulos em embalagens de 1,2 kg e 3,9 kg.

Apresentação:  
Grânulos em embalagens de 1,2 kg e 3,9 kg.

Apresentação:  
Grânulos em embalagem de 3,9 kg.

Alimento completo para carpas Nishikigoi 
em crescimento, proporcionando maior 
digestibilidade e absorção dos nutrientes.

Alimento completo para carpas Nishikigoi de 
base branca (Tantyo, Bekko, Koraku, Platina, 
entre outras), proporcionando um branco limpo 
e reluzente.

Alimento completo para carpas Nishikigoi 
de base colorida (Showa, Utsurimono, 
Kawarimono, Ogon e outras). Fórmula rica em 
carotenóide visa realçar as cores.

Alimento completo para atender às exigências 
nutricionais de carpas Nishikigoi. Contém elevado 
nível de spirulina, proporcionando carotenóides 
naturais, realçando as cores dos peixes.

Maior digestibilidade  
100% farinhas de salmão e lula 

Rica em ômega 3 e 6 ação  
anti-inflamatória e imunológica 

Realça a coloração  
contém Spirulina e Astaxantina

Óleos essenciais forte poder  
anti-inflamatório e antisséptico

Complexo vitamínico 
essencial para o crescimento e 
metabolismo do organismo

Alimento completo para carpas Nishikigoi 
juvenis em crescimento, proporcionando alta 
digestibilidade e crescimento saudável.

Linha de 
rações Super 
Premium

chronosfish.com.br
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