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Szanowni Hodowcy i Pasjonaci.

Oddajemy w Wasze ręce katalog produktów linii Shrimp Nature. Mamy nadzieję, że 
pozwoli on Wam zaznajomić się z naszymi produktami i przybliży ich funkcjonalność 
i zastosowanie, co zaowocuje poprawą efektów hodowlanych Waszych hodowli. 

Shrimp Nature to polska w pełni kompleksowa i profesjonalna linia produktów 
dla krewetek. To produkty, które wychodzą na przeciw zapotrzebowaniu w hodowli 
krewetek i tworzone są przez hodowców, którzy znają potrzeby amatorskich, ale także 
profesjonalnych hodowli.

Miło nam zakomunikować, że jesteśmy na polskim rynku już od połowy 2013 roku, 
a nasza marka zdobyła szacunek wielu polskich hodowców, którzy w większości 
opierają swoje hodowle na naszych produktach. W tym czasie nasze produkty także 
trafiły do wielu krajów europejskich i do USA i Australii, gdzie mamy swoich dystrybutorów. 
Mieliśmy także zaszczyt być sponsorem znanego krewetkowego turnieju 
w Paryżu i we włoskiej Piacenzie.  

Natura - to jeden z priorytetów linii SN, dlatego nasze pokarmy nie posiadają żadnych 
sztucznych dodatków, wabików czy wypełniaczy i bazują tyko na naturalnych składnikach, 
które co roku badane są przez laboratorium Inspektoratu Weterynarii, a całość produkcji 
opisana jest w prowadzonym przez nas dzienniku HACCP (nr weterynaryjny 0415030P)

Cena -  głównym założeniem linii Shrimp Nature był najlepszy stosunek jakości do ceny 
i to udało nam się uzyskać. Dzięki produkcji w Polsce naszych pokarmów i eliminacji 
do minimum zbędnych pośredników, nasze pokarmy są tanie i nie ustępują jakościowo 
produktom azjatyckim, które obarczone ogromnymi kosztami transportu i odpraw celnych, 
a także dodatkowych pośredników są dużo droższe. 
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Zaplecze hodowlane produktów Shrimp Nature (ponad 200 zbiorników z krewetkami), 
tu powstają nowe pomysły na produkty, które są wynikiem potrzeb hodowlanych. 
W tym miejscu wszystkie pokarmy, a także każdy ze składników pokarmowych 
zanim trafi do sprzedaży jest testowany na określonej grupie krewetek.   



Pokarmy wieloskładnikowe to kompozycja naturalnych składników odpowiednio dobrana pod 
kątem spełnianej funkcji, zawierające witaminy, minerały, aminokwasy, a także enzymy roślinne 

i szczepy pożytecznych bakterii. 

Rodzina pokarmów, które w swoim składzie posiadają wiele różnych składników, występują 
w postaci peletu, a także jak w przypadku pokarmów dla najmlodszych krewetek w proszku. 

To pokarmy w większosci podstawowe i funkcyjne (np. wybarwiające)   

Forma pokarmu

Pokarmy produkowane przez Shrimp Nature mają w większości formę peletu (jak wyżej na zdjęciu po 
lewej stronie), dzięki temu pokarm łatwo i szybko opada na dno, a tam delikatnie rozpada się, dając 
pożywienie wszystkim zainteresowanym krewetkom, a nie tylko największym jak to jest w przypadku 

tzw. spieków, czyli pokarmu w postaci spieczonych kostek. W formie peletu linii Shrimp Nature występują 
pokarmy wieloskładnikowe, a także uzupełniające. Przy pokarmach wieloskładnikowych tyko pokarmy 

dla młodych i nowonarodzonych krewetek mają formę proszkową; Maluszek  i Maluch Bio, 
tak by pokarm był dostępny dla najmniejszych krewetek w każdym miejscu krewetkarium

Pokarmy wieloskładnikowe 



 Pokarmy Podstawowe 

Pokarmy podstawowe to grunt diety dla naszych krewetek, to pokarmy od których zaczynamy budować
zróżnicowaną dietę pod kątem potrzeb żywieniowych. Pokarmy te będą zawsze brać udział przy 

układaniu diety czy to dla czerwonych, niebieskich czy białych i można je stosować w cyklu żywieniowym
wszystkich krewetek.  Wbrew panującej błędnej opinii pokarmy te nie są typowymi pokarmami 

wybarwiającymi na kolor żółty i zielony. 

Roślina to roślinny pokarm do codziennego użytku 
dla krewetek dostarczający witaminy, aminokwasy,
 związki mineralne, mikro i makro elementy, 
potrzebne kwasy omega, a także naturalne związki 
wybarwiające. 
Główne składniki: 10% Moringa , 8% Spirulina, a 
także szpinak, pokrzywa, goji, chlorella, jarmuż, mięta
lucerna, liść brzozy i orzechowca, GLM i brokuły

 

Proteina to zbilansowany roślinno-proteinowy 
pokarm posiadający duże pokłady białka, a także
wszystkie witaminy, aminokwasy i związki 
mineralne potrzebne do codziennego 
funkcjonowania krewetek.
Główne składniki: 45% mączki proteinowe, 
5% chlorella i 3% wapń, a także młode trawy 
zbóż, mąka sojowa, amaranusowa i mąka
z zielonego małża, algi, maca, montmorilonit,
lithotamium calcareum i drożdże.

Stado krewetek Red Bolt, podczas
jedzenia pokarmu roślinnego -

ROŚLINA 



Pokarmy Wybarwiające   

to grupa pokarmów wieloskładnikowych, których funkcją jest przede wszystkim polepszenie danego
koloru krewetek. Obecnie w ofercie Shrimp Nature są 3 takie pokarmy; Czerwony, Biały i Niebieski. 
Każdy z pokarmów „odpowiada” za swój zakres kolorystyki i uzyskuję się to dzięki naturalnym 
barwnikom, które są zawarte w każdym z nich. Pragniemy nadmienić także, że pokarm jest czynnikiem
wspomagającym wybarwienie dla selekcji hodowlanej trzymanej w optymalnych parametrach wody dla
danego gatunku i nie jest kredką czy farbką która może „pomalować” słabe genetycznie, charakteryzujące
się marnym wybarwieniem osobniki w krótkim czasie na przepiękne sztuki wystawowe. 
Podstawą uzyskania wybarwienia u krewetek jest selekcja, której podlegają tylko najlepsze osobniki w
stadzie, które są przenoszone do osobnego zbiornika a odpowiednia dieta w pokarmy wybarwiające 
pomoże nam utrzymać, a nawet polepszyć ich kolorystykę. Jeśli ktoś nie ma warunków do prowadzenia
selekcji, to pokarmy wybarwiające są znakomitym środkiem do otrzymania lepszego wybarwienia, 
pamiętając że cykl ten może trwać nawet kilka miesięcy.

Pokarm to zbilansowana mieszanka 
składników, która ma na celu spotęgowanie
ilości karotenoidów występujących w 
jednym pokarmie, obfitość alfa i beta 
karotenu, likopenu i astaksantyny, dzięki
temu podkreśla u krewetek kolor czerwony 
i pomarańczowy. Poza karotenoidami pokarm 
posiada wszystkie potrzebne witaminy, mikro 
i makro elementy, aminokwasy i minerały, 
Pokarm posiada także roślinny enzym 
trawiący. Główne Składniki: Carophill Red,
Asta i kantaksantyna,  Jagody Goji, 
Mąka z kryla, Hokkaido, Lucerna, Moringa, 
Spirulina, Chlorella, Montmorillonit, Chia, 
Mango, Przepękla i Papaja.
Efekt wybarwiający potęguje 
połączenie z suplementem Czerwony Max. 



Pokarm dedykowany krewetkom 
czarnym i niebieskim. 

Pokarm najdłużej testowany ze wszystkich 
pokarmów linii Shrimp Nature. 
Zamysł jego powstania był już 2 lata temu. 
Pokarm bogaty w naturalne ekstrakty 
roślinne (naturalne barwniki) działające 
korzystnie na barwę 
niebiesko/fioletowo/czarną. 
Posiada witaminy i związki mineralne, a 
także karotenoidy.
Główne składniki: Chlorella, Spirulina,
Nannochloropsis, Astaksantyna, Naturalne
ekstrakty owocowe, Jarmuż.
Zaleca się używać w połączeniu ze 
Spiruliną dostępną w linii
Shrimp Nature . 



