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Can be used in terrariums.
Teraryumlarda kullanılabilir.

Can be used in ponds.
Süs havuzlarında kullanılabilir.

Can be used in fresh water aquariums.
Tatlı su akvaryumlarında kullanılabilir.

Can be used in planted aquariums.
Bitkili akvaryumlarda kullanılabilir.

Can be used in salt water aquariums.
Tuzlu su akvaryumlarında kullanılabilir.

ReeFlowers have been producing aquarium additives 
and conditioners since 2009. We have a robust 
research and development programme and have 
created a range of over 60 high quality effective 
products that are sold in countries across the world. 
All ReeFlowers products conform to international 
standards.

We create products designed for use in a wide range 
of aquariums and aquatic set-ups. So whether you 
require additives for home marine or freshwater 
aquariums, a professional hatchery or outdoor ponds, 
ReeFlowers products can help you to create a more 
natural environment for your aquatic animals.

ReeFlowers’ simple organisational structure and 
transparent working methods make working with 
them simple and stress-free enabling them to meet 
the needs of their customers quickly and efficiently.

ReeFlowers olarak 2009’dan beri RFL Chemicals 
çatısı altında akvaryum katkıları ve su düzenleyicileri 
üretiyoruz. Ar-Ge çalışmaları ve teknik analizler sonucu 
geliştirdiğimiz 60’tan fazla ürünümüzü, Türkiye’de ve 
yurtdışında 1000’ün üzerinde noktada satışa sunduk.

Profesyonel akvaryumlardan büyük şehir 
akvaryumlarına, bitki ve mercan akvaryumlarından şov 
akvaryumlarına, akvaryum balığı üretim tesislerinden 
süs havuzlarına, teraryumlardan ev tipi tatlı ve tuzlu 
su akvaryumlarına farklı ihtiyaçları olan akvaryumlar 
için tasarlanan ürünlerimizi uluslararası standartlarda 
üretiyoruz.

Reeflowers, kurumsal politikaları, prensipleri ve 
şeffaf çalışma sistemiyle bayilerine yüksek rekabet 
gücü kazandırırken, ürünlerimizi kullanan tüketicilere 
de akvaryumlarında sorunsuz ve memnun edici bir 
deneyim yaşatıyor.
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SALTWATER



BALLINGSET



Calcium Blend - BkH Blend - A

250 ml 500 ml 1000 ml 3000 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 3000 ml

• INCREASES THE RATE OF CORAL GROWTH 
• REQUIRED IN THE FORMATION OF CORAL SKELETONS
• pH BUFFERING

ReeFlowers kH Blend is a highly effective alkalinity and 
carbonate hardness (kH) enhancer solution that facilitates 
the structural development of corals, oysters and similar 
aquarium inhabitants.

Aerobic respiration and weak acids caused by decomposing 
organic materials lowers the alkalinity level in an aquarium. 
kH solution helps to bring stability to aquarium pH levels by 
increasing alkalinity levels.

• BÜYÜMEYİ HIZLANDIRIR
• İSKELET OLUŞUMU İÇİN GEREKLİ

ReeFlowers kH Blend, yüksek etkili bazlık ve karbonat 
sertliği (kH) artırıcı çözeltidir. Mercan, istiridye ve benzeri 
canlıların iskelet oluşumu için gereklidir.

Bir akvaryumda oksijen solunumu ve organik maddelerin 
ayrışması ile oluşan zayıf asitler bazlık derecesini tüketir. kH 
çözeltisi akvaryumdaki bazlığı yükselterek pH stabilitesini 
yükseltmeye yardımcı olur.

• INCREASES THE RATE OF CORAL GROWTH 
• REQUIRED IN THE FORMATION OF CORAL SKELETONS
• HIGH DENSITY: 1,38 gr/cm3

ReeFlowers Calcium Blend is a high-density ionic calcium 
solution that assists in the structural development of corals, 
oysters and similar aquarium inhabitants. Calcium Blend 
contains a minimum of 150.000ppm of calcium in each 1 litre 
bottle.

If other physical and chemical requirements are met, 440-
460ppm of calcium in reef aquariums assists rapid growth 
of corals and the skeletal structures of similar aquarium 
inhabitants. 

• BÜYÜMEYİ HIZLANDIRIR
• İSKELET OLUŞUMU İÇİN GEREKLİ

ReeFlowers Calcium Blend, yüksek yoğunlukta iyonik kalsiyum 
çözeltisidir. Mercan, istiridye ve benzeri canlıların iskelet 
oluşumu için gereklidir. ReeFlowers Calcium Blend, 1 lt’de en 
az 150.000 ppm kalsiyum içerir.

Resif akvaryumunda kalsiyumun 440-460 ppm aralığında 
olması, diğer fiziksel ve kimyasal gereklilikler sağlandığında 
mercanlar ve diğer iskelet yapısına sahip canlıların hızla 
büyümesini sağlar.



Ionic Balancer & 
Trace Elements – D

• INCREASES THE RATE OF CORAL GROWTH 
• REQUIRED IN THE FORMATION OF CORAL SKELETONS
• HIGH DENSITY: 1,31 gr/cm3

ReeFlowers Magnesium Blend is high-density ionic magnesium 
solution that assists in the structural development of corals, 
oysters and similar aquarium inhabitants. Magnesium Blend 
contains a minimum of 100.000ppm of magnesium in each 1 
litre bottle.

• BÜYÜMEYİ HIZLANDIRIR
• İSKELET OLUŞUMU İÇİN GEREKLİ

ReeFlowers Magnesium Blend, yüksek yoğunlukta iyonik 
magnezyum çözeltisidir. Mercan, istiridye ve benzeri canlıların 
iskelet oluşumu için gereklidir. ReeFlowers Magnesium Blend, 
1 lt’de en az 100.000 ppm magnezyum içerir.

• PROMOTES VIVID COLOURS
• NATURAL MINERALS

ReeFlowers Ionic Balancer & Trace Elements provides the 
ionic stabilizer and trace elements found in seawater.

Corals, fish and other marine animals require the trace 
elements found in natural seawater to maintain their health. 
Adding this solution regularly to reef aquariums will help to 
keep aquarium inhabitants healthy and their colours vivid

• DOĞAL DENGEYİ SAĞLAR
• DAHA CANLI RENKLER

ReeFlowers Ionic Balancer & Trace Elements, iyonik denge 
sağlayıcı elementleri ve deniz suyunda eser miktarda bulunan 
elementleri içerir.

Deniz suyunda bir çok eser element bulunur ve bu 
elementler, mercanlar, balıklar ve suda yaşayan tüm 
canlılar tarafından sürekli olarak tüketilir. Canlıların sağlıklı 
kalabilmesi ve canlı renklere sahip olabilmesi için bu 
elementlerin düzenli olarak eklenmesi gereklidir.

Magnesium  
Blend - C

250 ml 500 ml 1000 ml 3000 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 3000 ml



Pure Calcium - BPure kH - A

250 ml 500 ml 1000 ml 5500 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 5500 ml

• INCREASES THE RATE OF CORAL GROWTH 
• REQUIRED IN THE FORMATION OF CORAL SKELETONS
• pH BUFFERING

ReeFlowers Pure kH is of high purity and is used for 
increasing carbonate hardness (kH). It is needed for the 
growth of coral skeletons, oyster shells, and other similar 
skeletal organisms. Soft acids formed in aquariums via 
oxygen breathing and the decomposition of organic material 
reduce the alkalinity of water. Pure kH helps increase the 
alkalinity in aquariums, helping to restore pH stability.

• BÜYÜMEYİ HIZLANDIRIR
• İSKELET OLUŞUMU İÇİN GEREKLİ

ReeFlowers Pure kH, yüksek saflıktatır ve 
karbonat sertliğini (kH) arttırmak için kullanılır. 
Mercan, istiridye ve benzeri canlıların iskelet 
oluşumu için gereklidir. Bir akvaryumda oksijen 
solunumu ve organik maddelerin ayrışması ile 
oluşan zayıf asitler bazlık derecesini tüketir. 
Pure kH akvaryumdaki bazlığı yükselterek pH 
stabilitesini yükseltmeye yardımcı olur.

• INCREASES THE RATE OF CORAL GROWTH 
• REQUIRED IN THE FORMATION OF CORAL SKELETONS
• EXTRA PURE

ReeFlowers Pure Calcium contains high purity calcium. 
Calcium is needed for the growth of coral skeletons, oyster 
shells, and other similar skeletal organisms. It contains a 
minimum of 300,000 ppm of Calcium per kilogram. In reef 
aquariums, if calcium levels are around 440-460 ppm and 
other physical and chemical requirements are provided, 
then this product will help corals and other skeletal 
organisms grow more rapidly.

• BÜYÜMEYİ HIZLANDIRIR
• İSKELET OLUŞUMU İÇİN GEREKLİ

ReeFlowers Pure Calcium, yüksek saflıkta 
kalsiyum içerir. Kalsiyum, mercan, istiridye 
ve benzeri canlıların iskelet oluşumu için 
gereklidir. 1 kg’da en az 300.000 ppm kalsiyum 
içerir. Resif akvaryumunda kalsiyumun 440-
460 ppm aralığında olması, diğer fiziksel ve 
kimyasal gereklilikler sağlandığında mercanlar 
ve diğer iskelet yapısına sahip canlıların hızla 
büyümesini sağlar.



Ionic  
Mineral Salt - D

Pure Magnesium - C

250 ml 500 ml 1000 ml 5500 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 5500 ml

• INCREASES THE RATE OF CORAL GROWTH 
• REQUIRED IN THE FORMATION OF CORAL SKELETONS
• EXTRA PURE

ReeFlowers Pure Magnesium contains high purity Magnesium. 
Magnesium is needed for the growth of coral skeletons, oyster 
shells, and other similar skeletal organisms. It contains a 
minimum of 250,000 ppm of magnesium per kilogram.

• BÜYÜMEYİ HIZLANDIRIR
• İSKELET OLUŞUMU İÇİN GEREKLİ

ReeFlowers Pure Magnesium, yüksek 
saflıkta magnezyum içerir. Magnezyum, 
mercan, istiridye ve benzeri canlıların 
iskelet oluşumu için gereklidir. 1 kg’da en az 
250.000 ppm magnezyum içerir.

• PROMOTES VIVID COLOURS
• NATURAL MINERALS

ReeFlowers contains Ionic Mineral Salt, ionic 
stabilizer minerals and trace amounts of 
elements found in seawater. There are many 
trace elements in sea water that are constantly 
consumed by coral, fish, and all other aquatics. 
These elements need to be replenished on a 
regular basis in order to keep living organisms 
in aquariums healthy and to keep their colours 
bright.

• DOĞAL DENGEYİ SAĞLAR
• DAHA CANLI RENKLER

ReeFlowers Ionic Mineral Salt, iyonik denge 
sağlayıcı mineralleri ve deniz suyunda eser 
miktarda bulunan elementleri içerir.

