
APRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 



054241 BOLSA P/ ELEMENTOS FILTRANTES BOYD - CHEMI-BAGS (5" x 10,5")  C/ 2 UN 

Bolsa filtrante de nylon para ser usada com 
qualquer tipo de granulometria de elemento 
filtrante tais como: Removedores de Fosfato, 
Nitrito, Nitrato, Amônia, ou Silicato e Carvão 
Ativado. 
 
-Dois sacos de nylon (5” x 10,5”) e duas presilhas 
de plástico 



063747 CARVAO ATIVADO BOYD CHEMI PURE BLUE 156G (5.5 OZ) 

063746 CARVAO ATIVADO BOYD CHEMI PURE BLUE 312G (11 OZ.) 

Chemi-Pure Blue é a melhor mídia filtrante All-in-one 
(tudo em 1) para aquários marinhos. Em um saco de 
nylon fácil de usar, que oferece uma filtragem superior e 
resultados fantásticos mesmo nos aquários de recife 
mais avançados. 
Combina carvão ativado granulado da mais alta 
qualidade com resinas de troca iônicas premium, 
produzindo uma formula sinérgica para a saúde e o bem 
estar dos habitantes do seu aquário. Esta mistura 
exclusiva remove significativamente compostos 
orgânicos, odores, fenóis, toxinas, medicamentos, 
metais dissolvidos, fosfatos e silicatos. O carvão ativado 
granulado de alta capacidade de Chemi-Pure Blue tem 
um baixo conteúdo de cinzas e ao enxaguar 
rapidamente, reduz o potencial de HLLE (erosão da 
cabeça e doença da linha lateral) no aquário. Utiliza a 
melhor tecnologia em resinas de qualidade laboratorial 
para remover rapidamente compostos orgânicos e 
fosfatos da água do aquário, por sua vez aumentando o 
potencial redox e ajudando a estabilizar o pH. 
Chemi-Pure Blue dura mais tempo e reduz a 
necessidade de mudanças frequentes de água. Para um 
aquário marinho saudável, estável e cristalino. 



054291 REMOVEDOR DE NH4/NO3 BOYD - CHEMI-PURE 1.134G (40 OZ.) 

054676 REMOVEDOR DE NH4/NO3 BOYD - CHEMI-PURE 141G (5 OZ.) 

054251 REMOVEDOR DE NH4/NO3 BOYD - CHEMI-PURE 141G (PACK 6 UN) 

054680 REMOVEDOR DE NH4/NO3 BOYD - CHEMI-PURE 283G (10 OZ.) 

054250 REMOVEDOR DE NH4/NO3 BOYD - CHEMI-PURE 283G (PACK 6 UN) 

054591 REMOVEDOR DE NH4/NO3 BOYD - CHEMI-PURE 283G (UNID*PROMOCIONAL*) 

Descrições: Chemi-Pure é a mídia filtrante de troca iônica 
constantemente aprimorada durante os anos. Promove o 
crescimento de bactérias aeróbicas e através da nitrificação 
remove compostos orgânicos dissolvidos.  
- Limpeza de amônia e nitrato. 
- Renova o apetite.  
- Aumenta a vida do seu aquário.  
- Elimina a perda de peixes devido a água poluída e não 

balanceada, acidez e mudanças de pH.  
- Diminui o custo das trocas de água.  
- Promove o crescimento dos organismos necessários, sem 

nenhum perigo de poluição.  
- Sem choques osmóticos.  
- Promove uma água cristalina e límpida.  
- Remove cobre, odores, poluentes, gases, CO2, fenol e 

água amarelada.  
- Substitua de 4 a 6 meses sob condições normais de uso 

fazendo com que o custo inicial seja baixo.  
- Reações neurológicas dos peixes iguais em habitat 

natural. 
- Sem limpeza necessária  
- Melhora a saúde do peixe.  



