
  

Hoe werkt het? 

De capsules lossen op in de bodem van het 
aquarium waarbij voedingselementen 
vrijkomen en de toegevoegde micro-
organismen ontwaken. 

De micro organismen nemen de voeding uit 
de capsule  op en vermenigvuldigen zich snel. 
Ze verspreiden zich door het gehele aquarium 
en transporteren op deze wijze de voeding 
naar de (wortels  van) de planten.  

Maar, net als in de natuur,  alléén als  de 
planten om de voeding vragen; dit proces  
wordt ook wel symbiose  genoemd.  

Er wordt dus een ecologische balans  
gecreëerd waarbij  een hoge diversiteit aan 
voedingselementen in kleine hoeveelheden 
beschikbaar wordt gesteld.  

Door dit evenwichtige voedingspatroon 
wordt de plant in staat gesteld optimaal te 
groeien en te kleuren.  

 

 Wat maakt Growcap bijzonder? 
 
Growcap benadert  de werking van de natuur 
door geselecteerde micro -organismen aan haar 
alles-in-1 formule toe te voegen - die verder 
precies uit de juiste verhouding aan voeding, 
minerealen en spoorelementen bestaat. 
 
Om uw planten in topconditie te krijgen en 
houden - zonder al teveel  gedoe - gebruikt u de 
handige groene capsules . Deze zijn ontwikkeld 
door de professionele plantenkweker en geven 
per dosering wel tot 12 weken resultaat! 
 
Ze zijn 100% natuurlijk en bevatten uitsluitend 
premium – werkzame -  stoffen . Er is geen 
vulmiddel toegevoegd en Growcap is 
gegarandeerd veilig voor garnalen. 
 
De unieke formule  bespaart veel tijd aan 
onderhoud omdat het uw aquarium op geheel 
natuurlijke  wijze schoonhoudt en bijdraagt aan 
een natuurlijke balans. 
 

Minder onderhoud! 

Bijkomend voordeel is dat er zich nooit overtollig 
voedsel in het water bevindt omdat de micro-
organismen de voeding bij zich houden totdat de 
plant er om vraagt. 

Bovendien nemen ze de uitwerpselen van de 
vissen/garnalen op, om deze vervolgens om te 
zetten tot nog meer voedingsstoffen. Deze  
combinatie van factoren leidt tot schoner water, 
waardoor aanslag en algvorming minder kans 
krijgen. 

 

Hoe begin ik met Growcap? 

Direct starten met Growcap is eenvoudig! 

Druk alle capsules uit de verpakking, die past bij 
de grootte van uw aquarium, in één keer in de 
bodem van uw aquarium  

Neem ook eens een kijkje op onze website 
(www.growcap.nl) en volg ons op Facebook. 

Vragen? stuur een berichtje naar info@growcap.nl          

Natuurlijk, compleet en makkelijk 