Deniz suyunda bir çok eser element bulunur ve bu 
elementler, mercanlar, balıklar ve suda yaşayan 
tüm canlılar tarafından sürekli olarak tüketilir. 
Akvaryumlarda canlıların sağlıklı kalabilmesi 
ve canlı renklere sahip olabilmesi için bu 
elementlerin düzenli olarak eklenmesi gereklidir.



OCEAN
ELEMENTS



250 ml 500 ml 85 ml 250 ml

Potassium Blend

• VIVID COLOURS 
• PREVENTS LOSS OF TISSUE

ReeFlowers Potassium Blend is a high-density ionic potassium 
solution. Potassium Blend contains a minimum 100.000ppm of 
potassium in a 1 litre bottle.

Potassium is an important component of coral skeletal 
structures. Lack of potassium may cause discolouration and 
coral tissue loss. Potassium also plays an important part in 
regulating neurological functions and is consumed by most 
aquarium inhabitants. The solution also contains pigments that 
boost the purple and blue colours of some polyps.

• DAHA CANLI RENKLER
• DOKU KAYBINI ÖNLER

ReeFlowers Potassium Blend, yüksek yoğunlukta iyonik 
potasyum çözeltisidir.  1 lt’de en az 100.000 ppm potasyum 
içerir.

Potasyum mercan iskeletinin önemli bir bileşenidir. Eksikliği 
halinde renklerde matlaşma ve doku kaybı gibi problemler 
görülür. İçerdiği pigmentler bazı poliplerdeki mor ve mavi 
rengi verir, nörolojik fonksiyonları düzenlemede önemlidir ve 
akvaryumdaki canlılar tarafından tüketilir.

Doğal deniz suyundaki potasyum konsantrasyonu yaklaşık 400 
ppm’dir. Akvaryumlardaki değerin de buna yakın tutulması 
gerekir.

Potassium Iodide

• PROMOTES VIVID COLOURS
• FULFILS LACKING IODIDE

ReeFlowers Potassium Iodide is a high-density ionic potassium 
iodide solution. Potassium Iodide solution contains a minimum 
of 20.000 ppm of potassium iodide in a 1 litre bottle, and 
promotes the growth of corals, fish and other invertebrates. 
It balances aerobic respiration of Zooxanthellae algae. The 
solution also helps to boost colours making blues and purples 
in particular more vivid.

• DAHA CANLI RENKLER
• İYOT İHTİYACINI GİDERİR

ReeFlowers Potassium Iodide, yüksek yoğunlukta iyonik 
potasyum iyodür çözeltisidir.  1 lt’de en az 20.000 ppm potasyum 
iyodür içerir.

Mercanlar, balıklar ve diğer omurgasızların gelişiminde 
önemlidir. Zooxanthellae tarafından yapılan aşırı oksijen 
üretimini dengeler. Renklerin daha canlı olmasını sağlar. Mavi 
ve mor renklerin ön plana çıkmasını sağlar.



Pure Potassium

• STRENGTHENS SKELETAL STRUCTURES
• PROMOTES VIVID COLOUR

ReeFlowers Strontium is a high-density ionic strontium 
solution. 1% of the skeletal structure of corals consists 
of strontium. ReeFlowers Strontium contains a minimum 
30.000ppm of strontium in a 1 litre bottle.

Strontium assists the development of the skeletal structure of 
corals by transforming ions. This helps to maintain vivid colours 
and a strong skeleton.

• İSKELET YAPISINI GÜÇLENDİRİR
• DAHA CANLI RENKLER

ReeFlowers Strontium, yüksek yoğunlukta iyonik stronsiyum 
çözeltisidir.  Stronsiyum, mercan, balık ve omurgasız canlı 
iskeletlerinde bulunur. Mercan iskeletinin yaklaşık %1’ini 
oluşturur. ReeFlowers Strontium, 1 lt’de en az 30.000 ppm 
stronsiyum içerir.

Stronsiyum, diğer iyonları inorganik çökelti haline getirerek 
iskelet oluşumunu, dolayısıyla büyümeyi sağlar, güçlü bağ 
yapısı sayesinde iskeleti sağlamlaştırır.  Eksikliği renklerde 
matlaşma ve iskelet yapısında zayıflamaya sebep olur.

Strontium Blend

250 ml 500 ml 250 ml 500 ml

• VIVID  COLOURS 
• PREVENTS LOSS OF TISSUE
• EXTRA PURE

ReeFlowers Pure Potassium is of high purity 
and contains a minimum of 500,000 ppm 
of potassium per kilogram. Potassium is a 
key component of coral. Its deficiency dulls 
colours and causes tissue loss. The pigments 
that create the purple and blue colours found 
in some polyps are important for regulating 
neurological functions and are consumed by 
living organisms in aquariums.

The potassium concentration found in natural 
sea water is approximately 400 ppm. The value 
in the aquariums should be close to this.

• DAHA CANLI RENKLER
• DOKU KAYBINI ÖNLER

ReeFlowers Pure Potassium, yüksek saflıktadır 
ve 1 kg’da en az 500.000 ppm potasyum 
içerir. Potasyum, mercan iskeletinin önemli 
bir bileşenidir. Eksikliği halinde renklerde 
matlaşma ve doku kaybı gibi problemler 
görülür. İçerdiği pigmentler bazı poliplerdeki 
mor ve mavi rengi verir, nörolojik fonksiyonları 
düzenlemede önemlidir ve akvaryumdaki 
canlılar tarafından tüketilir.

Doğal deniz suyundaki potasyum 
konsantrasyonu yaklaşık 400 ppm’dir. 
Akvaryumlardaki değerin de buna yakın 
tutulması gerekir.



250 ml

Pure Strontium

• STRENGTHENS SKELETAL STRUCTURES
• PROMOTES VIVID COLOUR
• EXTRA PURE

ReeFlowers Pure Strontium contains high purity 
Strontium. Strontium is found in the bones of coral, fish, 
and invertebrate organisms. It forms approximately 1 
percent of coral skeletons. ReeFlowers Pure Strontium 
contains a minimum of 500,000 ppm strontium per 
kilogram.

Strontium converts ions into inorganic solutions which 
promotes skeleton development and growth. Its strong 
connective structure allows it to strengthen the skeleton. 
A deficiency of strontium dulls colours and weakens the 
skeletons.

• İSKELET YAPISINI GÜÇLENDİRİR
• DAHA CANLI RENKLER

ReeFlowers Pure Strontium, yüksek saflıkta 
stronsiyum içerir. Stronsiyum, mercan, balık 
ve omurgasız canlı iskeletlerinde bulunur. 
 Mercan iskeletinin yaklaşık %1’ini oluşturur. 
ReeFlowers Pure Strontium, 1 kg’da en az 
500.000 ppm stronsiyum içerir.

Stronsiyum, diğer iyonları inorganik çökelti 
haline getirerek iskelet oluşumunu, dolayısıyla 
büyümeyi sağlar, güçlü bağ yapısı sayesinde 
iskeleti sağlamlaştırır. Eksikliği renklerde 
matlaşma ve iskelet yapısında zayıflamaya 
sebep olur.



EASY
BALLINGEASY
BALLING



250 ml 500 ml 1000 ml 3000 ml

• CALCIUM, MAGNESIUM POTASSIUM, STRONTIUM 
 & TRACE ELEMENTS
• NATURAL MINERALS

ReeFlowers All Elements contains all of the necessary 
elements required to keep inhabitants of marine and reef 
aquariums healthy and colourful.

ReeFlowers All Elements, contains minimum 120.000 ppm 
Calsium, 20.000 ppm  Magnesium, 10 ppm Potassium in 1 lt.

Used in conjunction with ReeFlowers kH Blend, the solution 
provides all of the necessary elements required in a marine 
aquarium.

• MİNERAL EKSİKLİĞİNİ GİDERİR

ReeFlowers All Elements, okyanus akvaryumlarında bulunan, 
çeşitli canlılar tarafından tüketilen  ve tamamlanması gerekli 
olan elementleri içerir. Bu elementler canlıların yaşamlarını 
sürdürmeleri, büyümeleri ve renklenmeleri için önemlidir.

ReeFlowers All Elements, 1 lt’de en az 120.000 ppm kalsiyum, 
20.000 ppm Magnezyum, 10.000 ppm potasyum içerir.

ReeFlowers kH Blend ile birlikte kullanıldığında ihtiyaç duyulan 
gerekli elementleri tamamlar.

kH Blend - I All Elements - II 

• INCREASES THE RATE OF CORAL GROWTH 
• REQUIRED IN THE FORMATION OF CORAL  
   SKELETONS
• pH BUFFERING

ReeFlowers kH Blend is a highly effective alkalinity and 
carbonate hardness (kH) enhancer solution that facilitates the 
structural development of corals, oysters and similar aquarium 
inhabitants.

Aerobic respiration and weak acids caused by decomposing 
organic materials lowers the alkalinity level in an aquarium. 
kH solution helps to bring stability to aquarium pH levels by 
increasing alkalinity levels.

• BÜYÜMEYİ HIZLANDIRIR
• İSKELET OLUŞUMU İÇİN GEREKLİ

ReeFlowers kH Blend, yüksek etkili bazlık ve karbonat sertliği 
(kH) artırıcı çözeltidir. Mercan, istiridye ve benzeri canlıların 
iskelet oluşumu için gereklidir.

Bir akvaryumda oksijen solunumu ve organik maddelerin 
ayrışması ile oluşan zayıf asitler bazlık derecesini tüketir. kH 
çözeltisi akvaryumdaki bazlığı yükselterek pH stabilitesini 
yükseltmeye yardımcı olur.

250 ml 500 ml



KALKWASSER 
& CALCIUM
REACTORS

KALKWASSER 
& CALCIUM  
REACTORS



500 ml 1000 ml 250 ml 500 ml

Minor & Trace  
Elements - II

Enriched  
Kalkwasser - I

• COMPLEMENTS KALKWASSER & CALCIUM  
 REAKTOR
• PROMOTES VIVID COLOURS
• NATURAL MINERALS

Trace elements should be added regularly to marine aquariums 
to keep their inhabitants healthy and colours vivid.

ReeFlowers Minor & Trace Elements is specially designed for 
aquatic systems using calcium reactors and Kalkwasser. When 
used in conjunction with ReeFlowers Enriched Kalkwasser 
in these systems, all general element requirements are met 
(based on an average loaded aquarium).

• KALKWASSER VE KALSIYUM REAKTÖRÜ İÇİN   
 TAMAMLAYICI
• DAHA CANLI RENKLER

Deniz suyunda birçok eser element bulunur ve bu elementler 
mercanlar, balıklar ve suda yaşayan tüm canlılar tarafından 
sürekli olarak tüketilir. Canlıların sağlıklı kalabilmesi ve canlı 
renklere sahip olabilmesi için bu elementlerin düzenli olarak 
eklenmesi gerekir.  ReeFlowers Minor & Trace Elements, 
kalsiyum reaktör ve kalkwasser kullanılan sistemlere özel 
tasarlanmıştır ve bu tür sistemlerde ihtiyaç duyulan diğer 
elementleri sağlar.

