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Sinds 1998 ontwikkelt en produceert Easy Life 
International B.V. aquarium- en 
vijverproducten in eigen beheer onder de 
merknaam Easy-Life. We onderscheiden ons in 
de markt doordat de universitair 
geschoolde specialisten ook zelf al jarenlang 
aquarist zijn en daardoor praktijk en kennis 
perfect kunnen samenvoegen tot innovatieve 
producten. Door de goede naam en 
uitstekend werking van de Easy-Life 
producten zijn ze in meer dan 60 landen 
verkrijgbaar. Inmiddels worden de producten 
niet alleen door hobbyisten gebruikt, maar 
ook door detaillisten, groothandels, 
dierentuinen en importeur-exporteurs van 
vissen en koralen.

www.easylifeaquarium.ru
www.easylifeaquarium.co.uk (UK)
www.easylifeint.com (USA)
www.easylife-cn.cn
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1. Copyright
This catalog is protected by copyright law. Copyright © 2020 Easy Life International BV and its affi  liated or related 
companies. Specifi c content such as articles, photos and images are subject to the copyright of their respective owners.
All rights reserved. Unauthorized distribution, transmission or publication strictly prohibited.

2. Liability
The information contained in this catalog is for general information purposes only. The information is provided by Easy Life International BV and while we endeavour 
to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, 
suitability or availability with respect to the catalog or the information, products, services, or related graphics contained in the catalog for any purpose. Any reliance 
you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising 
from loss of data or profi ts arising out of, or in connection with, the use of this catalog.
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 Productie & Kantoor Europa

     KIES TAAL

     SELECTEER PRODUCT

     BEREKEN LITERS OF VUL IN

     LEES DOSERINGS ADVIES

Easy-Life Doserings App 

Typ dos.easylife.eu in uw browser 
of SCAN de bovenstaande QR-CODE.
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Legenda beschikbare talen

D  = Duits
E  = Engels

NL = Nederlands
FR = Frans

DA  = Deens
SE = Zweeds

FI  = Fins
IT  = Italiaans
SP = Spaans

P  = Portugees
PL = Pools

SR = Servisch
CZ = Tsjechisch

RM = Roemeens
RU = Russisch
CH = Chinees

KR = Koreaans
JP = Japans
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        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

De ultieme waterbehandeling zonder medicijnen.

Easy-Life Filtermedium is het meest veelzijdige waterbehandelingsproduct op 
de markt. Het kan gebruikt worden om water kristalhelder te maken. Het wordt 
toegepast als waterbereider, onderhouds product, stimulator (o.a. van planten-
groei) en profylaxe (voorkoming van infecties). Verder is het een eff ectieve oplosser 
voor een breed scala aan problemen in zoet- en zeewater. Het is bovendien 100% 
natuurlijk en zeer veilig in gebruik. 
     
Easy-Life Filtermedium (Easy-Life FM) is een uniek product, dat het houden van 
vissen, planten en lagere dieren in zoet- en zeeaquaria wel erg eenvoudig maakt. 
Easy-Life FM zorgt niet alleen voor kraakhelder water, maar ook voor gezonde, 
actieve en prachtig gekleurde vissen. Easy-Life FM draagt bij aan een superieure 
waterkwaliteit (minder vaak water verversen), verminderde algengroei en aan 
beduidend minder stress bij de levende have. Easy-Life FM is een natuurproduct 
zonder chemische toevoegingen, maar kent wel meer dan 30 werkingen!lemen in 
zoet- en zeewater. Het is bovendien 100% natuurlijk en zeer veilig in gebruik. 

Easy-Life FM: 

• is 100% natuurlijk & veilig 
• bevat geen chemicaliën, bacteriën of andere organische toevoegingen
• is zeer eff ectief in zoet- en zeewater aquaria en palludaria 
• lost veel problemen op
• heeft een veelzijdige preventieve werking 
• heeft meer dan 30 postieve werkingen op vis, plant en water

  Normale dosering: 10 ml per 30 liter.

Easy-Life Filter Medium (FM)

8 715837 002012
100 ml        FM1000          48

250 ml        FM1001          48

500 ml        FM1002          24

1000 ml        FM1005          12

5000 ml        FM1003          2

8 715837 010031

8 718347 330156

8 715837 010024

100ml     250ml       500ml        1000ml                5000ml

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH
8 715837 002043

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

Persbericht 2004 : Award “Best aquariumprod-
uct 2004 - Germany”

WATERBEHANDELING

Zoet Zee

PROFESSIONELE AQUARIUM & VIJVER PRODUCTEN WATERBEHANDELING   4                



        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

100 ml        AQM 0100   48

250 ml        AQM 0250   48

500 ml        AQM 0500   4

1000 ml        AQM 1000      12

5000 ml        AQM 5000       2

Maakt agressief kraanwater direct geschikt

AquaMaker is een krachtige, snelwerkende water conditioner. Het maakt 
agressief kraanwater meteen klaar voor gebruik in alle zoet- en zeewateraquar-
ia. AquaMaker is bovendien geschikt voor rifaquaria en vijvers. Het is verder 
absoluut veilig voor alle vissen, planten, koralen, garnalen, slakken en het 
biologische fi lter.

AquaMaker werkt zeer veelzijdig:
• Verwijdert chloor
• Verwijdert chlooramine
• Verwijdert zware metalen zoals koper, zink en lood
• Bindt en ontgift toxisch ammoniak
• Bindt en neutraliseert nitriet
• Bindt en neutraliseert nitraat
• Ontstresst vissen
• Beschermt de slijmhuid en kieuwen van vissen

AquaMaker heeft geen invloed op de pH, KH of GH. 
In een zeewateraquarium zal het de skimmer (afschuimer) niet overactief 
maken.

 Normale dosering: 10 ml per 50 liter.
    Bij problemen: 20 - 50 ml per 50 liter.

8 718347 330231

8 718347 330248

8 718347 330255

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

100ml     250ml       500ml        1000ml               5000ml

8 718347 330262

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

Zoet Zee

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH
8 718347 330224

AquaMaker: water conditioner & ontgifter

WATERBEHANDELING

PROFESSIONELE AQUARIUM & VIJVER PRODUCTEN WATERBEHANDELING   5                



        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

EasyStart: Ready To Go 

100 ml        ES1001   48

250 ml        ES1002   48

500 ml        ES1003   24

1000 ml        ES1004  12

5000 ml        ES1005           2

Aquariumwater geschikt maken voor vissen

EasyStart is een aquarium- en fi lterstarter. Het doel is om bij de opstart van een zoet- of zeewateraquari-

um snel het water te zuiveren en te stabiliseren zodat het geschikt is voor vissen. 