Pokarm wieloskładnikowy dla krewetek z 
duża ilością bieli, to kompozycja wielu 
różnych minerałów i substancji zawierających
naturalne formy wapnia, które wspomagają
uwydatnianie białego pigmentu u krewetek 
Bee, z dodatkiem potrzebnych krewetkom. 
Główne składniki:  Lithothamium Calcareum, 
Montmorilonit, Węglan wapnia, Maca, 
Maczka koralowa, Mąka z zielonego małża, 
Mąka amarantusowa, Chia, Pyłek pszczeli, 
Drożdże, Szpinak. mąką sojowa.
Pokarm ze względu na swój 9% skład wapnia
może także służyć jako pokarm mineralny dla
wszystkich krewetek, też neocaridin.

Najlepsze efekty w uwydatnianiu kolory 
białego można uzyskać w połączeniu z 
produktem Ekstra Biel od Shrimp Nature  

Mineralny



Pokarm dedykowany krewetkom
 w kolorze żółtym

Pokarm najdłużej testowany ze wszystkich 
pokarmów linii Shrimp Nature razem z 
niebieskim. 
Pokarm bogaty w naturalne ekstrakty 
roślinne (naturalne barwniki) działające 
korzystnie na barwę żółtą 
Posiada witaminy i związki mineralne, a 
także luteine i carpophill yellow.
Główne składniki: Mączki kwiatowe, luteina,
mąka sojowa , drożdze i roślinne enzymy trawienne.
Pokarm ze względu na róznorodność składnikową 
zalecany jest także dla urozmaicenia diety nie tylko
krewetkom o kolorystyce żółtej. 



Pokarmy Funkcyjne    

Odporność - Mieszanka naturalnych składników zbilansowana
 pod katem otrzymania maksymalnej ilości witamin, związków 
podnoszących odporność jak sapominy i betaglukany. Wykazuje 
działanie uodparniające, antybakteryjne, przeciwgrzybicze 
i antywirusowe. Zawiera duże ilości witamin (np. C), oraz kwasy 
tłuszczowe.Główne składniki :  Neem, Jagoda Acai, Propolis, 
Moringa, Acerola, Liść Gingko, Liść Orzecha, Czosnek 
niedźwiedzi, Czarnuszka , Fenkul , Brokuły, Mąka z zielonego 
małża Magnostan i Beta Glukan. wzbogacony o Tymianek i Noni. 
Najlepsze efekty w połączeniu z produktem - Tarcza i Infekcja 

Chityna - Kompozycja składników  
pokarmowych mająca na celu 
wzmocnienie pancerza u krewetek, 
wzmacnia optycznie kolorystykę i
minimalizuje problemy z wylinka.
Główne składniki:  : Mączki chitynowe, 
Mąka sojowa, Miazga Gammarusa, 
Maka ze skorupek jaj, Montmorilonit, 
Pyłek pszczeli, Chitosan, Drożdże
Najlepsze efekty w połączeniu z 
suplementem pokarmowym - Pancerz.

Wieloskładnikowe pokarmy funkcyjne to nic innego jak pokarmy które pełnią konkretne zadanie
w zróżnicowanej diecie dla krewetek. Powinno się je profilaktycznie podawać 1 raz w tygodniu, 
w razie zagrożenia czyli problemów w wylince czy infekcji bakteryjnej zwiększyć nawet do 2-3 razy. 

Kompozycja składników przeciwbakteryjnych mająca 
na celu wspomaganie krewetek podczas infekcji 
bakteryjnych i dolegliwości pokarmowych.
Główne składniki: Andrographis, Nawłoć Propolis, 
Inulina, Liście Malin i Eukaliptuasa Jagody Acai i Szpinak.

Przy  infekcjach bakteryjnych należy pamiętać o 
zwiększeniu napowetrzania wody i dołożenie 
związków humusowych i garbników 



Pokarmy Dla Maluszków  

Maluszek - Zbilansowany roślinno-proteinowy pokarm 
posiadający wszystkie niezbędne witaminy,aminokwasy 
i związki mineralne, a także suplementy podnoszące 
odporność i eliminujące problemy z wylinką
Główne składniki: Mączki proteinowe, GLM, Drożdże,
Lithothamium Calcareum, Nannochloropsis,Spirulina, 
Chlorella, Moringa, Liść Gingko, Trawa Pszeniczna, Kale, 
Pokrzywa, Pyłek pszczeli, Beta Glukan. 

Maluch Bio - uzupełnienie pokarmu Maluszek, 
Posiadający komplet aminokwasów , enzymy trawienne , 
bakterie priobiotyczne, podwyższoną ilość Beta Glukanu 
dla podniesienia odporności i Chitosanu dla wyeliminowania 
problemów z wylinką pokarm dla najmłodszych krewetek..

Proszkowa forma pokarmu

Dietę można urozmaicić podając pokarmy uzupełniające w proszku 

Stado Pinto Spotted wraz z maluszkami podczas posiłku



Pokarmy uzupełniające (pelet)  

To pokarmy jednoskładnikowe, które są wytwarzane z 
naturalnych i tylko świeżych składników, które oferujemy 
w bardzo popularnej i korzystnej formie dla krewetek, 
w formie peletu. W ofercie: pokrzywa, szpinak, 
hokkaido, soja, moringa, liść orzecha, jarmuż, 
barley, zboża, morwa, papaja i malina.
Pokarmy te są znakomitym urozmaiceniem 
pokarmów podstawowych w diecie krewetek. 
Wszystkie składniki do wytworzenia tych 
pokarmów posiadamy z własnych upraw 
lub nabywamy z ekologicznych
farm z różnych miejsc na świecie. 

Pokrzywa posiada wiele mikro i 
makroelementów (wapń, żelazo, 
magnez), witamin a także innych 
związków mineralnych. Posiada 
zdolności bakteriobójcze.

Szpinak bogaty jest w minerały i 
pierwiastki śladowe,posiada także 
duże ilości błonnika.Szpinak zawiera 
także luteinę i beta karoten oraz
 witaminy

Liście orzecha wykazują działanie
przeciwbakteryjne, przeciwgrzyb.
przeciwzapalne, oczyszczające 
organizm, dla krewetek mogą 
uchodzić za naturalny antybiotyk.



Krewetki Pinto Spotted jedzą 
pokarm uzupełniający „Soja”, 
dający wrażenie płatków śniegu

Hokkaido jest bogata w cenne 
witaminy, składniki mineralne a
także spore pokłady karotenoidów
Beta Karoten i Luteinę Polecana 
dla wzbogacenia diety krewetek 
czerwonych i pomarancz.

Zawiera karotenoidy (luteinę,
betakaroten i zeakasantyne)
białko i błonnik i przede 
wszystkim witamine C i K 

Zawiera około 20 rodzajów aminokw.
46 typów przeciwutleniaczy, 
36 związków przeciwzapalnych. 
To wysokowartościowe źródło 
naturalnego białka, które jest bardzo 
dobrze przyswajalne biologicznie, 
a ponadto zawiera naturalny błonnik.

To słoma jęczmienna, która jest 
znakomitym pokarmem dla dorosłych, 
a dzięki szybkiemu rozpadowi na 
podłożu także dla najmłodszych krewetek,
pozostałości pokarmu zapobiegają 
czarnej pleśni i stymulują wzrost 
bakterii w podłożu.

Mieszanka 3 zielonych traw
zbóż (pszenica, jęczmień i żyto)
bogata w aminokwasy, witaminy,
chlorofil - bomba energetyczna

Bogate źródło przyswajalnego
białka, wspomaga biel u 
krewetek Bee. Posiada też
błonnik i wiele mikroelementów

To naturalna multiwitamina,
wspomaga trawienie i podnosi
odporność, 
działa anrtybakteryjnie



Pokarmy uzupełniające (proszek)  

To jednoskładnikowe uzupełnienie diety, znakomity 
dodatek pokarmowy dla dorosłych, a także dla 
młodych krewetek, dzięki formie proszkowej 
pokarm dotrze w każde miejsce w akwarium 
nie omijając żadnej krewetki. W ofercie : 
Algi Morskie, Jarmuż, Spirulina i Chlorella, 
alga Nannochloropsis, Moringa i Otręby ryżowe.
Wszystkie z tych produktów są oferowane w
formie proszku.