“Reeflowers Enriched Kalkwasser” ile birlikte kullanıldığında 
ortalama yükte bir akvaryumun genel ihtiyaçlarını karşılar.

• INCREASES THE RATE OF CORAL  
   GROWTH
• CLARIFIES  WATER
• HELPS TO FIGHT PHOSPHATE & ALGAE
• pH+

ReeFlowers Enriched Kalkwasser contains pure 
calcium hydroxide enriched with magnesium 
and strontium.  It increases calcium, magnesium 
and strontium elements, which are crucial 
for skeleton formation, in a balanced ratio. It 
regulates kH and pH values. Kalkwasser helps 
to remove inorganic phosphate and heavy metals 
clarifying the water. Growth rates and feeding 
potential are increased, as is the formation of 
coralline algae. Prevents problems caused by CO2 
in aquariums using calcium reactors (pH drop).

• BÜYÜMEYİ HIZLANDIRIR
• SUYU  BERRAKLAŞTIRIR
• FOSFAT VE YOSUNLA MÜCADELEYE YARDIMCI OLUR

ReeFlowers Enriched Kalkwasser, magnezyum ve stronsiyum 
ile zenginleştirilmiş saf kalsiyum hidroksit ihtiva eder. İskelet 
oluşumunda gerekli olan kalsiyum, magnezyum ve stronsiyum 
elementlerini iyonik dengede arttırır. Havadaki ve suda çözünmüş 
karbondioksiti kullanarak kH ve pH değerlerini düzenler.  
İnorganik fosfatın ve ağır metallerin çökertilmesini sağlar, suyu 
berraklaştırır. Kalsifikasyonu arttırır. Canlıların beslenme ve 
büyüme potansiyellerini arttırır. Koralin alg oluşumunu hızlandırır. 

Kalsiyum Reaktör kullanılan tanklarda karbondioksitin sebep 
olduğu pH düşmesi, yosunlanma, vb. sorunların oluşmasını önler.

“ReeFlowers Minor & Trace Elements” ile birlikte kullanıldığında 
ortalama yükte bir akvaryumun genel ihtiyaçlarını karşılar. 



SPECIAL
FORMULASSPECIAL   
FORMULAS



250 ml 500 ml 250 ml

B-Color

• MINERALS & PIGMENTS OF COLOURING

ReeFlowers B-Color, contains pigments and elements that 
boost the colour of corals (particularly pinks, purples and 
blues). The solution also speeds up the vital functions of 
aquarium inhabitants, supports pH stability, accelerates growth 
and helps maintain a healthier aquarium environment.

• RENKLENMEDE ETKİLİ MİNERAL & PİGMENTLER

ReeFlowers B-Color, mercanların renklenmesinde etkili olan 
pigment ve elementleri içerir. Canlılarda yaşamsal fonksiyonları 
hızlandırır, pH seviyesini tamponlar, büyümeyi tetikler, daha 
sağlıklı ve dirençli olmaları için gerekli ortamı sağlar. Canlıların 
daha parlak renklere sahip olmasını, özellikle pembe, mor ve 
mavi renklerin belirginleşmesini sağlar.

• QUICK RESPONSE
• SPECIAL MINERALS

ReeFlowers Coralline Algae Accelerator is used for accelerating 
coralline algae growth in reef & marine aquariums. It contains 
special elements for coralline algae formation and boosting 
colours in corals.

• KORALİN ALG OLUŞUMUNU HIZLANDIRIR

ReeFlowers Coralline Algae Accelerator, tuzlu su 
akvaryumlarında koralin alg oluşumunu hızlandırmak amacıyla 
kullanılır. Özellikle koralin alg oluşumunda ve renklerinin daha 
canlı olmasında etkin olan elementleri içerir. 

Coralline Algae  
Accelerator



• MINERALS & PIGMENTS OF COLOURING

ReeFlowers F-Color, contains pigments and elements that 
boost the colour of corals (particularly yellows, reds and 
greens). The solution also speeds up the vital functions of 
aquarium inhabitants, supports pH stability, accelerates growth 
and helps maintain a healthier aquarium environment.

• RENKLENMEDE ETKİLİ MİNERAL & PİGMENTLER

ReeFlowers F-Color, mercanların renklenmesinde etkili olan 
pigment ve elementleri içerir. Canlılarda yaşamsal fonksiyonları 
hızlandırır, büyümeyi tetikler, daha sağlıklı ve dirençli olmaları 
için gerekli ortamı sağlar. Canlıların daha parlak renklere 
sahip olmasını, özellikle sarı, kırmızı ve yeşil renklerin 
belirginleşmesini sağlar.

F-Color

250 ml



SEA
SALTSSEA   
SALTS



Caledonia Reef Salt Caledonia Sea Salt

• PRODUCED FROM NATURAL MARINE SALT
• SPECIAL FORMULA FOR RAPID CORAL GROWTH
• CONTAINS NO ADDIVITES
• SMART PARTICLE TECHNOLOGY© 
 GUARANTEEING SAME VALUES IN EACH USE!
• NATURAL MINERALS
• HIGH PURITY

ReeFlowers Caledonia Reef Salt has  maximum 
natural structure.It contains high level of 
Calcium,Magnesium,Potassium,Strontium and other 
elements;these all increase the rate of coral growth 
and strength of the reef, which is also required in the 
formation of coral skeletons.

It is produced with the most natural ingredients to have 
the best solubility and consistency.  

Created using Smart Particle Technology©, to ensure that 
each preparation results in water with stable values.

ReeFlowers Caledonia Reef Salt, resif akvaryumları için 
maksimum doğal bir yapıya sahiptir. Yüksek seviyede 
Kalsiyum,Magnezyum,Potasyum,Stronsiyum ve diğer 
elementleri içerir; tüm bunlar da,mercanların ciddi 
anlamda büyümesini,iskelet yapılarının gelişmesini ve 
resifin güçlülüğünü arttırır.

Mükemmel çözünürlük ve yoğunluğun sağlanabilmesi 
için en saflıktaki malzemeler kullanılarak üretilmiştir.

Her kullanımda stabil değerlerde su hazırlanabilmesini 
sağlayan akıllı partikül teknolojisi © ile üretilmiştir.

• NATURAL SEA SALT IS USED
• PRODUCED IN CONFORMITY WITH THE  
 NATURAL MINERAL LEVELS IN OCEANS
• NO PRESERVATIVES
• SMART PARTICLE TECHNOLOGY© 
 GUARANTEEING SAME VALUES IN EACH USE!
• NATURAL MINERALS - HIGH PURITY

ReeFlowers Caledonia Sea Salt is specially formulated 
for reef aquariums. Containing no additives, ReeFlowers 
Caledonia Sea Salt is enriched with high purity grade 
minerals (kH, calcium, magnesium, potassium and 
strontium) to facilitate the fast, healthy growth of corals 
and other reef organisms.

Elements that can facilitate algae formation, such as 
nitrate, iron and silicate, have been removed.

Created using Smart Particle Technology©, to ensure that 
each preparation results in water with stable values.

ReeFlowers Caledonia Sea Salt , doğal deniz tuzundan 
üretilmiştir. Katkı maddesi içermez. Yüksek saflık düzeyinde 
mineraller kullanılmıştır.  kH, kalsiyum, magnezyum, 
potasyum, stronsiyum değerleri ve iz elementler, canlıların 
uzun süre sağlıklı kalmasını sağlamak amacı ile doğal 
okyanus suyuna en yakın değerleri sağlayacak şekilde 
zenginleştirilmiştir.

Yosun oluşumuna sebep olabilecek fosfat, nitrat, demir ve 
silikat gibi elementlerden arındırılmıştır.

Her kullanımda stabil değerlerde su hazırlanabilmesini 
sağlayan akıllı partikül teknolojisi © ile üretilmiştir.

6,5 kg 22,5 kg 6,5 kg 22,5 kg



Caledonia Sea Water

• ACCELERATES THE FORMATION  OF THE NITROGEN  
 CYCLE
• PRODUCED IN CONFORMITY WITH THE NATURAL  
 MINERAL LEVELS IN OCEANS
• NATURAL MINERALS

ReeFlowers Caledonia Sea Water is treated sea water free of 
organisms that could cause problems in aquariums.  It does not 
contain any additives and has been enriched with highly purified 
minerals to achieve the closest possible match to natural ocean 
water in terms of salinity, KH, calcium, magnesium, potassium, 
and strontium levels as well as trace elements that help ensure 
that living organisms stay healthy for a long time.  It has been 
treated to remove elements such as phosphate, nitrate, iron, and 
silicate, which may promote moss growth.                                                       

ReeFlowers Caledonia Sea Water, 
akvaryumda sorun oluşturulabilecek 
organizmalardan arındırılmış deniz 
suyudur. Katkı maddesi içermez. Tuzluluk, 
kH, kalsiyum, magnezyum, potasyum, 
stronsiyum değerleri ve iz elementler, 
canlıların uzun süre sağlıklı kalmasını 
sağlamak amacı ile doğal okyanus suyuna 
en yakın değerleri sağlayacak şekilde 
yüksek saflık düzeyinde mineraller 
kullanılarak zenginleştirilmiştir. Yosun 
oluşumuna sebep olabilecek fosfat, 
nitrat, demir ve silikat gibi elementlerden 
arındırılmıştır.

5 lt 20 lt 500 ml 1000 ml 5500 ml

Caledonia Mineral Salt

• PRODUCED FROM NATURAL MARINE SALT
• SPECIAL FORMULA FOR RAPID CORAL GROWTH
• CONTAINS NO ADDITIVES
• NATURAL MINERALS • HIGH PURITY • ALL  IN ONE

ReeFlowers Caledonia Mineral Salt is produced in 
conformity with the average consumption of aquatics. 
There is at least 360.000 ppm (20.000 dkH) CO3, 120.000 
ppm calcium, 20.000 ppm magnesium, and 10.000 ppm 
potassium in 1 kg. Sea water contains many elements 
that are constantly consumed by coral, fish, and all 
other aquatics. These elements need to be replenished 
on a regular basis in order to keep living organisms in 
aquariums healthy and to keep their colours bright.

ReeFlowers Caledonia Mineral Salt, okyanus 
canlılarının doğadaki ortalama tüketimlerine uygun 
oranlarda, tüm mineral ihtiyacını karşılayacak içerikte 
tasarlanmıştır.  
1 lt’de en az 360.000 ppm (20.000 dkH) CO3, 120.000 
ppm kalsiyum, 20.000 ppm magnezyum, 10.000 ppm 
potasyum içerir.

Deniz suyunda bir çok element bulunur ve bu 
elementler, mercanlar, balıklar ve suda yaşayan  
tüm canlılar tarafından sürekli olarak tüketilir. 
Akvaryumlarda canlıların sağlıklı kalabilmesi ve  
canlı renklere sahip olabilmesi için bu elementlerin 
düzenli olarak eklenmesi gereklidir.