EasyStart is een unieke combinatie met hoogactieve bacterieculturen. De unieke bacteriedrager zorgt 

voor een versnelde vermeerdering van nuttige bacteriën, zodat het ontstaan van o.a. het giftige nitriet 

vermeden kan worden. Het helpt bovendien de werking van schadelijke bacteriën tegen te gaan en 

zuivert het water van zware metalen en andere chemische verontreinigingen. Het resultaat is een gezond 

aquarium met vitale, intensief kleurende vissen.

  Normale dosering: 10 ml per 50 liter.
 

8 715837 040496

8 715837 040502

8 715837 040519

8 718347 330187

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

100ml     250ml       500ml        1000ml               5000ml

8 715837 040533

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

Zoet Zee

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

um snel het water te zuiveren en te stabiliseren zodat het geschikt is voor vissen. 

EasyStart is een unieke combinatie met hoogactieve bacterieculturen. De unieke bacteriedrager zorgt 

voor een versnelde vermeerdering van nuttige bacteriën, zodat het ontstaan van o.a. het giftige nitriet 

vermeden kan worden. Het helpt bovendien de werking van schadelijke bacteriën tegen te gaan en 

zuivert het water van zware metalen en andere chemische verontreinigingen. Het resultaat is een gezond 

WATERBEHANDELING
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        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

Catappa-X 

8 718347 330101
100 ml        CAT 0100  48

250 ml        CAT 0250  8

500 ml        CAT 0500  4

1000 ml        CAT 1000  12

8 718347 330125

8 718347 330132

8 718347 330118

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

100ml     250ml       500ml        1000ml

Vloeibare Catappa bladeren

Catappa bladeren worden aan het aquariumwater toegevoegd vanwege de heilzame werking op 

vissen en garnalen. Catappa-X is de eff ectieve vloeibare variant hierop.

Als de bladeren van de Catappa-boom aan het water worden toegevoegd geven ze heilzame stoff en 

af. Nadeel is echter dat ze na enige tijd vergaan, waardoor organische verbindingen vrij komen. Dat 

levert een aantal vervelende bijwerkingen op: ze kleuren het water bruin en de vrijkomende 

organische stoff en vervuilen en belasten het water.

Catappa-X is het antwoord op al deze problemen. Het verkleurt het water niet en brengt geen extra 

vervuiling in het water. Het verlaagt het kiemgetal zodat de kans op ziekten sterk wordt gereduceerd. 

Catappa-X laat vissen en garnalen veel beter fl oreren en intensiever kleuren.

Productvoordelen
• Intensievere kleuring van vissen en garnalen

• Versterkt de algemene gezondheid van de levende have

• Voorkomt ziekten

• Kleurt het water niet bruin

• Geen extra organische vervuiling

  Normale dosering: 10 ml per 100 liter.

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

Zoet

Catappa-X is het antwoord op al deze problemen. Het verkleurt het water niet en brengt geen extra 

vervuiling in het water. Het verlaagt het kiemgetal zodat de kans op ziekten sterk wordt gereduceerd. 

WATERBEHANDELING

PROFESSIONELE AQUARIUM & VIJVER PRODUCTEN WATERBEHANDELING   7                



betere kleuren

verbeterde vitaliteit

minder gevoelig voor ziekten

        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

Catappa-Marine 

                250ml       500ml       1000ml

Vloeibare Catappa bladeren voor zeewater aquariums

Catappa bladeren worden aan het aquariumwater toegevoegd vanwege de heilzame werking op 

vissen en garnalen. Catappa-Marine is de eff ectieve vloeibare variant hierop.

Door een speciale procedure zijn ingrediënten van Catappa bladeren geschikt gemaakt voor 

zeewater aquariums. Catappa-Marine verkleurt en vervuilt het zeewater niet. Vissen en garnalen 

zullen door Catappa-Marine beter kleuren en gezonder zijn.

Productvoordelen
• Intensievere kleuring van zeewater vissen en garnalen

• Versterkt de algemene gezondheid van de vissen

• Voorkomt ziekten

• Kleurt het water niet bruin

• Geen extra organische vervuiling

• Geen invloed op de eiwitafschuimer

• Compleet reef-safe

• Veilig voor alle soorten koralen

• Heeft geen invloed op de water parameters

  Normale dosering: 10 ml per 100 liter.

250 ml        CAM 0100   48

500 ml        CAM 0250   24

1000 ml        CAM 0500  12

 

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH
8 718347 330293

8 718347 330309

8 718347 330316

Zee

WATERBEHANDELING
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        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

Universele professionele plantenvoeding

Easy-Life ProFito is een extra complete, universele plantenvoeding geschikt 

voor alle waterplanten in aquaria. De samenstelling van ProFito zorgt er 

voor, dat er een sterke, gezonde, weelderige plantengroei ontstaat en 

onderhouden wordt. Door de optimale verhouding van de ingrediënten, 

komen planten niets tekort en kunnen ze ongehinderd krachtig en 

weelderig groeien.

Productvoordelen
• een sterk geconcentreerde, extra complete universele plantenvoeding

• alle voedingsstoff en in één product, zoals o.a. ijzer, kalium en mangaan

• zorgt voor een krachtige, gezonde en weelderige plantengroei

• bevordert de aanmaak van cytokininen en stimuleert daarmee  de 

     celdeling

• bredere bladeren en een intensieve kleuring

• verbetert en consolideert het biologisch evenwicht in het aquarium

• bevat geen nitraat en fosfaat

• zeer economisch in gebruik

100 ml        PR1000          48

250 ml        PR1001          48

500 ml        PR1002          24

1000 ml        PR1005          12

5000 ml        PR1004          2

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

8 715837 040571

8 715837 000421

8 715837 000452

8 715837 000438

8 718347 330149

100ml     250ml       500ml       1000ml              5000ml

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

  Normale dosering: wekelijks 10 ml per 100 liter.

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

Zoet

Fe K Mg Mn B Co Li Cu I M
o Ni Sn F Al Zn V Se

WATER TREATMENT         

ProFito: All-in-one voedsel voor planten

PLANTENVOEDING

PLANTENVOEDING   9                PROFESSIONELE AQUARIUM & VIJVER PRODUCTEN

Press release 2004 : Award “Best aquarium 
product 2008 - Germany”



        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

100 ml        EC1000  48

250 ml        EC1001  48

500 ml        EC1002  24

1000 ml        EC1003  12

5000 ml        EC1004  2

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

EasyCarbo: vloeibare CO2 

8 715837 040564

8 715837 000827

8 715837 000834

8 715837 000841

8 715837 000858

Koolstof, onmisbaar voor goede plantengroei

EasyCarbo is een zeer krachtige en eff ectieve koolstof voeding voor 

aquariumplanten. Bovendien wordt  algengroei actief tegengegaan en voorkomen.

Koolstof (in de vorm van in het water opgeloste CO2) is één van de belangrijkste 

voedingsstoff en voor een optimale plantengroei. 

