
 

 
 

SOBRE A REMO 
NUTRIENTS 

 
Nossa linha de fertilizantes foi criada com os 
jardins comerciais e de grande porte em 
mente. No entanto, ela também é uma opção 
eficaz e de ótimo custo-benefício para os 
jardins menores. 

 
Nossa prioridade é simplificar o processo de 
mistura, combinando a maior quantidade 
possível de aditivos em um só produto. O 
objetivo é proporcionar economia e eficiência ao 
jardineiro, aumentando a sua produtividade e 
gerando-lhe resultados de altíssimo padrão. 



 

REMO NUTRIENTS: gel de propagação 
  REMO’S ROOTS 

O Remo’s Roots é uma fórmula exclusiva que veda 
imediatamente os cortes, além de saturar a área ao redor com 
vários compostos enraizantes. Contendo dois tipos de hormônios 
que fazem as raízes crescerem, ele gera o máximo de 
enraizamento. 

 

REMO NUTRIENTS: nutrientes básicos 
   REMO’S MICRO 3-0-1 

O Remo’s Micro contém cálcio quelado (EDTA) e na forma de 
nitrato. Ele também contém boro, cobre quelado, manganês 
quelado e molibdênio. Para complementar, sua composição 
apresenta dois componentes ferrosos para aumentar ao máximo 
a absorção. 

O Remo’s Micro foi projetado para uso em todas as fases de crescimento das plantas, com porções 
de mesmo volume do Grow ou do Bloom para elas obterem todos os micronutrientes necessários e 
todos os suplementares desejados. 

   REMO’S GROW 2-3-5 

 

   REMO’S BLOOM 1-4-7 



 

REMO NUTRIENTS: aditivos 

  MAGNIFICAL 3-0-0 

O MagNifiCal contém cálcio quelado, nitrato de cálcio, 
nitrato de magnésio e dois compostos ferrosos. 

 

   VELOKELP 1-1-1 

Os principais ingredientes do VeloKelp são ácido húmico, ácido 
fúlvico, vitamina B1 e extrato de duas espécies de algas marinhas – 
uma proveniente do Atlântico e outra do Pacífico. Este extrato é obtido 
por compressão a frio. O VeloKelp é filtrado durante nosso processo 
de fabricação para garantir plena compatibilidade com sistemas 
hidropônicos. 

 
 
 
 

O Nature’s Candy é uma combinação de carboidratos e 
aminoácidos que promovem e auxiliam o desenvolvimento de 
bactérias e fungos benéficos à planta. Ele contém mais de doze 
aminoácidos L diferentes, além de diversos tipos de vitamina B 
(B1, B2, B3, B5 e B6), sulfato de magnésio, glicose, melaço e dois 
tipos de quelato de ferro. 

 
 

ASTROFLOWER 1-6-11 

O AstroFlower tem uma fórmula completa à base de potássio fosfórico 
para promover a floração. Ele também contém os ácidos húmico e 
flúvico. Tudo isso o torna fundamental para aprimorar o 
desenvolvimento de botões durante a fase de surgimento das flores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATURE’S CANDY 



 

Tabela Posológica 
Visite www.remonutrients.com/calculator para consultar 

nossa tabela posológica interativa 
 
 
 

Ciclo Vegetativo 
 

Produtos Unidade 1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4ª Semana 
Remo's Micro ml/L 1.25 1.5 1.75 2 
Remo's Grow ml/L 1.25 1.5 1.75 2 
VeloKelp ml/L 1.25 1.5 1.75 2 
MagNifiCal ml/L 1.25 1.5 1.75 2 

O Nature's Candy também serve para nutrir as bactérias benéficas às plantas durante o ciclo vegetativo. Para 
tanto, deve-se utilizar a mesma dosagem empregada nos outros produtos. 
O VeloKelp e o MagNifiCal podem ser pulverizados nas folhas a uma solução de até 10ml/L 

 
 

Ciclo de Floração 
 

Produtos Unidade 1ª à 4ª 
Semanas 

5ª 
Semana 

6ª 
Semana 

7ª 
Semana 

8ª Semana 

Remo's Micro ml/G 2 2.5 2.5 2.5 Flush 
Remo's Bloom ml/G 2 2.5 2.5 2.5 Flush 
VeloKelp ml/G 2 2.5 2.5 2.5 Flush 
MagNifiCal ml/G 2  2  0  0 Flush 
Nature's Candy ml/G 2 2.5 2.5 2.5 Flush 
AstroFlower ml/G 2 2.5 2.5 2.5 Flush 

 
Estacas: Umedeça o meio de cultivo a ser plantado com uma solução de 2,5 ml / L de VeloKelp. Em seguida, insira cerca de 1 cm do 
final da estaca no Remo's Roots e coloque-o em meio de crescimento.  
 

 
Essas instruções são apenas uma orientação geral, podendo ser necessário reajustá-las ao método de cultivo empregado. Para 
obter orientações mais personalizadas, entre em contato conosco. 

http://www.remonutrients.com/calculator
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