GREEN GAIN
SE
Viktig:
o Innan användande av produktet, läs bruksanvisningen och var säker
på at du förstår alla detaljer.
o Behåll bruksanvisningen efter at du började använda produktet, och
kom tilbaka till den vid behov
Säkerhetsinstruksjon:
o Detta produktet är utväcklat för skjötsel av plantor och fisk i
akvariet. Vennligen inte använd ikke produktet för andre ändamål.
o Läs bruksanvisningen och följ de råd som står der.
o INTE använd produktet samtidigt med andra producenters
produkter. Överdos av elementer kan föra till alger och oklarhet i
vattnet. Undgå helst också användnande av fiskemedisiner samtidigt
med detta produktet.
o Det er bevisat att dette produkt inte är skadligt för levende
organismer, som fisk och plantor när det är användt på rätt sätt.
Derför er ADA inte ansvarlig för död/skador på plantor eller andra
organismer.
o Om produktet kommer inn i ögonen eller munnen tvätta genast med
vatten från kranen och kontakta läkare vid behov.
o Uppbevaras otillgjengligt för barn.
Speciella egenskaper vid Green Gain
Green Gain innehåller aktiva ingredienser som cytokinin, botaniska
hormoner, spårämnen, och aminosyror som är nödvändiga for växt av
akvarieplantor.
Tillförsel av Green Gain efter trimning av plantor kan redusere stresset som
plantorna gjenomgår, och främjar deres resistens.
Användning:
o När akvarieplantor utsätts för stress under trimning eller i andra
situasjoner, tilsätt 1 droppe Green Gain per var 10 liter av
vattenvolumet.
o Etter vattenbyte tilsätt 1 droppe per 10 liter av nytilsatt vatten.
o Tilpassa användningen efter plantornas tillstånd. Om det observeres
växtproblem på grund av stress, måste man förbättra vattenvärdena
genom vattenbyte och tillförsel av Green Gain i mängden 2-3 ganger
större än standard dosering.

NO/DK
Viktig:
o Før bruk av produktet, les bruksanvisningen og vær sikker på at du
forstår alle detaljene
o Behold bruksanvisningen selv etter at du begynte å bruke produktet,
og kom tilbake til den ved behov
Sikkerhetsinstruks
o Dette produktet er utviklet for stell av planter og fisk i akvariet.
Vennligst ikke bruk produktet for andre formål.
o Les bruksanvisningen og følg råd som står der
o IKKE bruk produktet samtidig med andre produsenters produkter.
Overdose av elementer kan føre til alger og uklarhet i vannet. Unngå
helst også bruk fiskemedisiner samtidig med dette produktet.
o Det er bevist at dette produkt ikke er skadelig for levende
organismer som fisk og planter når brukt på en riktig måte. Derfor er
ADA ikke ansvarlig for død/skader på planter eller andre
organismer.
o Dersom produktet kommer inn i øynene eller munnen, vask straks
med vann fra springen og kontakt lege ved behov.
o Oppbevares utilgjengelig for barn
Spesielle egenskaper ved Green Gain
Green Gain inneholder aktive ingredienser som cytokinin, botaniske
hormoner, sporstoffer, og aminosyrer som er nødvendg for vekst av
akvarieplanter.
Tilførsel av Green Gain etter trimming av planter kan redusere stresset som
plantene gjennomgår, og fremmer deres resistens.
Bruk
o Når akvarieplanter utsettes for stress under trimming eller i andre
situasjoner, tilsett 1 dråpe Green Gain per hver 10 liter av
vannvolumet.
o Etter vannbytte tilsett 1 dråpe per 10 liter av nytilsatt vann.
o Tilpass bruken etter tilstanden av plantene. Hvis det observeres
vekstproblemer på grunn av stress, må man forbedre vannverdiene
gjennom vannbytte og tilsetting av Green Gain i mengden 2-3
ganger større enn standard dosering.