Bij gebrek aan koolstof kan een plant niet optimaal assimileren en groeien. Als 

gevolg van dit gebrek komt de plantengroei tot stilstand en concurreren planten 

niet meer met algen om de voedingsstoff en. Als dit tekort aan koolstof te lang 

aanhoudt, dan gaan de planten suikers en andere voedingsstoff en lekken die 

aantrekkelijk zijn voor algen. Gevolg: bealgde en slecht uitziende bladeren. 

EasyCarbo brengt dan de oplossing. Na circa 2 weken gebruik van EasyCarbo gaan 

planten duidelijk beter groeien en er beter uitzien. Dit geldt met name voor 

moerasachtige planten (Cryptocoryne sp. / Echinodorus sp. enz.). 

Algen krijgen het heel moeilijk door de verbeterde concurrentie en verdwijnen in 

de meeste gevallen.

 

Het gebruik van ProFito plantenvoeding en EasyCarbo koolstofvoeding is 
de juiste combinatie
Planten hebben meer nodig dan alleen koolstof. Ook sporenelementen zijn 

onmisbaar. Omdat die nooit precies gemeten kunnen worden en we dus ook niet 

weten welke sporenelementen wel of niet aanwezig zijn in het water, is ProFito de 

ideale oplossing om het water op de meest complete manier 

te verrijken met sporenelementen.

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

100ml     250ml       500ml       1000ml                5000ml

Zoet

  Normale dosering: dagelijks 1 ml per 50 liter.

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

WATER TREATMENT         

PLANTENVOEDING

PLANTENVOEDING   10                PROFESSIONELE AQUARIUM & VIJVER PRODUCTEN



        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

100 ml        ECB 0100  48

250 ml        ECB 0250  48

500 ml        ECB 0500  24

1000 ml        ECB 1000  12

5000 ml        ECB 5000  2

EasyCarbo Bio: natuurlijke vloeibare koolstofbron 

8 718347 330408

Koolstof, onmisbaar voor goede plantengroei

EasyCarbo Bio is een vloeibare koolstofbron voor aquariumplanten op natuurlijke 

basis. Koolstof is belangrijk voor planten om goed te groeien en eff ectief te kunnen 

concurreren met algen. Bij te weinig koolstof of CO2 in het aquarium, krijgen algen 

namelijk vaak een kans.

Koolstof (in de vorm van in het water opgeloste CO2) is één van de belangrijkste 

voedingsstoff en voor een optimale plantengroei. 

Bij gebrek aan koolstof kan een plant niet optimaal assimileren en groeien. Als 

gevolg van dit gebrek komt de plantengroei tot stilstand en concurreren planten 

niet meer met algen om de voedingsstoff en. Als dit tekort aan koolstof te lang 

aanhoudt, dan gaan de planten suikers en andere voedingsstoff en lekken die 

aantrekkelijk zijn voor algen.  Algen krijgen het heel moeilijk door de verbeterde 

concurrentie en verdwijnen in de meeste gevallen.

Het gebruik van ProFito plantenvoeding en EasyCarbo Bio koolstofvoeding 
is de juiste combinatie
Planten hebben meer nodig dan alleen koolstof. Ook sporenelementen zijn 

onmisbaar. Omdat die nooit precies gemeten kunnen worden en we dus ook niet 

weten welke sporenelementen wel of niet aanwezig zijn in het water, is ProFito de 

ideale oplossing om het water op de meest complete manier 

te verrijken met sporenelementen.

100ml     250ml       500ml       1000ml                5000ml

Zoet

  Normale dosering: wekelijks 10 ml per 100 liter.

8 718347 330415

8 718347 330422

8 718347 330439

8 718347 330446

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT • SP • P

PL • SR • CZ • RM • RU • CH • JP • KR

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT • SP • P

PL • SR • CZ • RM • RU • CH • JP • KR

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT • SP • P

PL • SR • CZ • RM • RU • CH • JP • KR

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT • SP • P

PL • SR • CZ • RM • RU • CH • JP • KR

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT • SP • P

PL • SR • CZ • RM • RU • CH • JP • KR

WATER TREATMENT         

PLANTENVOEDING
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        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

Extra ijzer als het nodig is

Easy-Life Ferro bevat gemakkelijk opneembaar ijzer voor waterplanten. IJzer is 
onmisbaar voor een goede opbouw van plantenbladeren. Het zorgt voor de 
“groene kleur” van het blad door de aanmaak van bladgroen.

Een tekort aan ijzer leidt tot ‘vergeling’ van plantenbladeren, dit verschijnsel heet 
chlorose. Met Ferro is dat gemakkelijk te verhelpen. Vooral bij veel snelgroeiende 
planten in het aquarium kan er snel een ijzertekort ontstaan. Het is dan raadzaam 
om Ferro toe te voegen om problemen te voorkomen.

250ml            500ml

250 ml        FE1001  48

500 ml        FE1002  24

Ferro: extra ijzer

8 715837 001008

8 715837 040069

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

Zoet

  Normale dosering: 5 ml per 100 liter verhoogt de Fe-concentratie met 0.5 ppm of 0.5 mg/l.

WATER TREATMENT         

PLANTENVOEDING
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        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

250ml            500ml

250 ml        KA1001  48

500 ml        KA1002  24

Kalium

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

8 715837 040540

8 715837 040557

Zoet

Extra kalium is vaak nodig

Easy-Life Kalium  is een macro-voedingsstof en is minstens zo belangrijk als ijzer! 

Vooral in gebieden met zacht water kan gemakkelijk een tekort aan kalium 
ontstaan. Dat uit zich in witte, ontkleurde bladeren in de groeitop van een plant. 
Ook kunnen zwarte puntjes op de bladeren ontstaan. 
Vaak worden deze problemen verward met een tekort aan ijzer. Aanbevolen wordt 
om zowel Easy-Life Ferro als Easy-Life Kalium toe te voegen om tekorten aan te 
vullen en te voor komen, vooral in aquaria met veel snelgroeiende planten.

  Normale dosering: 10 ml per 100 liter verhoogt de  K-concentratie met 4 ppm or 4 mg/l.

WATER TREATMENT         

PLANTENVOEDING

PLANTENVOEDING   13                PROFESSIONELE AQUARIUM & VIJVER PRODUCTEN



        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

Nitro: nitraatvoeding voor planten

250ml            500ml

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

250 ml        Ni1001  48

500 ml        Ni1002  24

8 715837 040137

8 715837 040144

Onontbeerlijke macronutriënten

Easy-Life Nitro en Easy-Life Fosfo worden gebruikt om tekorten aan resp. stikstof 

(N) en fosfor (P) op te heff en. Een gebrek aan deze macro-elementen leidt 

onherroepelijk tot haperende plantengroei of zelfs groeistilstand. 