Spirulina to suplement pokarmowy dla krewetek, jej skład to minimum 50% pełnowartościowego białka
i 18 aminokwasów (8 egzogennych) makro i mikro elementy, witaminy w tym kompleks witamin z grupy B. 
Zawiera również naturalne barwniki : Beta i Alfa-Karoten, oraz Fytocjanine i chlorofil, które nadają spirulinie 
specyficzny zielono-niebieski kolor.
Algi morskie (Ascophyllum Nodosum) to bogactwo składników odżywczych, takich jak minerały i pierwiastki 
śladowe, Poza tym algi brunatne to źródło aminokwasów oraz kwasów tłuszczowych Omega 3,
błonnika oraz witamin C, B1, B2, B6, B12, E, K, i beta karotenu

działanie przeciwbakteryjne, 
wzmacniające, poprawiające
przemianę materii, wpiera 
przy infekcjach bakteryjnych
i działa zapobiegawczo przed 
nimi.  

zawiera enzym trawienny 
papaine wspomagający 
trawienie działa uodparniająco, 
zwalcza pasożyty. 

działanie antybakteryjne, 
posiada wiele białka i cennych
związków pokarmowych  



Suplementy pokarmowe   

Stymulator układu 
odpornościowego to w 
zdecydowanej większości 
Beta Glukan i 
immunoglobulina które 
silnie stymulują układ 
odpornościowy. Specyfik 
uzupełniają aminokwasy, witaminy
i rzadkie mikroelementy np. selen.
Najlepsze efekty w połączeniu z 
pokarmem wieloskładnikowym - 
Brązowy

Suplement pokarmowy podkreślający kolor biały. 
Jest to kompozycja wielu różnych minerałów 
i substancji zawierających naturalne formy wapnia 
i magnezu, które wspomagają uwydatnianie białego 
pigmentu u krewetek Bee.W skład produktu wchodzą: 
Lithotamnium calcareum, wyciąg wapnia z koralowca, 
wyciąg z zielonego małża, montmorillonit itp.
Starannie dobrany zestaw wysoko-wchlanialnych 
minerałów pochodzenia naturalnego sprawia 
ze sa one łatwo przyswajane przez krewetki.

Czerwony Max to suplement pokarmowy dla dorosłych
(uzupełnienie pokarmu Czerwony), a także pokarm 
dla maluszków w postaci proszku. Mega atutem 
produktu jest 25% zawartość astaksantyny, a całość 
uzupełniają składniki, które zawierają sporo 
karotenoidów i likopen dbające o barwę czerwoną i 
pomarańczową, oraz także aminokwasy, witaminy, 
minerały z dodatkiem szczepu bakterii Lactobacillus.

Wielozadaniowy suplement 
pokarmowy stworzony dla 
zwiększenia sił witalnych 
krewetek, to specjalnie przetworzona 
biologicznie aktywna mieszanka 
enzymów, szczepów bakterii, 
aminokwasów i chitosanu. wspomaga 
wzrost, linienie, przemianę materii, 
kolorystykę krewetek, a także 
biologiczne procesy zachodzące 
w wodzie, poprawia jakość wody 
i dba o jakość naszego 
podłoża zapobiegając jego starzeniu.

Wielozadaniowy suplement 
pokarmowy, wzmacniający pancerzyk 
krewetek, podnosząc optycznie 
kolorystykę nich.  Dzięki dużej 
zawartości chityny, wspomaga
proses przesjcia wylinki, a dzięki 
zawartości karotenoidów wspomaga
 odporność.  



Minerały, uzdataniacze wody 
W zależności od krewetek jakie planujemy umieścić w naszym akwarium czy hodowli, trzeba wybrać 
wodę która będzie parametrami nawiązywać do potrzeb danego gatunku krewetek. 
Krewetki Neocaridina potrzebują wyższych wartości PH (powyżej 7) a także GH i KH,  tu możemy się
zastanowić czy może nam wystarczy woda kranowa które niesie podobne parametry do optymalnych 
dla Neocaridiny (pod warunkiem że jesteśmy jej pewni pod kątem zanieczyszczeń, bakterii itp.) jeśli tak,
to możemy zastosować tylko produkt Kranik i odstaną wodę po 24 godzinach podmienić. Jeśli nasza woda
kranowa odbiega parametrami od optymalnych na Neo, można zastosować tzw dozowanie pół na pół, 
czyli 50% woda kranowa i 50% woda osmotyczna (lub zdemineralizowana), lub by mieć 100% pewności
co wlewamy do baniaka uzdatniać wodę tylko osmotyczną, ta ostatnia metoda także dotyczy krewetek 
Caridina z małą róznicą zastosowania innego dedykowanego dla danych twardości uzdatniacza. 

Na początek zajmiemy się ostatnią metodą, czyli uzdatnianie wody osmotycznej do potrzebnej wartości
która będzie optymalną wartością dla danego gatunku.
Dla krewetek Caridina (czyli wszystkich Crystali, Taiwanów, Tigerów, Tibee, TaiTibee itp.) potrzebujemy
uzdatnienie wody tylko dla twardości GH i to mamy do wyboru opcje płynnego uzdatniacza lub w proszku.
Po dodaniu odpowiedniej dawki specyfiku do przewidzianej objętości wody osmotycznej 
otrzymamy wartość ok. 5-6GH i 300uS 
  

Uzdatniacz wody osmotycznej GH plus, to sole
podnoszące twardość GH i przewodność 
elektryczną do optymalnej wartości wzbogacone 
o mikroelementy w proszku. Występują w dwóch 
gramaturach 100g i 250g. Wydajność produktu 
100g to około 600 litrów wody     

Uzdatniacz wody osmotycznej GH w postaci
płynnej. To wygodna i bardziej dokładna opcja
uzdatniania wody osmotycznej przy użyciu
np. strzykawki. Pojemność 200ml, 1ml
uzdatnia 5 litrów wody do wartości GH 5. 
Wydajność 200 litrów 

Najlepsze wyniki uzdatnienia wody można otrzymać dodając także do podmiany: 



Dla krewetek Neocaridina
(czyli wszystkich kolorystycznych odmian, sakur itp.) 
potrzebujemy uzdatnienie wody dla twardości GH i KH,
uzdatniacz ten podniesie nam do optymalnego poziomu
obie twardości a także PH powyżej 7. Forma w proszku
oferowana w garamturach 100 i 250g.
Wydajność ze 100g około 400-450 litrów wody.

Przy użyciu wody kranowej poza sprawdzeniem jej 
parametrów i składu, należy używać wody odstanej
i podczas oczekiawnia 24 godziny na gotowość wody
do użycia można już wtedy użyc specyfiku Kranik i 
Montmorilonit.  

Najlepsze wyniki uzdatnienia wody można otrzymać dodając także do podmiany: 

Stada krewetek Neocaridina



Dodatki do wody 
To grupa specyfików uzupełniających wodę używaną dla krewetek w naturalne związki, bakterie, 
minerały itp. Produkty te można dodawać bezpośrednio przy podmianie wody, a także uzyć ich przy 
tworzeniu krewetkarium na samym początku (opiszemy to  w dalszej części katalogu). 

Zestaw mikroelementów wzbogacających 
wodę po działaniu filtra odwróconej 
osmozy, zapewnia krewetkom i roślinom 
zbliżone warunki dopanujących w naturze.
W swoim składzie zawiera: K, Mn, B, Fe, Co,
 Mo, Li, Cu, Ni, Al, Zn, I, F.

Preparat do uzdatniania wody 
wodociągowej przed jej 
zastosowaniem w akwarium. 
Wiąże chlor i metale ciężkie 
zawarte w wodzie wodociągowej.
Zawiera kompleks witamin B
i wyciąg z Aloe Vera.

wielozadaniowa kultura bakteryjna, zawierająca
kilkadziesiąt pożytecznych szczepów bakterii 
i mikroorganizmów. W jej skład wchodzą bakterie 
tlenowe i beztlenowe, probiotyczne i wiele innych
pożytecznych szczepów. Wprowadza do wody 
dobroczynne bakterie utracone w wyniku zmian
środowiska podmianami wody. Rozkłada resztki 
pokarmowe, oczyszcza wodę rozkładając 
związki azotowe. 