054240 REMOVEDOR DE PO4/SIO2/NH4/NO3 BOYD - ELITE CHEMI-PURE 1332G (46,98 OZ) 

054293 REMOVEDOR DE PO4/SIO2/NH4/NO3 BOYD - ELITE CHEMI-PURE 184G (6,5 OZ) 

054288 REMOVEDOR DE PO4/SIO2/NH4/NO3 BOYD - ELITE CHEMI-PURE 184G (PACK 6UN) 

054246 REMOVEDOR DE PO4/SIO2/NH4/NO3 BOYD - ELITE CHEMI-PURE 333G (11,74 OZ.) 

054280 REMOVEDOR DE PO4/SIO2/NH4/NO3 BOYD - ELITE CHEMI-PURE 333G (PACK 6UN) 

054290 REMOVEDOR DE PO4/SIO2/NH4/NO3 BOYD - ELITE CHEMI-PURE 87,9 G (3.1 OZ.) 

Descrições: Chemi-Pure é a mídia filtrante de troca iônica 
constantemente aprimorada durante anos. Chemi-Pure promove o 
crescimento de bactérias aeróbicas e através da nitrificação remove 
compostos orgânicos dissolvidos.  
- Remove fosfatos e silicatos (Através do Óxido Ferroso). 
- Limpeza de amônia e nitrato. 
- Elimina a perda de peixes devido a água poluída e não 

balanceada, acidez e mudanças de pH. 
- Renova o apetite.  
- Aumenta a vida do seu aquário.  
- Diminui o custo das trocas de água. 
- Contém os organismos necessários que permitem o crescimento 

sem nenhum perigo de poluição. 
- Sem choques osmóticos. 
- Promove uma água cristalina e límpida.  
- Remove cobre, odores, poluentes, gases, CO2, fenol e água 

amarelada.  
- Substitua de 4 a 6 meses sob condições normais de uso fazendo 

com que o custo inicial seja baixo.  
- Reações neurológicas dos peixes iguais em habitat natural. 
- Sem limpeza necessária 
- Melhora a saúde do peixe. 



054772 REMOVEDOR DE ALGAS MARRONS E VERMELHAS BOYD - CHEMICLEAN 2G 

054939 REMOVEDOR DE ALGAS MARRONS E VERMELHAS BOYD - CHEMICLEAN 6G 

054706 REMOVEDOR DE ALGAS MARRONS E VERMELHAS BOYD (LIQUIDO) - CHEMICLEAN 59G 

Remove manchas de algas (Ciano-bactérias) que possa se 
apresentar nos aquários. Oxida elementos orgânicos 
dissolvidos e sedimentos acumulados. Torna a água do 
aquário cristalina e promove o balanceamento das enzimas 
essenciais. Seguro e ideal para aquários de recifes, 
invertebrados, macroalgas, bactérias nitrificantes e peixes 

2 g (pó) 
Trata até 1.135 litros 

6 g (pó) 
Trata até 3.407 litros 

59g (líquido) 
Trata até 2.725 litros 



EXEMPLO DE AQUÁRIO INFESTADO DE  
RED SLIME – CIANO-BACTERIA 



054673 SUPLEMENTO MULTIVITAMINICO BOYD - VITA CHEM FRESH 118ML (4 fl oz) 

054520 SUPLEMENTO MULTIVITAMINICO BOYD - VITA CHEM FRESH 473ML (16 fl oz) 

Descrição: Vita-Chem traz nutrição natural 
para o seu peixe e produz mais vitamina C 
ativa do que qualquer outro suplemento. 
Lipídios naturais e aminoácidos da natureza 
concentrados em um único suplemento: Multi 
vitaminas pré-estabilizadas, solúveis em água e 
tecidos 
 Uma nova, revolucionária e exclusiva 

concepção em suplementos vitamínicos 
para animais e peixes criados em sistemas 
fechados. 

 Ótimo para regeneração da barbatana e a 
doença da linha lateral do peixe.  

Instruções de uso: Aplique 1 gota a cada 3.8 
litros uma vez por semana e diversas gotas na 
comida 5 vezes por semana. 



054675 SUPLEMENTO MULTIVITAMINICO BOYD - VITA CHEM MARINE 118ML (4 fl oz) 

054543 SUPLEMENTO MULTIVITAMINICO BOYD - VITA CHEM MARINE 473ML (16 fl oz) 

Descrição: Vita-Chem traz nutrição natural 
para o seu peixe e produz mais vitamina C 
ativa do que qualquer outro suplemento. 
Lipídios naturais e aminoácidos da natureza 
concentrados em um único suplemento: Multi 
vitaminas pré-estabilizadas, solúveis em água e 
tecidos – Uma nova, revolucionária e exclusiva 
concepção em suplementos vitamínicos para 
animais e peixes criados em sistemas fechados. 
 Ótimo para regeneração da barbatana e da 

doença da linha lateral do peixe 
  Intensifica a coloração dos peixes e 

promove a reprodução. 
 Ótimo para aquários com corais e animais 

filtrantes 
 Agora com Ômega 3. 
Modo de usar: Aplique 1 gota a cada 3.8 litros 
uma vez por semana e diversas gotas na 
comida 5 vezes por semana. 