In plantenaquaria waarin weinig of geen vissen zitten, kunnen snel tekorten 

ontstaan aan N en P, omdat er weinig of geen visvoer (samen met 

visuitscheidingen de  belangrijkste bron aan N en P) wordt gebruikt. Ook in 

aquaria waarin een erg hoge plantdichtheid voorhanden is, kan dit snel het 

geval zijn. Nitro (bevat nitraat NO3) en Fosfo (bevat fosfaat PO4) vullen deze 

tekorten meteen aan.

Zoet

  Normale dosering: 10 ml per 100 liter verhoogt het NO3-gehalte met 2 ppm of mg/l
     en het K-gehalte met 1.3 ppm of  mg/l.

WATER TREATMENT         

PLANTENVOEDING
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        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

Fosfo: fosfaatvoeding voor planten

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

250 ml        FO1001  48

500 ml        FO1002  24

250ml            500ml

8 715837 040168

8 715837 040175

Zoet

Onontbeerlijke macronutriënten

Easy-Life Nitro en Easy-Life Fosfo worden gebruikt om tekorten aan resp. stikstof 

(N) en fosfor (P) op te heff en. Een gebrek aan deze macro-elementen leidt 

onherroepelijk tot haperende plantengroei of zelfs groeistilstand. 

In plantenaquaria waarin weinig of geen vissen zitten, kunnen snel tekorten 

ontstaan aan N en P, omdat er weinig of geen visvoer (samen met visuitschei-

dingen de  belangrijkste bron aan N en P) wordt gebruikt. Ook in aquaria waarin 

een erg hoge plantdichtheid voorhanden is, kan dit snel het geval zijn. Nitro 

(bevat nitraat NO3) en Fosfo (bevat fosfaat PO4) vullen deze tekorten meteen 

aan.

  Normale dosering: 10 ml per 500 liter verhoogt het PO4-gehalte met 0.1 ppm of mg/l.

WATER TREATMENT         

PLANTENVOEDING
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        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

25 Root Sticks

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH
25 sticks       PS0025  24

Zoet

Optimale wortelvoeding

De Easy-Life 25 Root Sticks zijn ideaal om planten direct bij de wortels extra te 

voeden. Het product bevat 25 stuks speciale klei-sticks die erg voedzaam zijn en 

een hoog ijzergehalte hebben. Door de speciale voorbehandeling van deze 

sticks, vallen ze niet meteen uiteen bij contact met water. De afgifte van de 

voedingsstoff en gaat zodoende zeer geleidelijk over een periode van een aantal 

weken. Het water wordt dan ook helemaal niet troebel, zodat algen hiervan niet 

kunnen profi teren. Het product is erg gemakkelijk in gebruik en veroorzaakt 

geen extra watervervuiling.

Gebruik de Root Sticks bij planten met een grote behoefte aan wortelvoeding 

zoals bijvoorbeeld bij Cryptocoryne, Echinodorus of Lotus. Als de bodemlaag 

erg smal is of de plantenwortels zijn klein, dan kunnen de sticks erg eenvoudig 

opgebroken worden in kleinere stukjes. De Root Sticks zijn daarom in alle 

voorkomende gevallen te gebruiken.

1 Stick is genoeg voor 15 cm2  bodemoppervlak.

  25 sticks per pot

erg smal is of de plantenwortels zijn klein, dan kunnen de sticks erg eenvoudig 

opgebroken worden in kleinere stukjes. De Root Sticks zijn daarom in alle 

1 Stick is genoeg voor 15 cm2  bodemoppervlak.

8 718347 330200

WATER TREATMENT         

PLANTENVOEDING
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        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

PROFESSIONELE AQUARIUM & VIJVER PRODUCTEN

Schoon water zonder algen

Algen ontstaan doordat er geen goede balans in het aquarium is. Dat wordt o.a. 

veroorzaakt door overmatig voeren van vissen,  te veel vissen in het aquarium, 

overmatige belichting of bemesting. Je krijgt het ook gratis mee bij de aanschaf 

van vissen of planten.

AlgExit is een veilig en eff ectief middel om veruit de meeste soorten algen in het 

zoetwateraquarium te bestrijden. 

Algen zoals baard-, penseel- en draadalgen, worden resoluut bestreden.  AlgExit 

is eenvoudig en economisch in gebruik en ongevaarlijk voor vissen, garnalen, 

slakken of planten. De algengroei wordt eerst tot stilstand gebracht. 

Daarna verdwijnen de algen. Bovendien worden de nog  aanwezige algensporen 

verwijderd.

AlgExit: tegen groene algen

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • RU • CZ • SR • RO • CH

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • RU • CZ • SR • RO • CH

250 ml        ALG 0250  48

500 ml        ALG 0500  24

1000 ml       ALG 1000        12

250ml        500ml          1000ml

8 715837 305694

8 715837 305700

8 715837 305717

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • RU • CZ • SR • RO • CH

Zoet

  Normale dosering: kuur - 10 ml per 100 liter per week gedurende 4 weken.

ALGEN

ALGEN   17                PROFESSIONELE AQUARIUM & VIJVER PRODUCTEN



        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

PROFESSIONELE AQUARIUM & VIJVER PRODUCTEN

Clean water without blue-green algae (cyanobacteria)

Blue Exit is de nieuwe manier om blauwalgen (ofwel Cyanobacteriën) te 

verwijderen zonder gebruik te maken van antibiotica of verbindingen die koper 

bevatten.

Cyanobacteriën (ofwel blauw-, slijm- of smeeralgen) ontstaan vaak door 

besmetting, een bacteriehuishouding die uit balans is, een ernstig vervuilde 

bodem (verrotting) of een te laag nitraat gehalte. Blue Exit bestrijdt 

Cyanobacteriën resoluut. Blue Exit is eenvoudig en veilig in gebruik en is 

onschadelijk voor vissen, garnalen, slakken of planten. Als de infestatie groot is, 

kan een aantal dagen door gedoseerd worden, zelfs met dubbele doseringen.

Blue Exit: tegen blauwe algen (Cyano)

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RO • RU • CH

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RO • RU • CH

250 ml        BLU 0250  48

500 ml        BLU 0500  24

1000 ml        BLU 1000       12

250ml        500ml          1000ml

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RO • RU • CH

8 715837 305731

8 715837 305748

8 715837 305755

Zoet

  Normale dosering: kuur -10 ml per 80 liter dagelijks  gedurende 5 dagen.

ALGEN

ALGEN   18                PROFESSIONELE AQUARIUM & VIJVER PRODUCTEN



        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

PROFESSIONELE AQUARIUM & VIJVER PRODUCTEN

Schoon water & planten zonder algen 

Een verstoorde biologische balans zorgt ervoor dat planten slecht groeien en 

suikers gaan lekken. Deze suikers kunnen als voedselbron gaan dienen voor 

ontsierende algen (zoals o.a. baardalgen, draadalgen, penseelalgen en bruine 

algen). Bio-Exit Green herstelt deze biologische balans door het lekken van 

suikers bij planten tegen te gaan door het aanbieden van een unieke mix van 

specifi eke organische zuren en groeistimulatoren.