FRESHWATER



FRESHWATER
MINERALSFRESHWATER    
MINERALS



85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 85 ml 250 ml 500 ml

• MINERALS TO PROMOTE BREEDING AND BOOST  
   COLOURS
• NATURAL MINERALS

ReeFlowers Minerals gH+ contains the elements required by 
freshwater fish and shrimps. It increases the general hardness 
(gH) value of the aquarium. Water used in aquariums may 
be insufficient to keep fish and shrimp healthy. The lack of 
minerals that are found in their natural habitat can lead to 
colours becoming dull, inhibition of breeding activities and 
reduction in shell and scale development. ReeFlowers Minerals 
gH+ provides the elements required by fresh water fish and 
shrimps creating a healthier environment and boosting vitality. 

• ÜREME VE RENKLENME İÇİN GEREKLİ MİNERALLER

ReeFlowers Minerals gH+, tropikal tatlı su balıklarının ve 
tatlı su karideslerinin ihtiyaç duyduğu elementleri içerir. 
Akvaryumun genel sertlik (gH) değerini arttırır.

Akvaryumlarda kullanılan sular, mineral yönünden balıkların 
doğal yaşam alanlarındaki sulara göre yetersizdir. İskelet ve 
kabuk gelişimi, üreme ve yaşamsal faaliyetleri için ihtiyaç 
duyduğu minerali alamayan canlı zamanla birçok yönden 
zayıflar, gelişimi yavaşlar, renkleri matlaşır ve sağlıksızlaşır.

ReeFlowers Minerals gH+, ihtiyaç duyulan elementleri 
sağlayarak balıkların ve karideslerin gelişimine ve renklerinin 
daha canlı olmasına etki eder. Doğal yaşam ortamının 
sağlanmasına yardımcı olur, üreme faaliyetlerini hızlandırır.

Mineral gH+ Cichlid Trace

• MINERALS TO PROMOTE BREEDING AND BOOST  
   COLOURS
• TANGANYIKA, MALAWI & VICTORIA CICHLIDS
• NATURAL MINERALS

ReeFlowers Cichlid Trace contains trace elements required 
by African Cichlid species. Water used in aquariums may 
be insufficient to keep African Cichlids healthy; the lack of 
minerals that are found in the fish’s natural habitat can lead 
to colours becoming dull, inhibition of breeding activities and 
reduction in skeletal and scale development.

ReeFlowers Cichlid Trace provides the elements required 
by African Cichlid fish creating a healthier environment and 
boosting fish’s vitality. This product can be used for all Africa 
Cichlid species..

• ÜREME VE RENKLENME İÇİN GEREKLİ MİNERALLER

Afrika cichlid türlerinin ihtiyaç duyduğu iz elementleri içerir. 
Akvaryumlarda kullanılan sular, mineral yönünden balıkların 
doğal yaşam alanlarındaki sulara göre yetersizdir. İskelet 
gelişimi, üreme ve yaşamsal faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu 
minerali alamayan canlı zamanla birçok yönden zayıflar, 
gelişimi yavaşlar, renkleri matlaşır ve sağlıksızlaşır.

ReeFlowers Cichlid Trace, ihtiyaç duyulan iz elementleri 
sağlayarak balıkların gelişimine ve renklerinin daha canlı 
olmasına etki eder. Doğal yaşam ortamının sağlanmasına 
yardımcı olur, üreme faaliyetlerini hızlandırır.

Tüm Afrika kökenli cichlid türleri için kullanılabilir.  



Betta BonnyDiscus Trace

• MINERALS TO PROMOTE BREEDING AND BOOST   
   COLOURS 
• SOUTH AMERICAN CICHLIDS
• NATURAL MINERALS

ReeFlowers Discus Trace contains elements required by South 
American fish and Discus species. Water used in aquariums 
may be insufficient to keep Discus and South American fish 
healthy. The lack of minerals which are found in the fishes 
natural habitat can lead to colours becoming dull, inhibition 
of breeding activities and reduction in skeletal and scale 
development.

ReeFlowers Discus Trace provides the elements required 
by South American and Discus fish creating a healthier 
environment and boosting fish’s vitality. This product can be 
used for all South American species. 

• ÜREME VE RENKLENME İÇİN GEREKLİ MİNERALLER

Güney Amerika balıkları ve Discus türlerinin ihtiyaç duyduğu 
iz elementleri içerir. Akvaryumlarda kullanılan sular, mineral 
yönünden balıkların doğal yaşam alanlarındaki sulara göre 
yetersizdir. İskelet gelişimi, üreme ve yaşamsal faaliyetleri için 
ihtiyaç duyduğu minerali alamayan canlı zamanla birçok yönden 
zayıflar, gelişimi yavaşlar, renkleri matlaşır ve sağlıksızlaşır.

ReeFlowers Discus Trace, ihtiyaç duyulan iz elementleri 
sağlayarak balıkların gelişimine ve renklerinin daha canlı 
olmasına etki eder. Doğal yaşam ortamının sağlanmasına 
yardımcı olur, üreme faaliyetlerini hızlandırır.

Tüm Güney Amerika kökenli türler için kullanılabilir.

• PREVENTS LOSS OF BETTA FISH COLOURS
• NATURAL MINERALS

Contains the elements Betta fish need. In terms of mineral 
content, aquarium water is usually less than ideal for fish to 
live in compared to the water of their natural habitats. When 
living organisms cannot get the minerals necessary for their 
skeletal development then their reproductive and vital functions 
weaken, their development is slowed, their colors are dulled, 
and their health deteriorates.

ReeFlowers BettaBonny help provide the elements that fish 
need for healthy development and vivid colors. It helps promote 
natural habitat conditions.

• BETA BALIKLARININ DOĞAL RENKLERİNİ  
   KORUMASINA YARDIMCI OLUR

Beta balığının ihtiyaç duyduğu elementleri içerir. Akvaryumlarda 
kullanılan sular, mineral yönünden balıkların doğal yaşam 
alanlarındaki sulara göre yetersizdir. İskelet gelişimi ve 
yaşamsal faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu minerali alamayan 
canlı zamanla birçok yönden zayıflar, gelişimi yavaşlar, renkleri 
matlaşır ve sağlıksızlaşır.

ReeFlowers BettaBonny, ihtiyaç duyulan elementleri sağlayarak 
balıkların gelişimine ve renklerinin daha canlı olmasına etki 
eder. Doğal yaşam ortamının sağlanmasına yardımcı olur.

250 ml 500 ml 85 ml



Salt AmericanSalt African

• MINERALS TO PROMOTE BREEDING AND BOOST  
   COLOURS
• SOUTH AMERICAN CICHLIDS
• NATURAL  MINERALS

ReeFlowersSaltAmerican contains all the minerals and trace 
elements that South American fish and Discus species need. In 
terms of mineral content, aquarium water is usually less than 
ideal for fish to live in compared to the water of their natural 
habitats. When living organisms cannot get the minerals necessary 
for their skeleton development then their reproductive and vital 
functions weaken, their development is slowed, their colours are 
dulled, and their health deteriorates.

ReeFlowers SaltAmerican provides the minerals and trace 
elements that fish need for healthy development and vivid colours. 
It helps promote natural habitat conditions, supports skeleton 
development, and speeds up reproductive functions.

It can be used for all species of South American origin.

• ÜREME VE RENKLENME İÇİN GEREKLİ  
   MİNERALLER

ReeFlowers SaltAmerican, Güney Amerika balıkları 
ve Discus türlerinin ihtiyaç duyduğu mineral ve iz 
elementleri içerir. Akvaryumlarda kullanılan sular, 
mineral yönünden balıkların doğal yaşam alanlarındaki 
sulara göre yetersizdir. İskelet gelişimi, üreme ve 
yaşamsal faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu minerali 
alamayan canlı zamanla birçok yönden zayıflar, gelişimi 
yavaşlar, renkleri matlaşır ve sağlıksızlaşır.

ReeFlowers Discus Trace, ihtiyaç duyulan mineral 
ve iz elementleri sağlayarak balıkların gelişimine ve 
renklerinin daha canlı olmasına etki eder. Doğal yaşam 
ortamının sağlanmasına yardımcı olur, iskelet gelişimini 
destekler, üreme faaliyetlerini hızlandırır.

Tüm Güney Amerika kökenli türler için kullanılabilir. 

• MINERALS TO PROMOTE BREEDING AND BOOST  
   COLOURS
• SOUTH AMERICAN CICHLIDS
• NATURAL  MINERALS

ReeFlowersSaltAfrican contains all the minerals and trace 
elements the African Cichlid species needs. In terms of mineral 
content, aquarium water is usually less than ideal for fish to live 
in compared to the water of their natural habitats. When living 
organisms can not get the minerals necessary for their skeleton 
development then their reproductive and vital functions weaken, 
their development is slowed, their colours are dulled, and their 
health deteriorates.

ReeFlowers SaltAfrican helps provide the elements that fish 
need for healthy development and vivid colours. It helps promote 
natural habitat conditions, supports skeleton development, and 
speeds up reproductive functions.

It can be used for all African Cichlid species. 

• ÜREME VE RENKLENME İÇİN GEREKLİ 
   MİNERALLER

ReeFlowers SaltAfrican, Afrika cichlid türlerinin 
ihtiyaç duyduğu tüm mineral ve iz elementleri içerir. 
Akvaryumlarda kullanılan sular, mineral yönünden 
balıkların doğal yaşam alanlarındaki sulara göre 
yetersizdir. İskelet gelişimi, üreme ve yaşamsal 
faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu minerali alamayan 
canlı zamanla birçok yönden zayıflar, gelişimi 
yavaşlar, renkleri matlaşır ve sağlıksızlaşır.

ReeFlowers SaltAfrican, ihtiyaç duyulan mineral 
ve iz elementleri sağlayartak balıkların gelişimine 
ve renklerinin daha canlı olmasına etki eder. Doğal 
yaşam ortamının sağlanmasına yardımcı olur, 
iskelet gelişimini destekler, üreme faaliyetlerini 
hızlandırır.

Tüm Afrika kökenli cichlid türleri için kullanılabilir.  

250 ml 500 ml 1000 ml 5500 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 5500 ml
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pH Minus

• HELPS TO CREATE NATURAL ENVIRONMENTS
• pH-

ReeFlowers pH Minus effectively lowers the pH of your 
aquarium and, if used regularly, stabilizes it at a desirable level. 
It helps form an environment similar to the natural habitat of 
living organisms to promote their health.

Maintaining a stable pH value of water at a desirable level is key 
for the vital functions of living organisms as well as for their 
reproduction.

• CANLILARIN DOĞAL ORTAMINI OLUŞTURMAYA 
   YARDIMCI OLUR

ReeFlowers pH Minus, akvaryum suyunuzun pH değerini etkili 
bir şekilde düşürür, düzenli kullanıldığında istenilen seviyede 
sabitler. Canlılarınızın doğal yaşam alanlarındaki ortamın 
oluşturulmasına yardımcı olur ve daha sağlıklı olmalarını 
sağlar.