Wielozadaniowy suplement pokarmowy stworzony 
dla zwiększenia sił witalnych krewetek, to specjalnie 
przetworzona biologicznie aktywna mieszanka 
enzymów, szczepów bakterii , aminokwasów 
i chitosanu.Werwa wspomaga wzrost, linienie, 
przemianę materii, kolorystykę krewetek, a także 
biologiczne procesy zachodzące w wodzie , 
poprawia jakość wody i dba o jakość naszego 
podłoża zapobiegając jego starzeniu..



Montmorilonit  -  niezastąpiony środek w pomocy 
z problemami z wylinką u krewetek, w oczyszczaniu 
wody z metali ciężkich i innych szkodliwych związków, 
podkreśla kolorystykę krewetek i dostarcza im 
najpotrzebniejsze związki mineralne potrzebne do życia. 

Fulvo - Organiczny uzdatniacz wody posiadający 
kwasy fulwowe i humusowe, a także mikroelementy. 
Stabilizuje PH, wzbogaca wodę o cenne pierwiastki 
przybliżając naturalne środowisko krewetkom. 
Pożywka dla bakterii. Niezastąpiony produkt przy 
podmianie wody z użyciem wody osmotycznej.

Kulki - ceramiczne kulki o średnicy ok. 2,5cm, 
ze względu na swoją porowatość idealne miejsce do
tworzenia się i namnażania bakterii i mikroorganizmów.
Bardzo ciekawie się prezentuje jako gadżet w naszych
krewetkariach. 
Obecnie dostępne są Mineral Ball , 5 szarych kulek 
wielkości 25mm w paczce,

Shrimp Ball użyte w akwarium z Pinto

: 

KULKI



Produkty naturalne 

Produkty naturalne mają na celu przybliżyć jak najbardziej warunki naturalne dla naszych krewetek, 
są naturalnymi uzdatniaczami wody, wzbogacają naszą wodę w potrzebne garbniki, a także związki
humusowe i fulwowe, są antybiotykami prosto z natury chroniąc nasze krewetki przed pasożytami 
i infekcjami bakteryjnymi, dbają o układ pokarmowy, wzmacniają odporność, a przy tym są także 
wyśmienitym miejscem dla mikroorganizmów. Niektóre z nich wspaniale służą jako uzupełnienie 
diety pokarmowej naszych krewetek. W skład produktów naturalnych wchodzą przede wszystkim
liście, te z naszego polskiego obejścia, ale także importowane na potrzeby naszych krewetkariów
z Azji, ale także kora, szyszki czy pyłek pszczeli. 

Ze względu na przeznaczone zadanie tych produktów podzieliliśmy je według pełnionej funkcji

Produkty tzw. pokarmowe, które służą jako uzupełnienie diety (zbierane tylko wiosną zielone):

Orzechowiec Liście posiadają duże zdolności przeciwzapalne, bakteriobójcze, grzybobójcze, 
przeciwrobacze w akwarium przyjmują role naturalnego antybiotyku. Nasze liście są młode 
służą po namoknięciu jako pokarm dla krewetek, który działa pozytywnie na układ pokarmowy krewetek.
Nie należy przesadzać z podawaniem liści orzechowca, nie częściej niż 1 raz w tygodniu. 
Nie polecamy także podawania skorupek

Morwa z mega pakietem witamin, aminokwasów i mikrolelementów,
a także Liscie morwy dostarczają do wody garbniki, flawonoidy i kwasy organiczne. 
Ponadto są bogatym źródłem protein i aminokwasów. Zawierają witaminy (A, B1, B2) oraz
cenne minerały (Magnez, Sód, Potas, Cynk, Żelazo)

Papaja, jest skoncentrowanym źródłem witamin, minerałów, enzymów wspierających prace układu
pokarmowego, białka i chlorofilu, liście papai ze względu na swoje duże rozmiary są oferowane w cześciach
 

Krewetki „żerujące” na innych liściach np. ketapangu nie jedzą bezpośrednio liścia tylko mikroorganizmy
będące na nim ..... więc nie można zaliczyć np. Ketapangu do liścia pokarmowego. 



Produkty tzw. garbnikowe, dostarczające do akwarium garbniki delikatnie zakwaszając wodę

Liście dębu i buku , to naturalny uzdatniacz wody, dający do wody potrzebne pokłady garbników, 
hamują rozrost glonów i są doskonałym miejscem dla mikroogranizmów

Liście dostarczają potrzebny do prawidłowego rozwoju garbnik  
Znane ze swoich antybakteryjnych i antygrzybicznych właściwości

Szyszki olchy ze względu na zawartość garbników są od dawna stosowane w akwarystyce, działają 
dezynfekująco i delikatnie zakwaszają wodę. Stwierdzono w nich również obecność taniny (ok.15%), 
kwasów gallusowych, barwników czerwonych, kwasów organicznych i substancji o charakterze żywicowym. 
laski cynamonu to naturalne uzdatnienie wody. Zwiększają sile żywotna i zdrowie krewetek wydzielając 
eteryczne olejki i cenną tanine (kwas garbnikowy). Kora cynamonowa otrzymuje pod woda czerwonawy kolor.
Może stanowić naturalne schronienie dla młodych i nowonarodzonych krewetek, do tego jest atrakcyjną 
ozdoba w akwarium.



Liście tzw prewencyjne, dzialają anty-, bakteryjnie, pasożytniczo i przeciw infekcjom bakteryjnym:
Guava, Ketapang kora i liście, a także liście Bananowca, w mniejszym stopniu ale także liście Buku i Dębu

Liście bananowca to naturalne uzdatnienie wody, posiadają zdolności antybakteryjne i antygrzybiczne, 
także działając prewencyjnie na infekcje. Liście bananowca to naturalne urozmaicenie diety dla krewetek 
i miejsce do chętnego przebywania młodzieży.
Guava , jej liście są znane ze swoich właściwości antybakteryjnych

Pyłek pszczeli jest bardzo cennym suplementem pokarmowym Zawiera w swoim składzie ponad 250 rożnych 
związków organicznych, m.in. węglowodany, tłuszcze, białka (32 aminokwasy), minerały, witaminy, rutynę, 
olejki eteryczne, fitocydy, antybiotyki-inhybiny, hormony, enzymy, kwasy organiczne oraz stymulatory wzrostu.

TaiTibee na lisciu Ketapangu



Start krewetkarium z produktami

Shrimp Nature  
Proponowany, a także wykorzystywany na codzień przez nas „start” akwarium dla krewetek Cariidna
przy wykorzystaniu produktów polskiej linii Shrimp Nature. 
Do sprawdzonego pod kątem szczelności akwarium na dolną szybę sypiemy trzy produkty SN : 
Montmorilonit, Werwa i Bakterie , ilości na zdjeciach są poglądowe i dobieramy je w zależności od ilości 
podłoża i litrażu. My używamy po kilka łyżeczek tzw mosurowskich z każdego produktu.



Gdy już podłoże jest na miejscu wtedy można 
zająć się własną aranżacją w postaci korzeni 
z mchem, czy innych roślin, świetnie prezentuje 
się nowość na rynku akwarystycznym - kaktus. 
Nie zapominajmy o garbnikach w naszym 
baniaku z krewetkami i tu można użyć liści dębu, 
buku, ketapangu, lasek cynamonu, guavy itp.
(więcej na stronie produkty naturalne linii 
Shrimp Nature) Do akwarium warto dołożyć 
porowate przedmioty do szybkiego rozwoju 
bakterii np. duże kulki Shrimp Ball. 

Następnie przysypujemy to podłożem, na wysokość najlepiej minimum 3-4cm, jeśli ilość
podłoża planujemy wyższą niż 4cm, można powtórzyć dawkę 3 specyfików na wysokości
ok. 2-3cm i wtedy przysypać resztą podłoża na zaplanowaną wysokość.  