Bij juist gebruik niet schadelijk voor vissen, planten, garnalen en andere 

ongewervelden.

Bio-Exit Green

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RO • RU • CH

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RO • RU • CH

250 ml        BEG 0250  48

500 ml        BEG 0500  24

1000 ml        BEG 1000       12

250ml        500ml          1000ml

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RO • RU • CH

Zoet

  Balans behandeling gedurende 2 weken:
     Dag 1: 10 ml per 40 liter
     Dag 7: 10 ml per 40 liter
     Dag 14: water vervsersen
    Geen water verversen gedurende de behandeling.

8 718347 330347

ALGEN
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8 718347 330323

8 718347 330330



        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

PROFESSIONELE AQUARIUM & VIJVER PRODUCTEN

Schoon aquarium zonder blauwe algen (cyanobacteria)

Een verstoorde microbiologische balans van bodembacteriën, kan ervoor 

zorgen dat blauwalgen of cyanobacteriën de kans krijgen om te groeien. 

Bio-Exit Blue stimuleert de groei van heterotrofe bodembacteriën krachtig. 

Zodoende wordt de microbiologische balans in de bodem weer helemaal  

herstelt. 

Bij juist gebruik niet schadelijk voor vissen, planten, garnalen en andere 

ongewervelden.

Bio-Exit Blue

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RO • RU • CH

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RO • RU • CH

250 ml        BEB 0250   48

500 ml        BEB 0500   24

1000 ml        BEB 1000        12

250ml        500ml          1000ml

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RO • RU • CH

Zoet

  Balans behandeling gedurende 2 weken:
     Dag 1: 10 ml per 40 liter
     Dag 7: 10 ml per 40 liter
     Dag 14: water vervsersen
    Geen water verversen gedurende de behandeling.

8 718347 330354

8 718347 330361

8 718347 330378

ALGEN

ALGEN   20                PROFESSIONELE AQUARIUM & VIJVER PRODUCTEN



        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

Schoon water zonder rode smeeralgen (cyanobacteriën).

Easy-Life Excital is de nieuwe manier om cyanobacteriën te verwijderen zonder 

gebruik te maken van antibiotica of verbindingen die koper bevatten.

Cyanobacteriën (ofwel rode smeer- of slijmalgen, rode fl ap) ontstaan vaak als de 

watertemperatuur gestegen is, wel of niet in samenhang met een hoge 

organische belasting van het water of verrotting in het bodemmateriaal. 

Excital bestrijdt cyanobacteriën resoluut. Excital is eenvoudig en veilig in 

gebruik en is onschadelijk voor vissen of koralen. Als de infestatie groot is, is het 

raadzaam eerst zoveel mogelijk cyano handmatig te verwijderen om daarna 

direct Excital te doseren. Er kan, indien nodig, een aantal dagen doorgedoseerd 

worden, zelfs met dubbele doseringen.

Excital: tegen Cyano in zeewater aquaria

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • RU • CS • SR • RM • CH

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • RU • CS • SR • RM • CH

250 ml        EXC 0250   48

500 ml        EXC 0500   24

1000 ml        EXC 1000        12
D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • RU • CS • SR • RM • CH

8 715837 010444

8 715837 010451

8 715837 010468

Zee

  Gedurende 5 dagen 10 ml per 40 liter per dag. Het beste is om de meeste rode alg 
handmatig te verwijderen, indien mogelijk. Zichtbaar resultaat binnen 10 dagen. 
De eerste dagen moeten de concurrerende bacteriën aangroeien en dit proces heeft 
even tijd nodig. Na circa 5 tot 7 dagen wordt de rode alg langzaam verdrongen en zal 
minder worden. In hardnekkige gevallen of als de algen nog niet helemaal verdwenen 
zijn, kan zonder probleem een extra behandeling worden gegeven. 250ml        500ml          1000ml

WATER TREATMENT         

ZEEWATER ALGEN
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        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

Voogle is een innovatief middel, dat de gezondheid van vissen ondersteunt en het immuunsysteem 

versterkt. Het gebruik van Voogle zal het toepassen van antibiotica tot een minimum beperken. Het 

natuurlijke afweersysteem wordt gestimuleerd, waardoor vissen in staat zijn zichzelf beter tegen ziektes 

te beschermen.

Elke vis beschikt over een natuurlijk afweersysteem tegen ziekteverwekkers. Transport, vuil water of een 

hoog aantal ziekteverwekkers in het water zorgen voor enorme stress. Stress kost veel energie en doet 

een aanslag op het immuunsysteem. Met name de slijmhuid, kieuwen en vinnen worden dan extra 

gevoelig voor ziekten zoals stip, schimmels en andere soorten infecties. Door Voogle wekelijks te 

gebruiken blijven vissen op een natuurlijke manier optimaal beschermd en wordt het gevaar van allerlei 

ziekteverwekkers sterk gereduceerd.

• Voogle heeft geen schadelijke eff ecten op vissen, garnalen, kreeften, slakken, planten of het biofi lter.

• Voogle heeft geen invloed op de belangrijke waterparameters en veroorzaakt geen resistentie.  

• Voogle bestaat grotendeels uit plantenextracten en ondersteunende vitaminen en mineralen. 

• Voogle wordt op een natuurlijke wijze afgebroken, waardoor waterverversing na gebruik niet nodig is.

Resistentie tegen antibiotica
Het gebruik van antibiotica bij dieren wordt steeds problematischer. Het aantal resistente 

ziekteverwekkers neemt snel toe en vormt een groot probleem voor de publieke gezondheid. Zelfs in de 

aquaristiek wordt dit steeds meer zichtbaar. Er is bijvoorbeeld een alarmerende toename van resistente 

stammen van Ichthyophtirius multifi liis (witte stip).

Voogle: het veilige alternatief zonder antibiotica
Voogle kan uitstekend ingezet worden om zieke vissen en dus 

antibiotica-gebruik te voorkomen. Zelfs als vissen al ziek zijn, is Voogle in staat 

om de vissen te helpen de pathogenen te bestrijden.

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

100 ml        VOO 0100       48

250 ml        VOO 0250   48

500 ml        VOO 0500   24

1000 ml       VOO 1000        12

5000 ml       VOO 5000        2

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

8 715837 010413

8 715837 010420

8 715837 010437

Zoet Zee

  Onderhoud: 10 ml per 100 liter wekelijks.
Bij aankoop nieuwe vis: 10 ml per 20 liter.
Quarantaine - import van vis : gedurende 5 dagen 10 ml per 40 liter.
Zieke vissen: 5-daagse kuur, 10 ml per 40 liter of 10 ml per 20 liter bij 
ernstig zieke vissen.

