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Technische Data van Easy-Life vloeibaar 
filtermedium

Actief en Krachtig

Het krachtige Easy-Life vloeibaar filtermedium kan worden aangeduid als een actief, vloeibaar 
filtermedium. Maar het is veel meer dan alleen dat. Het produkt heeft een enorme capaciteit om zoet- 
en zeewater te zuiveren. Easy-Life absorbeert veel schadelijke stoffen, elimineert stressfactoren, 
bemest de planten, bevordert de kweek, enzovoort. Het is dus een erg veelzijdig produkt dat uiteraard 
onafhankelijk getest is. Een deel van de resultaten zijn hieronder aangegeven.

Belangrijke kenmerken van Easy-Life vloeibaar filtermedium

•is 100% natuurlijk

•bevat geen chemicaliën of bakteriën

•het bestaat uit een mix van natuurlijke ingredienten die verantwoordelijk zijn voor alle 
werkingen

•werkt o.m. als onderhoudstonicum, waterbereider, preventiemiddel, bemester, eetlustopwekker, 
kweek-bevorderaar en waterklaringsprodukt

Easy-Life heeft niet alleen direkte positieve effecten, maar werkt ook positief over langere tijd. Easy-Life 
kan gebruikt worden voor het oplossen van problemen alhoewel het beste is om het te gebruiken als 
preventief middel. Gebruik Easy-Life dus als onderhoudsprodukt om het aquariumhouden gemakkelijk 
en plezierig te maken. zeer veilig, ook voor kinderen milieuvriendelijk zeer werkzaam in zoet- en 
zeewatersystemen.
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De bovenstaande grafieken laten duidelijk zien dat giftige metalen en cyanide snel verwijderd worden. 
Ook andere contaminanten zoals ammonium en chemicaliën worden snel en effectief uit het water 
gezuiverd.

Stress en visziekten

Water wordt door de enorme absorbtiecapaciteit van Easy-Life compleet gepurificeerd. Kleine 
hoeveelheden schadelijke stoffen (zoals zware metalen) kunnen vissen laten stressen. Stress is net als 
bij mensen, oorzaak nr. 1 van ziekten. De weerstand wordt verlaagd waardoor ziektekiemen een kans 
krijgen om toe te slaan. Easy-Life haalt de oorzaak van de stressfactoren weg. Transport van vissen en 
lagere dieren betekent vaak een lange reis waarbij giftige stoffen zich ophopen. Deze stoffen zorgen 
niet alleen voor verlaging van de fysieke weerstand maar ook voor stress dat gevolgen heeft voor een 
langere quarantaine tijd. Niet voor niets gebruiken professionele viskwekers, importeurs, aquarium- en 
dierenspeciaalzaken Easy-Life vloeibaar filtermedium om vissen binnen korte tijd te ontstressen zonder 
antibiotica.

E.Coli ABSORPTTIE EXPERIMENT

#bacteriën Telling na 3 minuten % reductie Telling na 6 minuten % reductie
1.400.000 230.000 83,7% 70.000 95%
 

E.Coli: in stilstaand water + Easy-Life vfm

#bacteriën Telling na 24 uur % reductie
205.000 5.000 97,56%
In de tabellen hierboven wordt de snelle afname van E.Coli bakteriën geregistreerd in stilstaand en 
circulerend water. De schadelijke E.Coli wordt zonder problemen geabsorbeerd.

Easy-Life neutraliseert en absorbeert ook andere schadelijke bakteriën, zodat bakteriële infecties 
worden voorkomen. Huidinfecties, interne en externe verwondingen, mond- en vinrot en andere 
bakteriële aandoe-ningen worden met Easy-Life voorkomen maar ook genezen. Tenslotte is het een 
groot voordeel dat Easy-Life indirekt ook ziekten voorkomt zoals bijvoorbeeld witte stip, welke alleen 
een kans krijgt wanneer vissen een zwakkere weerstand hebben door met name stress. Easy-Life 
reduceert de stress namelijk aanmerkelijk, zodat de weerstand van vissen zal verbeteren.

Invloed op pH, geleidbaarheid, milieu en mens

Consumptie:

Easy-Life is niet geschikt voor menselijke consumptie maar zal bij inname geen schadelijk effect 
hebben. Verder is Easy-Life onbeperkt houdbaar en kan gewoon bewaard worden bij 
kamertemperatuur.

pH:



Easy-Life heeft geen significant effect op de pH-waarde in de range van 5 - 10. Bij extremere waarde 
zal Easy-Life de pH met 0,4 - 0,6 verschuiven richting neutraal.

Geleidbaarheid:

De geleidbaarheid wordt verlaagd door Easy-Life. Allerlei vervuilingen worden uit het water verwijderd 
en het positieve gevolg is een lagere geleidbaarheid.

Milieu, Dieren en Kinderen:

Easy-Life veroorzaakt vele nuttige werkingen in zoet- en zeewateraquaria. Het is een heel 
milieuvriendelijk produkt omdat het helemaal geen chemicaliën, bakteriën of organische stoffen bevat. 
Easy-Life is daarom ook een heel veilig, niet giftig produkt. Het vertoont geen negatieve werkingen bij 
kinderen of dieren, wanneer die in aanraking zijn gekomen met het produkt. Easy-Life vertegenwoordigt 
produktgeneratie die ver op de huidige wetgeving vooruitloopt.
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