Gdy już aranżacja jest gotowa i umieściliśmy wszystko w środku, należy wlać delikatnie wodę, 
najlepiej po ściance akwarium, na jakiś talerzyk itp. tak by nie naruszyć naszego podłoża.  
Potem można jeszcze dołożyć tzw starter bakteryjny, my używamy najczęściej Specjal Blend linii 
Microbe Lift  a także pożywki dla nich (Np. produkt Fulvo) . Na końcu już tylko uzdatnienie wody do 
optymalnych parametrów i przewodności elektrycznej uzdatniaczami GH plus w proszku lub w płynie,
można już także w cotygodniowej podmianie wprowadzać połowę dawki produktu Mikro, który doda 
utracone mikroelementy w procesie „czyszczenia wody” przez filtr RO.

Zanim wlejemy wodę warto już mieć przygotowaną i zamontowaną filtracje w naszym krewetkarium. 
Tu mamy naprawdę spory wybór przez filtry gąbkowe, hamburskie, kaskady aż na kubełkach koncząc.
Warto zadbać o to żeby filtracja nie była za słaba, ale także żeby nie była za mocna. 

Jeśli chodzi o roślinność to my używamy wielu gatunków mchów, także Mikrozoria i ostatnio też
bardzo modne Bucephalandry, pamiętając o tym że krewetki nie za bardzo idą w parze z nawozami
i dwutlenkiem węgla .     

Podłoże aktywne można użyć różnych firm,
na obecną chwilę podloże Shrimp Nature 
wchodzi w ostatnią fazę testów, a ich wyniki
na obecną chwilę są zadowalające,
My ze swojego miejsca w tej chwili
rekomendujemy podłoże BWS, Na tym podłożu
obecnie mamy najwięcej zalanych zbiorników
i najbardziej z efektów hodowlanych na nim 
jesteśmy zadowoleni.
Pamiętajmy że podłoże nie jest złotym środkiem
na wszystko, ale tylko pomocą w uzyskaniu 
stabilnych parametrów w krewetkarium i od
tego czy i jak będziemy je wspomagać po zalaniu
będzie zależeć jego funkcjonalność i żywotność.
Podłoże aktywne zalewane i podmieniane wodą
kranową bardzo szybko straci swoją możliwość
zakwaszania i zmniejszania twardości wody.

  



Pelet pokarmowy od Shrimp Nature 
Peletowanie lub też granulowanie karmy jest to forma aglomeracji ciśnieniowej danej karmy za pomocą 
specjalnych urządzeń, w których rozdrobnione mieszanki karmy (mączki pochodzenia roślinnego i/lub 
zwierzęcego) są przetłaczane przez otwory matryc w celu uzyskania zagęszczonej karmy o pożądanej 
granulacji i właściwościach odżywczych. Na przebieg tego procesu oraz jakość otrzymanego granulatu ma 
wpływ szereg czynników takich jak: 
–czynniki chemiczno-biologiczne (skład chemiczny zagęszczanego materiału, budowa biologiczna cząstek), 
–czynniki materiałowe – związane z przygotowaniem materiału do procesu zagęszczania (wilgotność 
materiału, temperatura materiału, skład granulometryczny cząstek zagęszczanego materiału), 
–czynniki aparaturowe – konstrukcyjne (średnica matrycy, średnica i liczba rolek zagęszczających, średnica, 
długości oraz stan powierzchni otworów w matrycy, wielkość szczeliny między matrycą a rolką, itp.), 
–czynniki procesowe – związane z przebiegiem procesu zagęszczania (naciski zagęszczające, natężenie 
przepływu zagęszczanego materiału, prędkość zagęszczania, temperatura procesu, kondycjonowanie). 
Prawidłowo przeprowadzony proces zagęszczania pozwala zachować właściwości odżywcze karmy 
jednocześnie poprawiając parametry czystości mikrobiologicznej granulatu. 

Na zdjęciach 1,2,3 można zobaczyć jak wygląda surowiec na poszczególnych etapach przygotowania oraz 
gotowy produkt (pelet/ granulat) na podstawie pokarmu jednoskładnikowego - Pokrzywa 

Niżej na zdjęciu wyraźnie widoczne różnice 
w kolorze peletu, różnice wynikają z diametralnie 
innego składu poszczególnych pokarmów. 
Różnice także są zapachowe.  

Zdjęcie obok pokazuje stosunek objętości do wagi
na podstawie 25 gramowej porcji pokrzywy.
Kupując 25g pokarmu zawsze dostajemy 25g
danego pokarmu o objętości zależnej od użytego
procesu produkcyjnego. 



Powstanie pokarmu z Dyni Hokkaido 

Owoc Dyni Hokkaido posiadamy z własnej uprawy, która prowadzona tylko na naturalnych nawozach. 

Tylko najładniejsze dojrzałe owoce są odpowiednio cięte i suszone, po wysuszeniu są maszynowo zmielone. 

Po uzyskaniu proszku, produkt zostaje maszynowo ukształtowany w formy
peletu pokarmowego i jest gotowy do zapakowania.  



Przykłady diet pakarmowych

Dla krewetek czerwonych : Neocaridina Red Sakura, Red Cherry, Red Rili, Bloody Marry, 
Sakura Orange,Orange Rili, Super Red Crystal , Red Ruby, Red Tiger, Red Bolt itp. 

Pamiętajmy że ilość i częstotliwość karmienia krewetek jest uzależniona od ich ilości w zbiorniku.
Nasze propozycje dotyczą diety akwarium z dużą obsadą krewetek dorosłych i maluszków. Należy 
pamiętać że jeśli ilość krewetek nie jest duża należy karmić malutkimi porcjami. Dieta jest orientacyjna, 
ma na celu pokazanie produktów które są optymalne dla danego koloru i można naturalnie ją rozszerzyć 
o inne pokarmy lub zmienić jej podawanie. Nie zapominajmy przy każdej diecie urozmaicić o produkty
tzw naturalne czyli liście pokarmowe czy pyłek.  

Pokarm w pelecie - czerwony, roślina, proteina , chityna, hokkaido, moringa, lisc orzecha, brązowy, zboża, jarmuż 
Pokarm w proszku - czerwony max, spirulina,  maluch bio, werwa, algi 
Diete całkowicie opieramy na pokarmie Czerwony, który podajemy co 2-3 dzień na zmianę z innymi pokarmami w 
pelecie które posiadają naturalne związki wybarwiające kolor czerwony. Pokarm Czerwony Max nie jest tylko pokarmem
 dla maluszków, ale bogatym w astaksantyne pokarmem także dla dorosłych. Wiele karotenoidów posiadają także 
Hokkaido, Jarmuż czy Moringa, o odporność będzie odpowiadać pokarm Odporność i liść orzecha (można zamienić go 
na liście zbierane wiosną) a o proteiny Chityna, Algi i Spirulina. Powiedzmy Poniedziałek Czerwony i czerwony max, 
Wtorek Zielony i pyłek, Środa Brązowy i Algi, Czwartek Orange i czerwony max, Piątek Czerwony i spirulina , 
Sobota Moringa i zboża, Niedziela Hokkaido i liść orzecha..... 

   

Dla krewetek niebieskich i :  czarnych wszysztkie formy czarne Taiwan Bee, TaiTibee, Pinto,
Blue Bolt, Super Black Crystal, Neocaridina Velvet, Blue Pearl, Blue Jelly, Schoko  

Pokarm w pelecie - niebieski, czerwony, roślina, proteina , odporność, zboża, moringa, jarmuż, hokkaido 
Pokarm w proszku - spirulina, chlorella, nanno, algi, czerwony max, Maluch Bio, werwa
Diete opieramy dokładnie na pokarmie Niebieski które dajemy co drugi dzień przemiennie z innymi pokarmami
w pelecie, dieta bogata w karotenoidy jest także wskazana przy kolorze niebieskim i czarnym.



Dla krewetek białych  : Snow White , White Bee, PRL, PBL , Red i Black Bee, Panda itp

Pokarm w pelecie - biały, odporność , roślina , proteina, zboża, soja 
Pokarm w proszku - extra biel, algi,  Maluch Bio, werwa, kale
Dieta oparta na pokarmie waponiowo-minerlanym Biały, który także można od czasu do czasu podać
innym krewetkom.  

Produkty zwiększające odporność krewetek : Odporność, żółty, liść orzecha (także jako liść), tarcza, zdrowie,
a także wszystkie produkty prewencyjne jak Guava, Pyłek, czy liśćie bananowca. 