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

8 718347 330279

8 715837 305724

100ml     250ml       500ml        1000ml                5000ml

VISGEZONDHEID

1
00

%   N AT URA
L

1

0 0 %  S A F E

Voogle: vermijd het gebruik van antibiotica!
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        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

Voogle Koi is een zeer effi  ciënt en veilig middel dat de weerstand verhoogt en het natuurlijke 

genezingsproces ondersteunt. Voogle vermijdt op deze manier het gebruik van antibiotica. 

Resistentieproblemen die gerelateerd worden aan vele antibiotica, kent Voogle Koi niet. 

Elke vis beschikt over een natuurlijk afweersysteem tegen ziekteverwekkers. Omstandigheden 

zoals tijdens transport, bij vuil water of bij een hoog aantal ziekteverwekkers in het water, 

zorgen voor enorme stress. Dit kost veel energie en gaat ten koste van het immuunsysteem. 

Met name de slijmhuid, kieuwen en vinnen worden dan extra gevoelig voor ziekten zoals stip, 

schimmels en andere soorten infecties.

Voogle werkt bij stress-situaties waardoor de weerstand wordt verhoogt. Vissen kunnen zich 

daardoor op eigen natuurlijke wijze verweren. Door Voogle Koi wekelijks te doseren, blijven 

vissen op een natuurlijke manier optimaal beschermt. Het gevaar van allerlei ziekteverwekkers 

wordt hierdoor sterk gereduceerd.

Het product heeft verder geen invloed op de belangrijke waterparameters zoals de pH, KH of 

GH. Voogle wordt verder op een natuurlijke wijze afgebroken, waardoor waterverversing na 

gebruik niet nodig is.

Dat zijn allemaal grote voordelen van Voogle ten opzichte van antibiotica die meestal niet 

zonder risico’s in vijvers ingezet kunnen worden.

  GEBRUIK VAN VOOGLE KOI
Voor gebruik goed schudden en UV-apparatuur uitschakelen. 

Quarantaine: gedurende 3 dagen, 10 ml per 60 liter water.
Transport : 10 ml per 120 liter transportwater.
Zieke Koi:  gedurende 3 dagen 10 ml per 60 liter per dag.
Ernstig zieke Koi: gedurende 3 dagen, 10 ml per 30 liter per dag.
Voorkom problemen: wekelijks 10 ml per 120 liter water.

D • NL • FR • E 

D • NL • FR • E 

1000 ml        VV1000  12

5000 ml        VV5000  2

     1000ml                 5000ml

8 718347 330163

8 718347 330170

Zoet

VISGEZONDHEID

Voogle Koi
perfecte Koi verzorging, vermijd antibiotica!
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        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

Het vangen en vervoeren kan vissen beschadigen of stressen. Dit verzwakt het slijmvlies dat 
de primaire bescherming van vissen is tegen ziekten, omdat het veel antilichamen bevat.

Dit maakt de vis gevoelig voor:
• Stipziekten zoals Ichthyophthirius sp. in zoetwater of Cryptocaryon irritans in zeewater
• Bacteriële infecties
• Schimmelziekten

Door toevoeging van EASYNEO ® wordt het immuunsysteem op natuurlijke wijze aanzienlijk 
versterkt. Dit voorkomt eff ectief ziekten en zelfs sterfte veroorzaakt door stress en schade 
tijdens transport. Na transport kan het aquarium worden behandeld met EASYNEO ® 
voor perfecte nazorg om ziekten tijdens de gewenningsperiode te voorkomen. EASYNEO 
® bevat geen antibiotica, chemicaliën of zware metalen en is geschikt voor alle zoet- 
en zeewaterdieren. Het is niet schadelijk voor vissen, jonge vissen, garnalen, slakken, 
schildpadden en koralen.

  Exclusief voor winkels  - EasyNeo 500 ml fl es met doseerpomp - Exclusief
Voeg toe aan vistransportzak voor veilig tranport
1x push per viszak van 0 - 2 liter
2x push per viszak van 2 - 4 liter
3x push per viszak per 4 - 6 liter

  EasyNeo 100 ml: nazorg voor consumenten bij aankoop van nieuwe vis
Na transport en het loslaten van de nieuwe vis, kan het aquarium behandeld worden met 
EASYNEO ® voor eff ectieve nabehandeling gedurende de gewenningsperiode.
Dosering: 10 ml per 20 liter na het loslaten van de nieuwe vis.

100% veilig & 100% naturuurlijk:
EASYNEO ® bevat geen antibiotica, chemicaliën of zware metalen en is geschikt voor alle zoet- en 
zeewaterdieren. Het is niet schadelijk voor vissen, jonge vissen, garnalen, slakken, schildpadden en 
koralen.

100 ml        NEO 0100   48

500 ml        NEO 0500   24

     100ml             500ml    

8 718347 330453

Zoet

8 718347 330385

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT • SP • P

PL • SR • CZ • RM • RU • CH • JP • KR

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT • SP • P

PL • SR • CZ • RM • RU • CH • JP • KR

Het vangen en vervoeren kan vissen beschadigen of stressen. Dit verzwakt het slijmvlies dat 
de primaire bescherming van vissen is tegen ziekten, omdat het veel antilichamen bevat.

• Stipziekten zoals Ichthyophthirius sp. in zoetwater of Cryptocaryon irritans in zeewater

Door toevoeging van EASYNEO ® wordt het immuunsysteem op natuurlijke wijze aanzienlijk 
versterkt. Dit voorkomt eff ectief ziekten en zelfs sterfte veroorzaakt door stress en schade 
tijdens transport. Na transport kan het aquarium worden behandeld met EASYNEO ® 
voor perfecte nazorg om ziekten tijdens de gewenningsperiode te voorkomen. EASYNEO 
® bevat geen antibiotica, chemicaliën of zware metalen en is geschikt voor alle zoet- 
en zeewaterdieren. Het is niet schadelijk voor vissen, jonge vissen, garnalen, slakken, 

Exclusief voor winkels  - EasyNeo 500 ml fl es met doseerpomp - Exclusief

VISGEZONDHEID

Zee

EasyNeo
Safe Transport - Houd vis veilig & gezond

VISGEZONDHEID   24                PROFESSIONELE AQUARIUM & VIJVER PRODUCTEN

zeewaterdieren. Het is niet schadelijk voor vissen, jonge vissen, garnalen, slakken, schildpadden en 
koralen.
zeewaterdieren. Het is niet schadelijk voor vissen, jonge vissen, garnalen, slakken, schildpadden en zeewaterdieren. Het is niet schadelijk voor vissen, jonge vissen, garnalen, slakken, schildpadden en zeewaterdieren. Het is niet schadelijk voor vissen, jonge vissen, garnalen, slakken, schildpadden en zeewaterdieren. Het is niet schadelijk voor vissen, jonge vissen, garnalen, slakken, schildpadden en 



        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

50 Str.          TST 01         6 

 

50 Strips per jar

8 718347 330095

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH

6in1 Test Strips

Om een optimaal resultaat in uw aquarium te bereiken is het regelmatig testen 

van de water kwaliteit van groot belang. De Easy-Life 6in1 Test Strips zijn snel en 

erg nauwkeurig.