Suyun pH değerinin stabil ve ihtiyaç duyulan seviyede olması 
canlıların yaşamsal faliyetlerinde ve üremelerinde önemlidir.

Stress Cure

HP

• ACCELERATES ADAPTATION  OF FISHES
• ANTI  STRESS
• ALOE VERA
• VITAMIN  C

ReeFlowers StressCure is used when a new living organism is 
added or moved to an aquarium or following drug treatments, 
water changes, or any other condition that may cause fish 
stress, to relieve stress and help them recover easily.

The aloe vera extract it contains strengthen the mucous tissue 
protecting the fish from external conditions. It accelerates the 
adaptation of living organisms to the aquarium.

It can be used in both saltwater and freshwater tanks. The 
product is not harmful to fish, plants, reef life, benign bacteria 
colonies, or micro-organisms. It does not change the pH level of 
the aquarium.

• CANLILARIN  AKVARYUMA ADAPTASYONUNU 
   HIZLANDIRIR

ReeFlowers StressCure, yeni canlı eklediğinde, canlı 
nakliyesinde, ilaç tedavileri sonrasında, su değişimlerinde veya 
balıkların strese girmesine neden olacak herhangi bir durum 
sonrasında onları rahatlatmak ve stres durumundan kolay 
çıkmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

İçerdiği aloe vera özü ile balıkların mukoza tabakasını 
güçlendirerek dış etkenlerden korunmalarını sağlar. Canlıların 
akvaryuma adaptasyonunu hızlandırır.

Tatlı su ve tuzlu su akvaryumlarında kullanılabilir. Balıklara, 
bitkilere, resif canlılarına, faydalı bakteri kolonilerine ve faydalı 
mikro organizmalara zarar vermez. pH seviyesinde değişikliğe 
sebep olmaz.

85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml



• REQUIRED IN THE FORMATION OF CORAL SKELETONS
• REEF & MARINE TANGANYIKA MALAWI & VICTORIA
• pH+

ReeFlowers pH Buffer 9.4 raises the pH & kH values of 
aquariums and helps to stabilize levels when used regularly 
creating a more natural environment for fish and assisting 
skeletal development.

10 ml of pH Buffer 9.4 should be added for every 100 litres of 
water on a daily basis until the pH level is optimal for your fish’s 
natural environment.

• İSKELET OLUŞUMU İÇİN GEREKLİ

ReeFlowers pH Buffer 9.4, akvaryum suyunuzun pH ve kH 
değerini etkili bir şekilde yükseltir, düzenli kullanıldığında 
istenilen seviyede sabitler. Canlılarınızın doğal yaşam 
alanlarındaki ortamı oluşturur, iskelet gelişimini destekler 
ve daha sağlıklı olmalarını sağlar.   Tatlı su ve tuzlu su 
akvaryumlarında kullanılabilir.

pH Buffer 9.4

500 ml 1000 ml 3000 ml



PLANTED



SIX
SOLUTIONSSIX    
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HP85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

AquaPlants  
Nitrate - I

• INCREASES GROWTH RATE 
• GLOSSY LEAVES

ReeFlowers AquaPlants Nitrate, is a highly concentrated 
nitrate solution. It has been specially formulated 
particularly for aquarium plants and contains a minimum 
of 65,000 ppm of nitrate per litre.

Nitrate is one of the basic elements plants need for 
development. Nitrate is converted into amino acids 
within plant cells, affecting cell division and hence plant 
growth and the germination of new leaves. It increases 
chlorophyll concentration, giving plants a rich, green 
colour. A nitrate deficiency will cause old leaves to turn 
yellow. Failing to meet the minimum requirements will 
cause all leaves and stems to turn yellow over time and 
will even loss of  plants.

• BÜYÜMEYİ HIZLANDIRIR
• DAHA PARLAK YAPRAKLAR

ReeFlowers AquaPlants Nitrate, yüksek yoğunlukta nitrat 
çözeltisidir. Akvaryum bitkileri için özel olarak formüle 
edilmiştir. 1 lt’de en az 65.000 ppm nitrat içerir.

Nitrat bitki gelişimi için ihtiyaç duyulan en önemli 
elementlerdendir. Bitki içerisinde amino asite dönüşür 
ve hücrelerin bölünerek çoğalmasına, dolayısıya 
büyümeye ve yeni yaprakların filizlenmesine etki eder. 
Klorofil konsantrasyonunu arttırır, bitkilerin koyu ve 
canlı yeşil renkte olmasını sağlar. Eksikliği öncelikle 
yaşlı yapraklarda sararmaya sebep olur. İhtiyacın 
giderilmemesi zamanla tüm yapraklarda ve gövdede 
sararmalara hatta canlının tamamen kaybedilmesine 
sebep olur.

AquaPlants  
Phosphate - II 

• HEALTHY ROOT GROWTH
• ENABLES BLOOMING
• HELPS SEED PRODUCTION

ReeFlowers AquaPlants Phosphate,is a highly-
concentrated phosphate solution. It has been specially 
formulated for aquarium plants and contains a minimum 
of 5.000 ppm phosphate per litre.

Phosphate is one of the basic elements plants need 
for development. It is used during the process of 
photosynthesis and plays a crucial role in cell division 
and the vital functions of plants. It promotes growth and 
affects root development. It ensures that plants grow 
resilient against environmental stress factors. A nitrate 
deficiency will cause old leaves to turn yellow. Failing to 
meet the minimum requirements will cause all leaves 
and stems to turn yellow over time and will even loss of  
plants.

• SAĞLIKLI KÖK OLUŞUMU
• ÇİÇEKLENMEYİ SAĞLAR
• TOHUM OLUŞUMUNA YARDIMCI OLUR 

ReeFlowers AquaPlants Phosphate, yüksek yoğunlukta 
fosfat çözeltisidir. Akvaryum bitkileri için özel olarak 
formüle edilmiştir. 1 lt’de en az 5.000 ppm fosfat içerir.

Fosfat bitki gelişimi için ihtiyaç duyulan en önemli 
elementlerdendir. Fotosentez esnasında kullanılır, hücre 
bölünmesinde ve canlının yaşamsal faliyetlerinde hayati 
öneme sahiptir. Büyümeyi hızlandırır, kök gelişiminde 
etkilidir. Bitkilerin çevresel faktörlerden kaynaklanan 
strese karşı daha dirençli olmalarını sağlar. Eksikliği 
öncelikle yaşlı yapraklarda sararmaya sebep olur. 
İhtiyacın giderilmemesi zamanla tüm yapraklarda 
ve gövdede sararmalara hatta canlının tamamen 
kaybedilmesine sebep olur.



AquaPlants  
Potash - IV

• PREVENTS TISSUE LOSS
• GLOSSY LEAVES

ReeFlowers AquaPlants Potash, is a highly concentrated 
potassium solution. It has been specially formulated for 
aquarium plants and contains a minimum of 40,000 ppm 
potassium per litre.

Potassium is the most important element for plant development 
and health. It is used in the process of photosynthesis and 
is very important for the various biochemical reactions that 
take place in plant tissue. It promotes growth and affects root 
development.

A potassium deficiency causes leaves to wither and tissue to 
decay from the outside in. Unless the deficiency is remedied, 
plants may die due to lack of sufficient chlorophyll production.

The potassium level should be kept in the range of 20-30 ppm in 
aquariums with plants.

•DOKU KAYBINI ÖNLER
• DAHA PARLAK YAPRAKLAR

ReeFlowers AquaPlants Potash, yüksek yoğunlukta potasyum 
çözeltisidir. Bitkili akvaryumlar için özel olarak formüle 
edilmiştir.  1 lt’de en az 40.000 ppm potasyum içerir.

Potasyum bitki gelişimi ve sağlığı için en önemli 
elementlerdendir. Fotosentezde kullanılır ve bitki dokularında 
gerçekleşen birçok biyokimyasal reaksiyon için oldukça 
önemlidir. Büyümeyi hızlandırır, kök gelişiminde etkilidir.

Potasyum eksikliği bitkilerde yaprak renklerinde solmalara, 
genellikle dış kenar kısımlardan başlamak kaydıyla doku 
çürümelerine ve eksiklik giderilmediği taktirde yeterli klorofil 
üretilememesi sonucu ölümlere sebep olur.

Bitkili akvaryumlarda potasyum 20-30 ppm aralığında 
tutulmalıdır.

• INCREASES PHOTOSYNTESIS & GROWTH RATE
• PREVENTS ALGAE

ReeFlowers AquaPlants Liquid Carbon, contains a highly 
concentrated liquid carbon source.  It has been specially 
formulated for aquarium plants. 

Carbon is used during the process of photosynthesis and is one 
of the basic elements that plants need for development. Carbon 
deficiency will end growth and germination.

ReeFlowers AquaPlants Liquid Carbon may be used as an 
alternative or as a supplement to CO2. It helps promote 
development and reproduction of micro-organisms living within 
the sand and water and prevents algae.  It also helps convert 
iron from Fe3+ (naturally found in water) to Fe2+ form, which is 
easier for plants to use.

• FOTOSENTEZİ VE BÜYÜMEYİ HIZLANDIRIR
• YOSUNLA MÜCADELEYE YARDIMCI OLUR

ReeFlowers AquaPlants Liquid Carbon, yüksek yoğunlukta 
sıvı karbon kaynağı içerir. Akvaryum bitkileri için özel olarak 
formüle edilmiştir. 

Karbon, fotosentez esnasında kullanılır ve bitki gelişimi için 
ihtiyaç duyulan en önemli elementlerdendir. Eksikliği halinde 
büyüme ve filizlenme durur.

ReeFlowers AquaPlants Liquid Carbon, CO2’ye alternatif olarak 
veya destek olarak kullanılabilir. Kumda ve suda yaşayan 
mikroorganizmaların gelişimini ve üremesini hızlandırır, yosun 
oluşumunun azalmasını sağlar. Ayrıca suda Fe3+ formunda 
bulunan demiri bitkiler tarafından daha kolay kullanılabilen Fe2+ 
formuna dönüştürür.

AquaPlants  
Liquid Carbon - III

85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml



AquaPlants  
Ferrous - V

• VIVID RED LEAVES
• INCREASES CLOROPHYLL PRODUCTION

ReeFlowers AquaPlants Ferrous, is a highly concentrated 
chelated iron solution containing a liquid carbon source. It has 
been specially formulated for aquarium plants and contains a 
minimum of 20,000 ppm of iron per litre.

Photosynthesis takes place in the chloroplast. Iron is used 
in the electron transmission chain found in the chloroplast. 
This is why it is necessary for the health and continuity of all 
photosynthetic organisms.

It triggers and promotes plant growth with the carbon source 
it contains. It is especially instrumental in the production of 
the pigments found in red leaf aquarium plants and in the 
production of bright green colours.

• CANLI KIRMIZI YAPRAKLAR
• KLOROFİL OLUŞUMUNDA ROL ALIR

ReeFlowers AquaPlants Ferrous, sıvı karbon kaynağı içeren 
yüksek yoğunlukta şelatlı demir çözeltisidir. Bitkili akvaryumlar 
için özel olarak formüle edilmiştir. 1 lt’de en az 20.000 ppm 
demir içerir.