Pokarmy Proteinowe : Chiryna, Proteina, Soja, Algi, Spirulina, Chlorella  

Dla krewetek zielonych: Neocaridina Green Jade, Green i Neon Shrimp Green

Wbrew pozorom zauważyliśmy duży związek między związkami wybarwiającymi kolor czerwony, a poprawą
koloru zielonego. Krewetki Yellow przy częstym używaniu pokarmów czerwony i czerwony max, zmieniały
barwę na zieloną, poza karotenoidami dieta powinna być bogata także w chlorofil. 

 

Pokarm w pelecie - zółty, chityna, odpornpść, roślina, zboża, soja , szpinak , pokrzywa , moringa 
Pokarm w proszku - czerwony maxl, algi,  Maluch Bio, werwa, chorella, spirulina, nanno 



Opinie hodowli rekomendujących
W hodowli używam całej linii produktów Shrimp Nature . Uważam że wszystkie produkty są wystarczające ,
nawet w utrzymaniu całej hodowli . Do tego wole wspomagać polskie firmy ,niż zagraniczne . Produkty są w 
przystępnej cenie ,oraz dostepne bez najmniejszego trudu ,zarówno przez internet jak i w wielu sklepach 
stacjonarnych na terenie całej polski . Nie będę rozpisywał się na temat każdego produktu ,lecz miałem 
okazje używać wszystkich produktów firmy Shrimp Nature i ze wszystkich jestem zadowolony . Dostaję również 
wiele dobrych opinii o produktach od klientów którzy zakupili je w moim sklepie internetowym . Produkty są 
tworzone w oparciu o doświadczenie właścicieli firmy i zaspokajają każdy aspekt hodowlany . Kto może wiedzieć
więcej o krewetkach jak nie najbardziej uznawany hodowca w polsce ? Chyba nikt  Dlatego ja ufam produktom 
i nie mam żadnych zastrzeżeń do żadnego z nich . Aktualnie w oparciu o produkty firmy Shrimp Nature w hodowli
 działa 32 zbiorniki ,a ich liczba będzie sukcesywnie zwiększana ,również na produktach Shrimp Nature .

W hodowli Shrimp Planet 90% pokarmów i suplementów stosowanych dla naszych krewetek to 
produkty Shrimp Nature Linia ta absolutnie nie odstaje jakością od produktów azjatyckich 
potentatów, a współczynnik jakość /cena jest nie do przebicia. Prowadząc hodowlę dążymy do 
uzyskania krewetek najwyższej jakości więc  stosowanie tej linii nie jest podyktowane 
względami ekonomicznymi. Niemniej jednak dzięki firmie Shrimp Nature otrzymujemy produkty 
najwyższej światowej jakości w przystępnej cenie co przy pewnej skali przedsięwzięcia ma 
również niebagatelne znaczenie.Ciągle powiększająca się oferta oraz możliwość stałego kontaktu 
z producentem jest również atutem którym nie mogą się pochwalić azjatyckie koncerny. 
Szczerze polecamy również Wam stosowanie całej linii Shrimp Nature. Produkty te w 100% 
zaspokoją potrzeby waszych krewetek nie rujnując portfeli.  

Chętnie wykorzystujemy produkty Shrimp Nature w naszych akwariach. 
Bardzo szeroka oferta oraz wysoka jakość pozwalają nam na osiąganie zamierzonych 
celów. Mamy styczność z marką od samego początku jej funkcjonowania na rynku 
i cieszymy się bardzo, że wielu pasjonatów i wiele profesjonalnych hodowli korzysta 
z pokarmów oraz suplementacji Shrimp Nature. Ta polska marka, dzięki pełnej ofercie 
wysokiej jakości produktów, stała się praktycznie wyłącznym "dostawcą" produktów 
do kompleksowej opieki nad zbiornikami hodowli Krewetlandia

Produkty Shrimp Nature używam już od początku ich istnienia. Dietę dla moich 
krewetek budowałem w oparciu o podstawowe pokarmy: Czerwony, Niebieski, 
Żółty, Biały, Orange, dodatkowo pokarmy uzupełniające Liść Orzecha, Moringa, 
Pokrzywa, Szpinak, Papaya/Morwa. Przygotowanie wody w oparciu o GH Plus
 w proszku (dla Caridin) oraz GH/KH Plus w proszku (dla Neocaridin) jest bardzo 
proste i szybkie. Wysoka jakość bakterii SN Bakterie i dodatków do wody SN Fulvo 
oraz SN Mikro zwiększa przeżywalność młodych krewetek. 
Shrimp Nature to wysoka jakość w dobrej cenie.

Produkty Shrimp Nature stosuje w swojej hodowli od początku istnienia tej marki Nie można nie zauważyć także i 
ciągłego rozwoju oferty Shrimp Nature, która odpowiada na pojawiające się zapotrzebowanie hodowców, co istotne, 
nowe produkty jakie dołączają do oferty cechuje jakość z jaką są wykonane, produkty ot tak nie trafiają do oferty, 
na niektóre musimy po prostu poczekać, dla utrzymania tej jakości warto.Co do samych pokarmów, mogę 
powiedzieć  że zazwyczaj są one dość chętnie zjadane przez krewetki.Forma w jakiej producent oferuje pokarm mi 
  osobiście   bardzo przypadła do gustu, pałeczki mają to do siebie, że pęcznieją w wodzie i rozpadają na mniejsze 
 kawałki dzięki   czemu pokarm dociera także do najmniejszych krewetek, twarde kostki, wałeczki i listki już tego 
 by nam nie  gwarantowały. Co istotne Shrimp Nature zadbało także i o to aby każdy mógł dobrać pokarm jaki 
będzie dobry dla krewetek jakie posiada w zbiorniku, dzięki temu możliwe jest dobranie pokarmu chociażby dla c
zerwonych, czarnych, białych czy niebieskich krewetek. To duży plus, dostajemy to co potrzebujemy. Także 
podsumowując, dostajemy dobry jakościowo produkt, za nie zawyżoną cenę, od polskiego producenta, ładnie 
zapakowany i tworzony przez innych hodowców, powstały na bazie własnych doświadczeń hodowlanych, a nie 
chęci szybkiego zysku za wszelką cenę.  

Produktów Shrimp Nature używam w swojej hodowli od samego początku ich produkcji. Już pierwsze pokarmy 
wprowadziły nową jakość na Polski rynek. Naturalny skład bardzo ułatwił odpowiednie zbilansowanie diety, a 
postać łatwych do podziału pałeczek umożliwia dokładne dawkowanie odpowiedniej ilości pokarmu. Każdy 
nowy pokarm i preparat z Shrimp Nature jest dla mnie pozytywnym zaskoczeniem, odpowiadającym na potrzeby 
rynku.Mając długie doświadczenie z produktami Shrimp Nature, znając skład pokarmów, a także doświadczenie 
producentów mogę szczerze polecić te produkty każdemu miłośnikowi krewetek ozdobnych.

Korzystam z produktów Shrimp Nature niemalże od momentu pojawienia się tej marki na rynku. Linia 
pokarmów Shrimp Nature zachęciła mnie przede wszystkim swoim składem, a po dłuższym czasie doceniłem 
również sposób rozpuszczania się pokarmów w wodzie, który zapewnia odpowiednią ilość pożywienia 
wszystkim krewetkom. Z roku na rok poszerzająca się gama produktów Shrimp Nature zapewnia mi wygodę 
i stały dostęp do wysokiej jakości preparatów, które doskonale sprawdzają się w moich zbiornikach
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Maksymilian Olejniczak

Posiadam wiele produktów marki  Shrimp Nature. Wybieram je, ponieważ są tańsze od produktów zagranicznych, mają zbilansowany skład 
i spełniają zadanie, które im powierzam. Przykładem jest pokarm "czerwony" którego używam z powodzeniem i widzę zdecydowaną poprawę 

tej barwy u moich skorupiaków. Pokarm ten posiada aż 19 składników i oprócz działania wybarwiającego posiada aminokwasy, witaminy, 
minerały oraz mikro i makro elementy potrzebne krewetkom do prawidłowego rozwoju. Budowa pokarmu w pelecie zdecydowanie do mnie 

przemawia. Stosowałem pokarmy znanej azjatyckiej firmy, w formie „kwadracików” . Był to pokarm twardy i tylko część krewetek dała 
radę dostać się do niego. Pellet po wrzuceniu do wody pęcznieje i dzieli się na mniejsze kawałki, dzięki czemu maluchy miały do niego 

jakikolwiek dostęp.  Ja zdecydowanie polecam produkty rodzimej marki i zachęcam do ich testowania. Nikt nie powinien być zawiedziony.
Krzysztof Otlewski