Zoet

De Easy-Life 6in1 Test Strips laten binnen 60 

seconden de resultaten zien van vijf 

belangrijke waterparameters.  

De volgende vijf belangrijke 
waterwaarden worden gemeten:
Zuurgraad pH

Carbonaathardheid KH

Totale Hardheid  GH

Chloor Cl

Nitrietgehalte  NO2
Nitraatgehalte  NO3

WATERTESTEN
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        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

WATERTESTEN

Kalium water test (K) 

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH50 tests       TPF 01         6
8 718347 330057

Kalium: minstens zo belangrijk als ijzer!

Kalium is een makronutriënt en minstens zo belangrijk als ijzer voor 

een goede plantengroei. 

Het is daarom belangrijk om het kaliumgehalte in het water goed in 

de gaten te houden zodat het niet te laag kan worden. 

Met de Easy-Life kaliumtest kan eenvoudig de waarde worden 

afgelezen door middel van een kleurkaart.

Optimale waarde
Aquariumplanten hebben baat bij 10 - 15 mg/l Kalium. Een waarde 

onder de 5 mg/l is niet wenselijk en kan leiden tot groeiproblemen, 

geelverkleuring van de bladeren en soms tot algehele stilstand. 

Vaak wordt gebrek aan Kalium verward met gebrek aan ijzer, ook 

omdat Kalium tot nu toe zeer moeilijk te meten was. Met wat 

toevoeging van extra Kalium zullen de planten snel herstellen en 

weer diepgroen gaan kleuren. 

Kenmerken van de Kaliumtest voor aquariums met planten
   Gebruikersvriendelijk en betrouwbaar
   Kleurtest met makkelijk afl eesbare kleurkaart
   Meetbereik van 0 tot 25 mg/l Kalium
  1 verpakking is goed voor 50 tests

Zoet
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        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

WATER TREATMENT         

WATERTESTEN

Fosfaat (PO4) watertest

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • SR • CZ • RM • RU • CH50 tests       TPF 01          6
8 718347 330033

Zeer nauwkeurig en eenvoudig

De zeer nauwkeurige Easy-Life fosfaattest is geschikt voor zoet- en 

zeewater aquariums. Met de testkit kunnen twee verschillende 

bereiken worden gemeten. Het meetbereik loopt van 0.01 tot 2.5 mg/l 

fosfaat. 

Kenmerken van de Easy-Life fosfaattest
   geschikt voor zoet- en zeewateraquaria en vijvers
   gemakkelijk te gebruiken, betrouwbaar en zeer nauwkeurig
   kleurtest met eenvoudig af te lezen kleurkaart
   PO4 vanaf 0.01 mg/l  reeds te meten
   laag testbereik: 0.00 – 0.02 – 0.04 – 0.06 – 0.08 - 0.10 mg/l 
   hoog testbereik: 0.0 – 0.5 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 2.5 mg/l
   per verpakking 75 tests mogelijk

Zoet Zee

Ultra
Sensitive
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        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

MaxiCoral A: Professionele mix

250 ml        MA1001   48

500 ml        MA1002   24

8 715837 000889

8 715837 000896

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • CH • JP • Kor

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • CH • JP • Kor

250ml             500ml   

MaxiCoral A & B dienen samen gebruikt te worden

Gezonde kleurrijke koralen in het zeewateraquarium zijn een lust voor het oog. MaxiCoral 

A & B zijn daarbij onmisbare hulpmiddelen.

MaxiCoral A & B vormen een ideale professionele mix met meer dan 40 sporenelementen, 

die het zeewater verrijken. MaxiCoral A & B zijn ontwikkeld na nauwkeurig analyses van 

zeewatermonsters uit verschillende (tropische) gebieden en van verschillende diepten. Uit 

deze analyses is een gemiddelde ideale mix genomen. Daarbij is goed gekeken naar het 

aantoonbare nut van de verschillende  elementen. Deze “golf” is vertaald naar meer dan 

40 elementen en samengevoegd in MaxiCoral A & B.

MaxiCoral A bevat o.a. een strontium/barium complex, Mg, Mn, Fe, Mo, Li, Rb, Cr, Co, Cu, 

Zn, Ni, Se.

MaxiCoral B bevat o.a. een fl uor/jood mix, broom, kalium en boor.

  Normale dosering:  wekelijks 10 ml per 300 liter.
MaxiCoral A & B dienen samen gebruikt te worden. Daarmee wordt een tekort 
aan de noodzakelijke mineralen voorkomen. 

ZEEWATER ADDITIEVEN

Zee
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        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

MaxiCoral B: Professionele mix

250 ml        MB1001   48

500 ml        MB1002   24

MaxiCoral A & B dienen samen gebruikt te worden

Gezonde kleurrijke koralen in het zeewateraquarium zijn een lust voor het oog. MaxiCoral 

A & B zijn daarbij onmisbare hulpmiddelen.

MaxiCoral A & B vormen een ideale professionele mix met meer dan 40 sporenelementen, 

die het zeewater verrijken. MaxiCoral A & B zijn ontwikkeld na nauwkeurig analyses van 

zeewatermonsters uit verschillende (tropische) gebieden en van verschillende diepten. Uit 

deze analyses is een gemiddelde ideale mix genomen. Daarbij is goed gekeken naar het 

aantoonbare nut van de verschillende  elementen. Deze “golf” is vertaald naar meer dan 

40 elementen en samengevoegd in MaxiCoral A & B.

MaxiCoral A bevat o.a. een strontium/barium complex, Mg, Mn, Fe, Mo, Li, Rb, Cr, Co, Cu, 

Zn, Ni, Se.

MaxiCoral B bevat o.a. een fl uor/jood mix, broom, kalium en boor.

  Normale dosering:  wekelijks 10 ml per 300 liter.
MaxiCoral A & B dienen samen gebruikt te worden. Daarmee wordt een tekort 
aan de noodzakelijke mineralen voorkomen. 

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • CH • JP • Kor

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • CH • JP • Kor

8 715837 000902

8 715837 000919

250ml            500ml   

ZEEWATER ADDITIEVEN

Zee

MaxiCoral A & B vormen een ideale professionele mix met meer dan 40 sporenelementen, 

zeewatermonsters uit verschillende (tropische) gebieden en van verschillende diepten. Uit 

o.a. een strontium/barium complex, Mg, Mn, Fe, Mo, Li, Rb, Cr, Co, Cu, 
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        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

Strontium (Sr)

250 ml        SR1001  48

500 ml        SR1002  24

Strontium is een belangrijk element voor de groei van koralen

Het optimale strontiumgehalte in een zeewateraquarium is 8 - 12 mg per liter 

(ppm). Easy-Life Strontium is als een geconcentreerd product uitermate geschikt 

om een eventueel tekort aan te zuiveren.