Fotosentez, kloroplast tarafından gerçekleştirilir. Demir 
kloroplastta bulunan elektron iletim zincirinde kullanılmaktadır. 
Bu nedenle fotosentez yapan tüm organizmaların sağlığı ve 
devamlılığı için gereklidir.

İçerdiği karbon kaynağı sayesinde büyümeyi tetikler ve 
hızlandırır, özellikle kırmızı yapraklı akvaryum bitkilerinin renk 
almasında ve yeşil renklerin daha canlı ve sağlıklı olmasında 
etkilidir.

AquaPlants  
Trace - VI

• GLOSSY LEAVES
• INCREASES NUTRIENT UTILIZATION
• NATURAL MINERALS

ReeFlowers AquaPlants Trace contains calcium, magnesium 
and traces of the sparingly used elements aquariums with 
plants need in the exact proportions necessary to match the 
natural ionic balance. It has been specially formulated for  
planted aquariums.

Trace elements are necessary for the healthy development and 
the vivid colours of living organisms. The product helps ensure 
that plants grow faster and more resilient.  It restores damaged 
areas.

•DAHA PARLAK YAPRAKLAR
• BESİN KULLANIMINI ARTTIRIR

ReeFlowers AquaPlants Trace, kalsiyum, magnezyum ve bitki 
akvaryumlarında eser miktarda ihtiyaç duyulan elementleri 
doğal iyonik dengeye uygun oranda içerir. Bitkili akvaryumlar 
için özel olarak formüle edilmiştir.  

İz elementler canlıların sağlıklı gelişimi ve canlı renklerde 
olması için gereklidir. Bitkilerin daha hızlı büyümelerini ve 
daha dirençli olmalarını sağlar. Zayıflamış bölgelere canlılık 
kazandırır.

85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml
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• INCREASES GROWTH RATE 
• GLOSSY LEAVES
• NATURAL MINERALS

ReeFlowers AquaPlants All Inclusive is a widely effective 
product. It provides all of the elements that are required in 
planted aquariums helping to maintain a natural balance. The 
product helps to reinvigorate weakened leaves and supports 
faster & healthy growth of plants.

• BÜYÜMEYİ HIZLANDIRIR
• DAHA PARLAK YAPRAKLAR

ReeFlowers AquaPlants All Inclusive, geniş etkili bir üründür. 
Bitki akvaryumlarında ihtiyaç duyulan tüm elementleri doğal 
dengeye uygun olarak sağlar. Su bitkilerinin sağlıklı ve daha 
hızlı büyümesi için gerekli ortamı oluşturur. Zayıflamış 
bölgelere canlılık kazandırır. Renklerin daha canlı ve parlak 
olmasını sağlar.

AquaPlants  
All Inclusive

85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml
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85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 3000 ml 85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

Effective  
Conditioner

• REMOVES CHLORINE & CHLORAMINE
• STRENGTHENS THE  MUCOSA OF FISH
• STRESS GUARD

Toxic elements such as chlorine, chloramines, arsenic, 
cyanide, copper and other heavy metals may harm aquarium 
inhabitants. ReeFlowers Effective Conditioner eliminates these 
toxic elements in water creating a safer environment for fish 
and aquatic animals.

It can be used for new water preparations, treating tap water, 
cleaning water after medical treatments and helping to reduce 
stress or acclimatise new fish.

• SU DÜZENLEYİCİ
• MUSLUK SUYUNDAKİ KLOR VE ZARARLI  
    KİMYASALLARI GİDERİR
• BALIK MUKOZASINI GÜÇLENDİRİR

ReeFlowers Effective Conditioner, su değişimlerinde, canlı 
nakliyesinde, ilaç tedavileri sonrasında veya suda zamanla 
biriken klor, kloramin, arsenik, siyanür, bakır gibi toksik 
elementlerin ve diğer ağır metallerin temizlenmesinde 
kullanılır.  Canlıların hücre gelişimine etki eder, mukoza 
tabakasını güçlendirir, daha sağlıklı ve hızlı büyüme sağlar. 
Stresi azaltır, adaptasyona yardımcı olur. Bitkilerde çiçek 
açılımını arttırır. 

Tatlı su ve tuzlu su akvaryumlarında kullanılabilir. Balıklara, 
bitkilere, resif canlılarına, faydalı bakteri kolonilerine ve faydalı 
mikro organizmalara zarar vermez. pH seviyesinde değişikliğe 
sebep olmaz. Toksik değildir. Uygulama esnasında protein 
skimmer, aktif karbon, vb. mekanik, kimyasal veya biyolojik 
filtrelerin kapatılmasına gerek yoktur. 

RemAmmonia

• REMOVES AMMONIA
• IMPROVES WATER QUALITY
• STRESS GUARD

Ammonia spikes often occur in newly set up aquariums due to 
the nitrogen cycle not yet being established. There are a number 
of other causes of ammonia spikes including adding too many 
new fish at once and changes in bacterial colonies due to the use 
of medications or sudden changes in water conditions. Ammonia 
spikes can cause serious problems for fish and other aquarium 
inhabitants and can quickly result in the loss of fish. ReeFlowers 
RemAmmonia works quickly to eliminate ammonia in aquariums.

It can also be used to clean water when setting up new 
aquariums, before water changes and after medical treatments 
helping to reduce stress and acclimatise new fish. Removing 
ammonia also helps to reduce the formation of nitrate and nitrite 
in aquarium water.

• AMONYAK GİDERİCİ
• SU KALİTESİNİ ARTTIRIR

Akvaryumlarda ilk kurulum esnasında biyolojik ortam oluşana 
kadar veya zaman içerisinde fazla yemleme, uzun süreli elektrik 
kesintileri, fark edilemeyen balık ölümleri, vb. sebeplerle 
oluşan amonyak, balıklarda ve diğer akvaryum canlılarında 
ciddi sorunlara, hatta ölümlere yol açabilir. “ReeFlowers 
RemAmmonia” akvaryumlarda oluşan amonyağı hızla giderir.

Su değişimlerinde ve ilaç tedavisi sonrası suyu temizlemek, 
yeni canlı eklenirken canlının akvaryuma adaptasyonunu 
kolaylaştırmak, stres riskini azaltmak ve canlıların nakliyesi 
esnasında suyun bozulmasını geciktirmek amacıyla da kullanılır. 
Amonyağın yanı sıra, klor, kloramin ve ağır metalleri de giderir.  

Amonyağın giderilmesi sayesinde nitrat ve nitrit oluşumu azalır, 
su kalitesi yükselir.

Tüm tatlı su akvaryumlarında, bitkili akvaryumlarda ve tuzlu 
su akvaryumlarında kullanılabilir. Balıklara, bitkilere, resif 
canlılarına, faydalı bakteri kolonilerine ve faydalı mikro 
organizmalara zarar vermez. Toksik değildir.



AquaClear

• WATER CLARIFIER & PURIFIER
• PREVENTS ALGAE

Small particles that swim freely in the water cause turbidity. 
ReeFlowers AquaClear gathers these small particles together 
causing them to take on a flake form enabling them to be easily 
removed by filtering equipment. The solution not only helps to 
keep water clear but can also prevent the formation of algae.

The effects of the solution are visible immediately and continue 
to work over an 8-hour period to create a crystal clear 
environment. The solution has no effect on pH levels and can be 
used in both freshwater and marine aquariums.

• SU BERRAKLAŞTIRICI
• SUYU ZARARLI MADDELERDEN ARINDIRIR
• YOSUN OLUŞUMUNU ENGELLER

Suda serbest olarak yüzen küçük parçacıklar suyun bulanık 
görünmesine sebep olur. ReeFlowers AquaClear, suda 
bulanıklığa sebep olan bu küçük parçacıkları bağlayarak 
topaklanmalarını ve filtre ekipmanları tarafından kolayca 
tutulmalarını sağlayarak suyu berraklaştırır ve temizlenmesini 
sağlar. Suyu zararlı etkenlerden arındırır. Yosun oluşumunu 
engellemeye yardımcı olur.

ReeFlowers AquaClear, eklendikten hemen sonra etkisini 
göstermeye başlar ve 8 saat içerisinde suyun kristalize netlikte 
olmasını sağlar.

Tatlı su ve tuzlu su akvaryumlarında kullanılabilir. pH 
seviyesinde değişikliğe sebep olmaz.

• REMOVES  AMMONIA, ORGANIC &  INORGANIC WASTE
• IMPROVES WATER QUALITY
• S.O.S.
• STRESS GUARD

Pheromones and organic substances released by aquatic 
organisms may harm other aquarium inhabitants. 
ReeFlowers RemOrganics rids your aquarium water of 
organic and inorganic harmful waste improving water quality.

The solution eliminates ammonia, chlorine and heavy 
metals. It can also be used to clean water when setting up 
new aquariums, before water changes and after medical 
treatments helping to reduce stress and acclimatise new fish.

• AMONYAĞI, ORGANİK VE KİMYASAL ATIKLARI  
   GİDERİR

Akvaryumda yaşayan canlılar tarafından üreme, savunma, vb. 
sebepler ile salgılanan organik maddeler ve feromonlar diğer 
canlılara zarar verebilir. ReeFlowers RemOrganics, akvaryum 
suyunuzu organik ve inorganik zararlılardan arındırır, su 
kalitesini arttırır.

Su değişimlerinde ve ilaç tedavisi sonrası suyu temizlemek, 
yeni canlı eklenirken canlının suya adaptasyonunu 
kolaylaştırmak, stres riskini azaltmak ve canlıların nakliyesi 
esnasında suyun bozulmasını geciktirmek amacıyla kullanılır. 
Amonyak, klor ve ağır metalleri giderir. 

Tatlı su ve tuzlu su akvaryumlarında kullanılabilir. Balıklara, 
bitkilere, resif canlılarına, faydalı bakteri kolonilerine ve 
faydalı mikro organizmalara zarar vermez. pH seviyesinde 
değişikliğe sebep olmaz. Toksik değildir. Uygulama esnasında 
protein skimmer, aktif karbon, vb. mekanik, kimyasal veya 
biyolojik filtrelerin kapatılmasına gerek yoktur.

RemOrganics

85 ml 250 ml 500 ml 85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 3000 ml



RemAlgae

• DOES NOT INCLUDE  COPPER OR HEAVY METALS 
• WILL NOT HARM FISH,  PLANTS, CORALS  AND  
   INVERTEBRATES

ReeFlowers RemAlgae prevents undesired moss and helps 
to prevent algae growth in freshwater aquariums, planted 
aquariums, saltwater aquariums. The solution does not contain 
copper or heavy metals. It is highly effective on almost every 
algae type including green and brown algae.