Jestem bardzo zadowolony z produktów SN i w sumie teraz tylko ich uzywam

Marcin Jagodziński
Z różnymi produktami SN do czynienia mam od początku istnienia linii. Choć z początku podchodziłem do niej sceptycznie z uwagi na niestandardową 
i nieznaną mi formę, bardzo szybko zyskała moją aprobatę. Okazało się, że przy akwariach hobbystycznych, jakie posiadam pokarm w pelecie spisuje 
się znacznie lepiej jak szeroko propagowany "spiek". Przy niewielkiej ilości krewetek dotychczasowy pokarm często zostawał niedojedzony i pleśniał, 

przy dużej zaś ilości krewetek zmuszony byłem osobno podawać pokarmy dla maluchów. Wielkim hitem na rynku produktów dla krewetek okazały 
się dla mnie suplementy pokarmowe jakimi są "Werwa" i "Zdrowie". Od czasu regularnego ich stosowania zauważyłem stanowczą poprawę 

przeżywalności w moich akwariach. Gdy tylko mogę, bazuję dietę moich krewetek na linii SN, tak jak większość polskich hodowców
Piotr Ubysz

Pokarmy dedykowane grupom barwnym krewetek stosowane regularnie wzmacniają wybarwienie a co najważniejsze są chętnie zjadane. Werwa, 
Tarcza, Zdrowie które stosowałem w wyraźnie poprawiły kondycję dorosłych krewetek tak jak karmy dedykowane młodzieży Maluszek i 

Maluch bio po których widać szybki wzrost młodych. Są w ofercie SN produkty które jak w żadnej innej marce są dedykowane tylko i wyłącznie 
krewetkom a co za tym idzie są wysoko wyspecjalizowane i ich stosowanie jest łatwe i daje zamierzone efekty. Polecam jako użytkownik .

Maciej Szymański
Linia pokarmów SN jak i środki do uzdatniania i mineralizacji wody to produkty których używam w swojej hobbystycznej hodowli krewetek. 

Szeroka gama produktów jaką proponuje nam rodzima firma jest na tyle różnorodna że z powodzeniem zaspokaja potrzeby mojej rozwijającej się 
hodowli. Łatwa dostępność i wysoka jakość produktów bardzo szybko przekłada się na sukcesy hodowlane w moich krewetkariach. 90% 

produktów których używam w mojej hobbystycznej hodowli to produkty SN. ......polecam początkującym jak i dużym hodowlom

Rafał Żołądek
Produkty Shrimp Nature trafiły do mnie dość późno, ale śledzę poczynania marki od samego początku. Przed podaniem pierwszy raz pokarmu 
z linii SN byłem sceptycznie nastawiony. Sądziłem że polski produkt nie może konkurować z wielkimi zagranicznymi markami. Tym milej się 

zaskoczyłem gdy moje krewetki chętniej wychodziły na pokarm, niż gdy podawałem inne pokarmy bardziej renomowanych producentów. Forma 
pokarmów (pellet) bardziej mi odpowiada gdyż nawet najmłodsze krewetki są w stanie pobrać pokarm i nie trzeba dodatkowo ich tak często 

dokarmiać pokarmami w proszku. w swojej hodowli używam tylko i wyłącznie siatek z Shrimp Nature, są one odpowiednie nawet do odławiania 
najmniejszych krewetek. Kolejnym dość dużym plusem produktów SN jestem ich przystępna cena. Polecam produkty Shrimp Nature.

Marek Osiński
Shrimp Nature używam od poczatku posiadania krewetek. Niejednokrotnie łącze te produkty z innymi liniami mimo iż nie ma takiej potrzeby. Linia

jest mocno rozbudowana od dodatków do wody, minerałów aż do pokarmów wieloskładnikowych. Po krewetkach widać że chetnie pobierają pokarm 
i są aktywne. Dzieki z bilansowanej diecie produktów SN można poprowadzić dobrze krewetki osiągając dobre wyniki i krewetki o pięknej barwie.

Sebastian Wilk
Moja hodowla w 90% jest oparta o produkty Shrimp Nature.  Produkty są cenową konkurencją dla produktów z zagranicy i nie odbiegać jakością. 

Szeroka oferta firmy SN zadowoli każdego pasjonata krewetek. Estetycznej zapakowane pokarmy które są bardzo zbilansowane przyciągają nie tylko 
wysoką jakość ale i ceną. Z pokarmów które zasługują na szczególne pochwały to produkty wybarwiające takie jak Biały, Czerwony i nowość Niebieski .
Po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami hodowców postanowiłem wypróbować go u swoich krewetek Blue Velvet. Spełnił moje oczekiwania w 100%. 
Polecam wszystkim tym początkującym ale i tym bardzie doświadczonym skorzystanie z oferty firmy Shrimp Nature napewno nie będziecie zawiedzeni.

Mateusz Mackiewicz
Po podaniu pokarmu Shrimp Nature w oka mgnieniu przy karmniku pojawił się rój mieszkańców. Byłem bardzo zaskoczony, ponieważ gdy podawałem 

produkty innych firm reakcja była zupełnie przeciwna. Kolejną rzeczą, którą zauważyłem to szybszy wzrost maluszków oraz ich większa przeżywalność. 
Wtedy postanowiłem zaopatrzyć się w kolejne pokarmy, suplementy oraz środki do mineralizacji wody. Na dzień dzisiejszy posiadam dość pokaźną ilość 
produktów SN i jako krewetkowy pasjonat jestem z nich w 100% zadowolony. Stwierdzam, że wyróżniają się one równie wysoka jakością w porównaniu 
do innych, oferowanych na rynku.Kolejnym atutem, jest przystępna cena oraz ich wydajność. W momencie podania nie wpływają negatywnie na estetykę 

akwarium i na parametry wody. Na bieżąco śledzę rozwój firmy i nowo wprowadzone produkty SN. Ze względu na zdobyte doświadczenie wiem, że 
każda kolejna nowość tego producenta znajdzie się w moim asortymencie.Podsumowując, z czystym sumieniem mogę polecić produkty firmy 

„Shrimp Nature”. Zarówno początkujący jak i doświadczony hodowca znajdzie coś, co z pewnością sprosta jego oczekiwaniom.

Daniel Malski
Produkty SN stosuje w swoich akwariach od samego początku powstania linii czyli prawie 3 lata. Przez ten czas utworzyłem sobie "swój zestaw" 

wybranych produktów które mogę polecić Do podmian używam obecnie soli GH PLUS. Mimo sypkiej postaci niesamowicie szybko a co najważniejsze 
całkowicie się rozpuszczają. Z kolei dzięki preparatowi Mikro w wygodny sposób wzbogacam wodę we wszystkie potrzebne mikroelementy i pierwiastki. 
Po podmianach zawsze podaje Werwe – dla mnie produkt nr 1 całej linii. Z linii pokarmów stosuję u siebie: Brązowy, Żółty, Orange, Zielony, Zboża, Biały, 

Czerwony oraz Soja. To dla mnie wystarczający zestaw a po krewetkach widzę że nie narzekają 

Gabriel Król
Pewnego dnia kupiłem jeden produkt z SN gdy była to nowość na rynku pokarmów dla krewet, a dzisiaj mam już prawie całą linię produktów SN 

i z wielką chęcią kupuję nowości. Cała rodzina produktów SN zapewnia moim krewetkom zdrowe odżywianie i urozmaiconą dietę, i poza tym zaraz
 po wrzuceniu pokarm jest "oblegany". Oprócz pokarmów, używam także akcesorii dla krewetek i uzdatniaczy wody. Całą moją hodowlę opieram na 

produktach Shrimp Nature i czekam na kolejne nowości.