  

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • CH • JP • Kor

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • CH • JP • Kor

8 715837 000926

8 715837 000933

Zee

  Normale dosering: 10 ml per 500 liter wekelijks.

250ml              500ml   

ZEEWATER ADDITIEVEN
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        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

Magnesium

250 ml        MG1001   48

500 ml        MG1002   24

Magnesium is onmisbaar voor de groei van prachtige, 
gezonde koralen

Het optimale magnesiumgehalte in een zeewateraquarium is 

1.250 – 1.400 mg per liter (ppm). Easy-Life Magnesium is als een 

geconcentreerd product uitermate geschikt om een eventueel tekort aan te 

zuiveren.

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • CH • JP • Kor

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • CH • JP • Kor

8 715837 000940

8 715837 000957

Zee

  Normale dosering: 10 ml per 30 liter verhoogt het magnesiumgehalte met 10 mg/l of ppm.

250ml              500ml   

ZEEWATER ADDITIEVEN
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        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

Jood 

250 ml        JD1001   48

500 ml        JD1002   24

Jood Supplement

Jood beschermt koralen tegen UV straling en vormt een natuurlijke 

bescherming tegen allerlei parasieten. 

Jood (cumulatief wordt hier jood, jodide en jodaat mee bedoeld) heeft een 

optimaal gehalte van 0,06 mg per liter (ppm) in een zeewateraquarium. 

Easy-Life Jood bevat jodide en jodaat in de meest optimale verhouding en is bij 

uitstek geschikt om een eventueel tekort aan te zuiveren.

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • CH • JP • Kor

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • CH • JP • Kor

8 715837 000964

8 715837 000971

Zee

  Normale dosering: 10 ml per 500 liter wekelijks.

250ml              500ml   

ZEEWATER ADDITIEVEN
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        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

Calcium

250 ml        CA1001   48

500 ml        CA1002   24

Calcium is essentieel voor de opbouw van koralen

Het optimale calciumgehalte in een zeewateraquarium is 410 – 450 mg per liter 

(ppm). Easy-Life Calcium is een krachtig geconcentreerd hulpmiddel om een 

eventueel tekort aan te zuiveren.

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • CH • JP • Kor

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • CH • JP • Kor

8 715837 000988

8 715837 000995

Zee

  Normale dosering: 10 ml per 100 liter verhoogt het calciumgehalte met 20 mg/l of ppm.

250ml              500ml   

ZEEWATER ADDITIEVEN
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        Inhoud     Art. Nr.       # Doos             EAN-Code   Talen

pH-Buff er (KH+)

500 ml        PH 1001  12

Een zeeaquarium verliest na verloop van tijd carbonaathardheid 
(KH)  waardoor de zuurgraad (pH) in de  gevarenzone kan komen.

Met Easy-Life pH-Buff er (KH+) wordt de KH veilig verhoogd, waardoor de 

pH op het juiste niveau wordt gestabiliseerd. 

Het product bevat in totaal 18.100 dKH.

500ml   

D • NL • FR • E • DA • SE • FI • IT

SP • P • PL • CZ • CN
8 715837 001015

Zee

   Normale dosering: 500 ml is goenoeg voor ongeveer 18.100 dKH. 1 maatlepel (ca. 5 ml 
produkt ) per 50 liter water, verhoogt de KH tussen 3,4 - 3,8 dKH. Los het poeder eerst op in 
zoetwater (1 maatlepel per 200 ml water) en verhoog de KH van het zeewater in kleine stappen. 500ml   

ZEEWATER ADDITIEVEN
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2004 Award 
Easy-Life Filter Medium

2008 Award 
ProFito professional plant food

Easy Life: AGA 1e Place Aquascaping Contest 2005

PROFESSIONELE AQUARIUM & VIJVER PRODUCTEN
EASY-LIFE 

®
AWARDS

Persbericht 2004 : Award “Beste aquariumproduct 2004”

DUISBURG, DUITSLAND – Er is bekendgemaakt dat het product 
Easy-Life Vloeibaar Filtermedium  “aquariumproduct van het 
jaar 2004 – Duitsland”  is geworden. Ieder jaar kiest Zoo Zajac 
GmbH uit meer dan 12.000 producten ,de beste producten in de 
categoriën Aquarium, Terrarium en Vijver. Voor de belangrijkste 
categorie  Aquarium heeft dit jaar Easy-Life Vloeibaar 
Filtermedium de prijs in de wacht gesleept. Het product moest 
voldoen aan belangrijke criteria zoals prijs-kwaliteit, innovatie, 
klachtenvrij.  Het product had de meeste punten vergaart door 
het management, verkoopleiders van Zoo Zajac en consumenten 
die bij elke order punten konden toekennen aan een product. De 
prijs wordt bekendgemaakt in de nieuwe catalogus 2005 met een 
oplage van 300. 000 stuks.

Persbericht 2004 : Award “Beste aquariumproduct 2004”

DUISBURG, DUITSLAND – Er is bekendgemaakt dat het product 
Easy-Life Vloeibaar Filtermedium  “aquariumproduct van het 
jaar 2004 – Duitsland”  is geworden. Ieder jaar kiest Zoo Zajac 
GmbH uit meer dan 12.000 producten ,de beste producten in de 
categoriën Aquarium, Terrarium en Vijver. Voor de belangrijkste 
categorie  Aquarium heeft dit jaar Easy-Life Vloeibaar 
Filtermedium de prijs in de wacht gesleept. Het product moest 
voldoen aan belangrijke criteria zoals prijs-kwaliteit, innovatie, 
klachtenvrij.  Het product had de meeste punten vergaart door 
het management, verkoopleiders van Zoo Zajac en consumenten 
die bij elke order punten konden toekennen aan een product. De 
prijs wordt bekendgemaakt in de nieuwe catalogus 2005 met een 
oplage van 300. 000 stuks.
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Productie & Kantoor Europa
Easy Life International BV
Spoorallee 18
6921 HZ     Duiven
Nederland

Tel. / Fax
Tel. +31 (0)316 295 000
Fax  +31 (0)316 295 011

info@easylife.nl

uw specialist
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EASY-LIFE 

®

Typ dos.easylife.eu in 
uw browser of SCAN de 

bovenstaande QR-CODE.

Easy-Life Doserings App
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www.easylife.nl
www.easylife.eu
www.easylife.es
www.easylifeaquarium.fr
www.easylifeaquarium.ru
www.easylifeaquarium.co.uk (UK)
www.easylifeint.com (USA)
www.easylife-cn.cn

     KIES TAAL

     SELECTEER PRODUCT

     BEREKEN LITERS OF VUL IN

     LEES DOSERINGS ADVIES

Professional