• YOSUN GİDERİCİ
• BALIK VE BİTKİLERE ZARAR VERMEZ

ReeFlowers RemAlgae, tatlı su ve tuzlu su balık 
akvaryumlarında, bitkili akvaryumlarda, resif akvaryumlarında 
istenmeyen yosunların giderilmesini ve alg gelişiminin kontrol 
altına alınmasını sağlar. Bakır ve ağır metal türevleri içermez. 
Balık ve bitkilere zarar vermeden yosun problemlerini gideren 
ve tekrar oluşumunu önleyen ileri teknoloji ürünü bir yosun 
gidericidir.

Yeşil ve kahverengi yosunlar dahil tüm yosun türleri üzerinde 
çok etkilidir, kısa sürede sonuç verir ve etkisi uzun süre devam 
eder. Aşırı alg oluşumu sebebiyle rengi bozulmuş olan suyu 
temizleyerek berraklaşmasını sağlar, su kalitesini arttırır.

85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 3000 ml



BIOLOGICAL
PURIFIERSBIOLOGICAL 
PURIFIERS



85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

• INCREASES BENEFICIAL BACTERIA
• REMOVES NITRATE & PHOSPHATE
• CLEANS WATER BIOLOGICALLY

ReeFlowers Bacteria Feeder contains various food sources 
that facilitate the rapid growth of the beneficial bacteria that 
helps to reduce the amount of nitrate and phosphate in fresh 
and saltwater aquariums. The bacteria biologically cleans the 
aquarium water providing a more natural environment for 
aquarium inhabitants. It is very effective at reducing the nitrate 
and phosphate levels in salt and freshwater aquaria.

• FAYDALI BAKTERİ POPÜLASYONUNU ARTTIRIR
• İSTENMEYEN NİTRAT VE FOSFATI GİDERİR
• SUYU BİYOLOJİK OLARAK TEMİZLER

ReeFlowers Bacteria Feeder, nitrat ve fosfat tüketerek 
yaşamlarını sürdüren faydalı bakterilerin hızla üremesini 
sağlayacak çeşitli besinler içerir. Bu faydalı bakterilerin 
akvaryum ortamında hızla üreyerek biyolojik temizlik işlemini 
geçekleştirmelerini ve canlılar için doğal yaşam ortamının 
oluşmasını sağlar. 

Tatlı ve tuzlu su akvaryumlarında sudaki nitrat ve fosfat 
seviyelerini düşürmekte çok etkilidir.

Bacteria Feeder BioClean I

• CLEANS THE WATER  BIOLOGICALLY 
• REMOVES ORGANIC WASTE
• NATURAL CLARIFY

ReeFlowers BioClean products help clean aquarium water 
using natural biological methods, allowing benign bacteria to 
consume and remove the nitrate and phosphate that pollute 
aquariums. 

BioClean I is very effective at reducing the nitrate and 
phosphate levels in both saltwater and freshwater aquariums.

• SUYU BİYOLOJİK OLARAK TEMİZLER
• FİLTRE İLE TEMİZLENMESİ MÜMKÜN OLMAYAN  
   ATIKLARI GİDERİR

ReeFlowers BioClean ürünleri, akvaryumlarda kirlilik oluşturan 
nitrat ve fosfatın faydalı bakteriler aracılığı ile tüketilmesini 
sağlayarak suyun biyolojik yöntemler ile temizlenmesini sağlar. 

BioClean I, tatlı ve tuzlu su akvaryumlarında nitrat ve fosfat 
seviyelerini düşürmekte etkilidir.

85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml



BioClean III

• CLEANS THE WATER  BIOLOGICALLY 
• REMOVES ORGANIC WASTE
• NATURAL CLARIFY

ReeFlowers BioClean products help clean aquarium water 
using natural biological methods, allowing benign bacteria to 
consume and remove the nitrate and phosphate that pollute 
aquariums. 

BioClean I I I is very effective at reducing the phosphate level in 
both saltwater and freshwater aquariums.

• SUYU BİYOLOJİK OLARAK TEMİZLER
• FİLTRE İLE TEMİZLENMESİ MÜMKÜN OLMAYAN  
   ATIKLARI GİDERİR

ReeFlowers BioClean ürünleri, akvaryumlarda kirlilik oluşturan 
nitrat ve fosfatın faydalı bakteriler aracılığı ile tüketilmesini 
sağlayarak suyun biyolojik yöntemler ile temizlenmesini sağlar. 

BioClean I I I, tatlı ve tuzlu su akvaryumlarında fosfat seviyesini 
düşürmekte etkilidir.

BioClean II

• CLEANS THE WATER  BIOLOGICALLY 
• REMOVES ORGANIC WASTE
• NATURAL CLARIFY

ReeFlowers BioClean products help clean aquarium water 
using natural biological methods, allowing benign bacteria to 
consume and remove the nitrate and phosphate that pollute 
aquariums. 

BioClean I I is very effective at reducing the nitrate level in both 
saltwater and freshwater aquariums.

• SUYU BİYOLOJİK OLARAK TEMİZLER
• FİLTRE İLE TEMİZLENMESİ MÜMKÜN OLMAYAN  
   ATIKLARI GİDERİR

ReeFlowers BioClean ürünleri, akvaryumlarda kirlilik oluşturan 
nitrat ve fosfatın faydalı bakteriler aracılığı ile tüketilmesini 
sağlayarak suyun biyolojik yöntemler ile temizlenmesini sağlar. 

BioClean I I, tatlı ve tuzlu su akvaryumlarında nitrat seviyesini 
düşürmekte etkilidir.

85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml
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Pearl White Sand Natural Aqua Sand

• FOR HEALTHY LIVESTOCK
• BUFFERS THE WATER HARDNESS
• %100 NATURAL
• MINERAL CACO3

• pH 8.1 - 8.4

ReeFlowers Pearl White Sand is a natural, pure white 
sand containing calcium. It acts as a natural buffer 
to water hardness due to its calcium and carbonate 
content helping to create a natural environment for 
aquarium inhabitants. It may be used in saltwater 
aquariums, Tanganyika Lake aquariums, Malawi/
Victoria Lake aquariums and other aquariums that 
require high pH values.

When ReeFlowers Pearl White Sand is added to the 
aquarium water, some parts of it may dissolve helping 
to stabilize your aquarium’s pH level between 8.1 – 8.4. 
This helps to create the optimum environment for 
nitrifying and denitrifying bacteria, helping to clean 
water.

• DAHA SAĞLIKLI CANLILAR İÇİN
• SU SERTLİĞİNİ KORUR

ReeFlowers Pearl White Sand kalsiyum içerikli doğal bir kumdur. Yüksek 
saflıkta ve beyaz renktedir. İçerdiği kalsiyum ve karbonat sayesinde su 
sertliğini tamponlar, pH değerini 8.1 ile 8.4 arasında sabitler, canlılarınızın 
sağlıklı olması için gerekli doğal yaşam ortamını hazırlar.Tuzlu su 
akvaryumunda, Tanganyika gölü akvaryumlarında, Malawi/Victoria gölü 
akvaryumlarında ve yüksek pH değerine ihtiyaç duyulan tüm akvaryumlarda 
kullanılabilir. ReeFlowers Pearl White Sand suya eklendiğinde bir kısmı 
çözünerek akvaryumunuzun pH değerinin 8.1-8.4 aralığına gelmesini sağlar.

Nitrifikasyon ve denitrifikasyon bakterileri için uygun yaşam alanları 
oluşturur ve suyun sürekli olarak temiz kalmasına yardımcı olur.

Herhangi bir kimyasal işlemden geçmemiştir, içeriğinde sentetik madde 
yoktur. %99 saflıkta kalsiyum karbonat içerir. Ağır metal ve toksik madde 
içermez.Akvaryumda kullanılması için özel olarak üretilmiştir. Kum taneleri 
köşeli, sivri ve keskin değildir, balıklara ve akvaryum canlılarına zarar 
vermez. Işığı yansıtma özelliği sayesinde mercan, vb. fotosentetik canlıların 
daha sağlıklı ve canlı renklerde olmasını sağlar.

ReeFlowers Pearl White Sand yüksek saflıkta olması sebebiyle diğer 
kumlara oranla daha hızlı çözünür. Kumun daha hızlı çözünmesi suyu 
tamponlama özelliğini güçlendirir ve daha uzun süre beyaz kalmasını sağlar.

• WATER - INSOLUBLE
• NOT AFFECT THE pH VALUE
• %100 NATURAL

ReeFlowers Natural AquaSand is natural and 
water-insoluble so does not cause any change in 
gH, kH and pH values. It can be used in every kind 
of soft water aquarium including Discus aquariums.

It helps to create the optimum environment for 
nitrifying and denitrifying bacteria, helping to 
clean water.It is not chemically treated and has no 
synthetic content. Does not contain heavy metal or 
toxic substances. Especially produced for aquarium 
use. Sand particles are not angular, sharp or keen, 
therefore does not cause any harm to aquarium 
inh1abitants. 

• SUYA SALINIM YAPMAZ
• pH DEĞERİNİ ETKİLEMEZ

ReeFlowers Natural AquaSand ReeFlowers Natural 
AquaSand, suya salınım yapmayan, tamamen 
doğal bir kumdur. gH, kH ve pH değerlerinde 
değişikliğe sebep olmaz. Discus dahil her tür tatlı su 
akvaryumunda kullanılabilir.

Nitrifikasyon ve denitrifikasyon bakterileri için uygun 
yaşam alanları oluşturur ve suyun sürekli olarak 
temiz kalmasına yardımcı olur.

Herhangi bir kimyasal işlemden geçmemiştir, 
içeriğinde sentetik madde yoktur. Ağır metal ve toksik 
madde içermez. Yosun oluşumuna neden olmaz. 
Akvaryumda kullanılması için özel olarak üretilmiştir. 
Kum taneleri köşeli, sivri ve keskin değildir, balıklara 
ve akvaryum canlılarına zarar vermez.

7 kg 25 kg7 kg 25 kg
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Pond Safe - 
RemAmmonia

• IMPROVES WATER QUALITY
• REMOVES AMMONIA
• REDUCES THE NEGATIVE AFFECTS OF ALGAE REMOVERS
• STRESS GUARD

The level of ammonia in water may rise in ponds due to overfeeding, 
power cuts, unnoticed equipment malfunction, mass fish deaths, 
decaying dead moss caused by remover use, or other reasons. Ammonia 
may cause severe injuries and even death to fish.  “ReeFlowers Pond 
Safe” rapidly removes the ammonia in water and acts as a protective tool 
for living organisms until the biological cleaning process is completed.

It is used to clean the water after drug treatments, to help living 
organisms adapt to their pond after a new living organism is added, to 
reduce the risks of stress, and to delay water-decay when moving living 
organisms. In addition to removing ammonia, the product also removes 
chlorine, chloramine, and heavy metals. 

Nitrate and nitrite formation decreases when ammonia is removed, 
allowing the water quality to improve.

The product is not harmful to fish, marine plants, benign bacteria 
colonies, or micro-organisms. It is non-toxic.