Rafał Błażejewski
Wprowadzenie produktów Shrimp Nature w absolutny sposób zrewolucjonizowało naszą hodowlę. W krewetkariach pojawiło się mnóstwo ciężarnych 

samic i szybko zaroiło się od maluchów. Bardzo cenię sobie fakt , że pokarmy i suplementy pozbawione są sztucznych środków uzdatniających i wypełniających, 
które to mają niekorzystny wpływ na  zdrowie a przede wszystkim skrzela  tak delikatnych stworzeń jakimi są krewetki. Dzięki Shrimp Nature już dawno 
zapomniałem co to są niewyjaśnione zgony krewetek. Wysoka jakość naturalnych, odpowiednio dobranych składników sprawia, że krewetki otrzymują 

to co im jest niezbędne do prawidłowego wzrostu, rozmnażania i pięknego wyglądu. Z punktu widzenia mojego kilkuletniego doświadczenia stwierdzam, 
ze firma Shrimp Nature oferuje najlepszy na rynku stosunek ceny do jakości i z pełną odpowiedzialnością polecam te produkty wszystkim miłośnikom krewetek.
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Piotr Kaliciński
Produkty marki używam SN używam już blisko od czterech lat. Bardzo szybko stały się głównymi produktami, jakie 

używam w hodowli  krewetek. Jedne z wielu zalet to: bardzo dobry stosunek jakości do ceny, łatwo przyswajalna forma 

pokarmów dla krewetek, duża kompleksowość oferowanych produktów.

Łukasz Banasiak 
Chciałbym polecić wszystkim krewetkomaniakom  firmę Shrimp Nature jako partnera godnego zaufania. Wszystkie produkty 
i akcesoria są zawsze wysokiej jakości, a zamówienia realizowane są na czas. Jeśli cenicie sobie profesjonalizm, rzetelność
 i najwyższą jakość to gorąca polecam firmę Shrimp Nature 

Produkty marki Shrimp Nature używam od momentu wypuszczenia ich na rynek. Od początku kusiły ceną i jak się okazało 
jakością. Aktualnie stosuję prawie całą gamę produktów Shrimp Nature. Produkty polecam każdemu, bez względu na to, 
czy trzyma w zbiorniku neocaridiny, caridiny, czy nawet sulawesi.

Maksymilian Olejniczak

Mirosław Karpiński  (Sulawesi Worlds)

Piotr Smulski
Prowadzę hobbystyczną hodowlę krewetek akwariowych pod nazwą „ Krewetkowa pasja”, która liczy już 30 zbiorników . 
Na początku swojej przygody z krewetkami zdecydowałem się na pokarmy oraz suplementy ze stajni Waldemara Kołeckiego ,
a dokładniej na pokarmy z firmy shrimp nature . Pokarmy uważam za pełnowartościowe i profesjonalne nie odbiegające od 
pokarmów znanych światowych marek . Shrimp nature posiada pełną paletę produktów dla krewetek , od pokarmów 
podstawowych , uzupełniających , pokarmów dla maluchów aż po suplementy oraz sole . Na pokarmach Shrimp nature 
można osiągać fajne rezultaty , sam byłem świadkiem gdy odwiedziłem hodowlę Garnella i zobaczyłem jakiej jakości 
krewetki pływają w zbiornikach . Z czystym sercem mogę polecić pokarmy shrimp nature osobą które zaczynają przygodę 
z krewetkami ale i też osobą które poświęciły temu zajęciu sporo czasu 

 

Jestem właścicielem firmy Sulawesi World. Zajmuję się hodowlą krewetek z rejonu wysp Indonezji, które mają specyficzne 
zapotrzebowania pokarmowe. Ich głównym, podstawowym pożywieniem jest porastający skały okrzemek oraz glony. 
W trakcie swojej 6 letniej działalności testowałem wiele pokarmów, suplementów diety wyprodukowanych przez różne firmy. 
Przyznam jednak zdecydowanie, że pokarmy linii Shrimp Nature przypadły moim krewetkom najbardziej do gustu. 
Jest tu cały wachlarz urozmaiconych pokarmów w formie tzw.peletu. Producenci tej firmy chyba jako nieliczni wyszli 
naprzeciw oczekiwaniom hodowców krewetek z Sulawesi i stworzyli pokarm dedykowany wyłącznie dla tych krewetek. 
Pokarmów firmy Garnella używam od pięciu lat. Nigdy mnie nie zawiodły. Za ich atrakcyjnością przemawia zarówno 
przystępna cena, skład jak również fakt, że sprasowany pokarn możemy umieścić w każdym wybranym miejscu naszego 
krewetkarium. Nie ma obawy, że w trakcie wrzucenia do zbiornika rozpłynie się po całej jego powierzchni. Zdecydowanie polecam

Dariusz Deszczka 

Sebastian Wilk 

Ciągle przybywa nowych klientów którzy swoje krewetki karmią SHRIMP NATURE a klienci którzy już stosowali SN

systematycznie wracają po nowe zapasy pokarmów. Zooluz sprzedaje pokarmy które są sprawdzone i wykorzystywane przez

właściciela sklepu w jego własnej hodowli która składa się z 24 zbiorników i kilkunastu gatunków krewetek.

Marcin Gwiaździński (ShrimpStar)i

Z produktami jak i firmą Shrimp Nature jestem związany od samego poczatku czyli już przeszło 5 lat.Bardzo bogata oferta

produktów które oferują idealnie przypadły mi do gustu jak i moim krewetkom.Na dzień dzisiejszy żadna polska firma nie 

posiada tak szerokiego wachlarza produktów. Mało kto wie że firma SN jest producentem pokarmow dla wielu znanych 

firm więc to o czymś świadczy.Jakość i cena nieporównywalna do zagranicznych produktów no i ciągły rozwój firmy to 

bardzo ważne aspekty które sobie cenie.Każdy oferowany pokarm składa się z kilku składników co fajnie urozmaica 

dietę naszych krewetek a o to nam wszystkim chodzi.

W swojej hodowli używam produktów Shrimp Nature od początku ich istnienia na rynku krewetkowym. Bardzo duży
wybór pokarmów wieloskładnikowych i uzupełniających i produktów naturalnych , a wszystko w wysokiej jakości 
i przystępnej cenie, to niewątpliwie atuty , wciąż rozwijającej się marki. Z czystym sumieniem polecam produkty 
Shrimp Nature, które na pewno pomogą Wam osiągnąc zadowolające sukcesy w hodowli.  



Shrimp Nature poza Polską

W 2015 roku Shrimp Nature było sponsorem na znanym europejskim turnieju krewetkowym we wloskiej 
Piacenzie. Wszystkie produkty naszej linii przewidziane jako nagrody w tym konkursie posiadały dodatkowo

logo turnieju, co bardzo się podobało organizatorom i uczestnikom. 

Nasze produkty także bardzo dobrze się sprzedają za granicami Polski, Shrimp Nature ma swoich 
dystrybutorów w USA, w Kanadzie, Francji , Włoszech,  Rumunii , Niemczech , w Hiszpanii i w Portugalii 
Obecnie prowadzone są rozmowy na temat dystrybucji także w innych krajach np. w Holandii i Turcji. 
Produkty Shrimp Nature także są dostępne w Singapurze w sklepie Green Chapter.

Opinia dystrybutora z USA
Shrimp Nature ma najszerszą gamę dostępnych produktów. Wysokiej jakości składniki naturalnie poprawiają 
zdrowie, kolor i linienia u krewetek . Naturalne produkty oferują wiele rodzajów liści, które uzupełniają linię 
pokarmów. Linia produktów mineralizujących działa świetnie , ja obecnie używam w mojej hodowli 
tylko tych produktów. 

W 2016 roku było sponsorem na pierwszym francuskim turnieju krewetkowym w Paryżu
. Wszystkie produkty naszej linii przewidziane jako nagrody w tym konkursie posiadały także

logo turnieju,. 



kontakt

Biuro obsługi Klienta 
Sprzedaż, Dystrybucja 693 222 111 
Email kontakt@shrimpnature.pl

 

www.shrimpnature.pl
www.facebook.com/Shrimpnature

Lista dystrybutorów sprzedających nasze produkty
www.shrimpnature.pl/dystrybutorzy.html

Jeśli prowadzisz działalność akwarystyczną i chciałbyś
zaoferować swoim klientom produkty linii 

Shrimp Nature - zadzwoń do nas 693 222 111
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