Balıklı süs havuzlarında, aşırı yemleme, uzun süreli elektrik kesintileri, 
fark edilemeyen ekipman arızaları, toplu balık ölümleri, yosun giderici 
kullanılması sonucu ölen yosunların çürümesi, vb. sebepler sudaki 
amonyak oranının yükselmesine sebep olabilir. Amonyak balıklarda 
ciddi yaralar açılmasına hatta ölümlere yol açabilir. “ReeFlowers 
Pond Safe” sudaki amonyağı hızla giderir, biyolojik temizlenme süreci 
tamamlanana kadar canlılar için koruyucu etki gösterir.

İlaç tedavisi sonrası suyu temizlemek, yeni canlı eklenirken canlının 
adaptasyonunu kolaylaştırmak, stres riskini azaltmak ve canlıların 
nakliyesi esnasında suyun bozulmasını geciktirmek amacıyla da 
kullanılır. Amonyağın yanı sıra, klor, kloramin ve ağır metalleri de giderir.  

Amonyağın giderilmesi sayesinde nitrat ve nitrit oluşumu azalır, su 
kalitesi yükselir.

Balıklara, bitkilere, faydalı bakteri kolonilerine ve faydalı mikro 
organizmalara zarar vermez. Toksik değildir.

Pond Clarify -  
AquaClear

• WATER CLARIFIER & PURIFIER 
• PREVENTS ALGAE

Tiny particles suspended in water can cause water to appear 
cloudy. ReeFlowers Pond Clarify helps the tiny particles that 
cause cloudiness to coagulate and precipitate, thus clearing the 
water by filtering the precipitate. It also keeps the water clear 
from other harmful effects. It helps prevent moss growth.

Suda serbest olarak yüzen küçük parçacıklar suyun bulanık 
görünmesine sebep olur. ReeFlowers Pond Clarify, suda 
bulanıklığa sebep olan bu küçük parçacıkları bağlayarak 
topaklanmalarını ve filtre ekipmanları tarafından kolayca 
tutulmalarını sağlayarak suyu berraklaştırır ve temizlenmesini 
sağlar. Suyu zararlı etkenlerden arındırır. Yosun oluşumunu 
engellemeye yardımcı olur.

500 ml 1000 ml 3000 ml 500 ml 1000 ml 3000 ml



• INCREASES BENEFICIAL BACTERIA 
• REMOVES NITRATE & PHOSPHATE
• CLEANS WATER BIOLOGICALLY

ReeFlowers Pond Bio contains various nutrients that help 
promote the rapid reproduction of the benign bacteria that 
consume the nitrate and phosphate in the water. The benign 
bacteria rapidly populate ponds, ensuring organic biological 
cleaning and creating a natural habitat for fish. This product is 
very effective at reducing the nitrate and phosphate levels of the 
water.

ReeFlowers Pond Bio, nitrat ve fosfat tüketerek yaşamlarını 
sürdüren faydalı bakterilerin hızla üremesini sağlayacak çeşitli 
besinler içerir. Bu faydalı bakterilerin süs havuzlarında hızla 
üreyerek biyolojik temizlik işlemini geçekleştirmelerini ve 
canlılar için doğal yaşam ortamının oluşmasını sağlar. Sudaki 
nitrat ve fosfat seviyelerini düşürmekte çok etkilidir.

• NOT INCLUDED COPPER & HEAVY METALS
• WILL NOT HARM  FISH & PLANTS

ReeFlowers Pond Vamoss, helps remove unwanted moss 
from ponds containing fish and plants while also controlling 
algae growth. It does not contain any copper or heavy metal 
derivatives. This moss remover uses advanced technology that 
helps put an end to moss problems while preventing regrowth, 
without harming fish or plants.

It is highly effective on all types of moss, including green and 
brown moss, and gets results quickly with long lasting effects. 
It clears water that has been discoloured due to excessive algae 
formation and improves the quality of the water. 

ReeFlowers Pond Vamoss, balık ve bitki içeren süs havuzlarında 
istenmeyen yosunların giderilmesini ve alg gelişiminin kontrol 
altına alınmasını sağlar. Bakır ve ağır metal türevleri içermez. 
Balık ve bitkilere zarar vermeden yosun problemlerini gideren 
ve tekrar oluşumunu önleyen ileri teknoloji ürünü bir yosun 
gidericidir.

Yeşil ve kahverengi yosunlar dahil tüm yosun türleri üzerinde 
çok etkilidir, kısa sürede sonuç verir ve etkisi uzun süre devam 
eder. Aşırı alg oluşumu sebebiyle rengi bozulmuş olan suyu 
temizleyerek berraklaşmasını sağlar, su kalitesini arttırır.

Pond Vamoss -  
RemAlgae

Pond Bio –  
Bacteria Feeder

500 ml 1000 ml 3000 ml 500 ml 1000 ml 3000 ml
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Pond Guard -  
Stress Cure

• ACCELERATES ADAPTATION OF FISHES
• ANTI  STRESS
• ALOE VERA
• VITAMIN  C

When a new living organism is added or moved to pond or 
following drug treatments, water changes, or any other 
condition that may cause fish stress, ReeFlowers Pond Guard 
can help fish easily recover from stress.

The Aloe Vera extract it contains, reduces the length of time 
needed to adaptand helps strengthen the mucous tissue 
protecting the fish from external conditions.

The product is not harmful to fish, marine plants, reef life, 
benign bacteria colonies, or micro-organisms. It does not 
change the pH level of the pond.

ReeFlowers Pond Guard, yeni canlı eklediğinde, canlı 
nakliyesinde, ilaç tedavileri sonrasında, su değişimlerinde veya 
balıkların strese girmesine neden olacak herhangi bir durum 
sonrasında onları rahatlatmak ve stres durumundan kolay 
çıkmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

İçerdiği aloe vera özü ile balıkların mukoza tabakasını 
güçlendirerek dış etkenlerden korunmalarını sağlar, 
adaptasyonunu hızlandırır.

Balıklara, bitkilere, faydalı bakteri kolonilerine ve faydalı mikro 
organizmalara zarar vermez. pH seviyesinde değişikliğe sebep 
olmaz.

Pond Elements – 
Mineral gH+

• PREVENTS LOSS OF FISH COLOURS 
• NATURAL MINERALS

ReeFlowers Pond Elements contains the basic elements that 
fishes need. It increases the general hardness level (gH) of 
water.

Tap water is not ideal or fish to live in compared to the water 
of their natural habitats in terms of mineral content. When 
living organisms cannot get the minerals necessary for their 
skeletal development then their reproductive and vital functions 
weaken, their development is slowed, their colours are dulled, 
and their health deteriorates.

ReeFlowers Pond Elements helps provide the elements fish 
need for healthy development and vivid colours. It helps 
promote natural habitat conditions and speeds up reproductive 
functions..

ReeFlowers Pond Elements, havuz balıklarının ihtiyaç duyduğu 
elementleri içerir. Suyun genel genel sertlik (gH) değerini 
arttırır.

Çeşme suları mineral yönünden balıkların doğal yaşam 
alanlarındaki sulara göre yetersizdir. İskelet gelişimi, üreme ve 
yaşamsal faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu mineralleri alamayan 
canlı zamanla birçok yönden zayıflar, gelişimi yavaşlar, renkleri 
matlaşır ve sağlıksızlaşır.

ReeFlowers Pond Elements, ihtiyaç duyulan elementleri 
sağlayarak balıkların gelişimine ve renklerinin daha canlı 
olmasına etki eder. Doğal yaşam ortamının sağlanmasına 
yardımcı olur, üreme faaliyetlerini hızlandırır.

500 ml 1000 ml 3000 ml 500 ml 1000 ml 3000 ml
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• INCREASES GROWTH RATE
• GLOSSY LEAVES

ReeFlowers Pond Lotus, has a broad spectrum of uses. 
It allows all underwater elements and surface plants in 
ponds to achieve their natural balance. It provides the 
environment water plants need for healthy and rapid 
growth. It restores damaged areas. It accelerates floral 
growth. It creates more vivid colours.

ReeFlowers Pond Lotus, geniş etkili bir üründür. Süs 
havuzlarında su içerisinde ve su üzerinde yaşayan 
bitkilerin ihtiyaç duyduğu tüm elementleri doğal dengeye 
uygun olarak sağlar. Su bitkilerinin sağlıklı ve daha 
hızlı büyümesi için gerekli ortamı oluşturur. Zayıflamış 
bölgelere canlılık kazandırır. Çiçek açılımını hızlandırır. 
Renklerin daha canlı ve parlak olmasını sağlar.

Pond Lotus –  
Aqua Plants A.I.

500 ml 1000 ml 3000 ml
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Turtle Fresh - 
RemAmmonia

• IMPROVES WATER QUALITY 
• REMOVES POLLUTANTS

ReeFlowers Turtle Fresh, is used to clean the pollution caused 
by freshwater turtle waste. It removes the ammonia released 
by decaying organic waste, which is toxic for living organisms. It 
improves water quality.

It also helps clear the water from harmful chemicals following 
a treatment.

•SU KALİTESİNİ ARTTIRIR
• SUYU ZARARLI MADDELERDEN ARINDIRIR

ReeFlowers Turtle Fresh, tatlı su kaplumbağalarının 
atıklarından dolayı oluşan kirliliği temizlemek amacı ile 
kullanılır. Organik atıkların çürümesi sonucu ortaya çıkan ve 
canlılar için zehirli olan amonyağı giderir. Su kalitesini arttırır.

İlaç tedavisi uygulamaları sonrasında suyun zararlı 
kimyasallardan arındırılmasına yardımcı olur.

Mr. Turtle

• FACILITATES  SHELL GROWTH

ReeFlowers Mr. Turtle provides the natural minerals required 
for skeleton and shell development in turtles that may be 
insufficient in tap and drinking water, providing faster and 
healthier shell development.

• KABUK GELİŞİMİNİ HIZLANDIRIR

ReeFlowers Mr. Turtle, tatlı su kaplumbağalarının iskelet ve 
kabuk gelişimi için gerekli olan, musluk ve içme sularında 
bulunmayan mineralleri tamamlar. Kaplumbağaların daha hızlı 
büyümesini ve kabuk gelişiminin sağlıklı olmasını sağlar.

85 ml85 ml



Turtle NoTox –  
Effective Conditioner

• REMOVES CHLORINE & CHLORAMINE

ReeFlowers Turtle NoTox, is used for cleaning toxic elements 
such as chlorine, chloramine, arsenic, cyanide, copper, as 
well as other heavy metals that may either build up in water 
over time or be present from the tap. It is not harmful to living 
organisms.

• SU DÜZENLEYİCİ
• MUSLUK SUYUNDAKİ KLOR VE ZARARLI  
   MADDELERİ GİDERİR

ReeFlowers Turtle NoTox, tatlı su kaplumbağaları için su 
değişimlerinde musluk suyu ile gelebilecek veya çeşitli 
sebepler ile zamanla suda birikebilecek klor, kloramin, arsenik, 
siyanür, bakır, vb. toksik elementlerin ve diğer ağır metallerin 
temizlenmesinde kullanılır. Canlılara zarar vermez.

85 ml
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