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Probiotica voor een gezonde microflora

1. Wat is PIP – Probiotica In Progress?
De PIP producten zijn een nieuwe generatie onderhouds-
producten, waarbij goede bacteriën worden gebruikt om 
het risico op aanwezigheid van slechte microorganismen
te verlagen.

2. Wat zijn probiotica?
Dit is een term die gebruikt wordt voor veilige, goede 
bacteriën die een gezondheidsbevorderend effect hebben 
op mens en dier.

3. Hoe werkt PIP Aqua Clear?
Via PIP Aqua Clear worden goede bacteriën in het water 
gebracht die onmiddellijk alle overbodige voedingsstoffen 
wegwerken, die anders ter beschikking staan van ziekte-
kiemen. Aangezien de PIP-bacteriën heel actief zijn, zullen 
ze het watersysteem domineren en zorgen ze voor een 
gezonde en stabiele microflora.

4. Is PIP Aqua Clear een ontsmettingsmiddel?
Neen, er is geen enkel afdodende werking op andere 
bacteriën. Zodoende kunnen ze geen aanleiding geven tot 
resistentie onder de ziektekiemen.

5. Wat doet PIP Aqua Clear voor aquarium en vijver?
PIP Aqua Clear zorgt voor een goede microbiële samen-
stelling van uw aquarium – en vijverwater.
De biofilm die in aquariums en vijvers gevormd wordt 

en zorgt voor vertroebeling van het water, vervuiling 
van de filter en ontwikkeling van ziektekiemen, wordt op 
korte termijn afgebroken. Het resultaat is een helder(e) 
en zuiver(e) aquarium en vijver met een gezonde en 
hygiënische samenstelling van het water.

6. Moet ik andere bacteriën toevoegen als ik PIP Aqua Clear gebruik?
Neen, de beste werking met PIP Aqua Clear wordt beko-
men wanneer er geen andere toevoeging meer gebeurd. 
De PIP bacteriën stimuleren bovendien de vereiste stik-
stofcyclus in de filters. Indien door omstandigheden medi-
catie toch vereist is, wordt aangeraden meteen na de be-
handeling PIP Aqua Clear toe te voegen om de microflora 
snel stabiel te krijgen.

7. Is PIP Aqua Clear veilig voor mens en milieu?
PIP Aqua Clear is neutraal, onschadelijk, volledig biolo-
gisch afbreekbaar, niet corrosief, niet schuimend en niet 
brandbaar. Het is een volkomen veilig product voor mens 
en dier.

8. Wat als ik stop met PIP Aqua Clear of het gebruik onderbreek?
De probiotische bacteriën in de PIP producten koloniseren 
de omgeving en zorgen voor een stabiele microflora. 
Ze vertonen daarbij een nawerking van enkele dagen, 
maar een frequente aanvoer van nieuwe PIP bacteriën 
is noodzakelijk om de werking optimaal te houden. 
Een onderbreking van langer dan 14 dagen wordt niet 
aangeraden.

9. Wat zijn de gevolgen van een overdosis PIP Aqua Clear?
Een te geconcentreerd gebruik van de PIP producten zal 
enkel aanleiding geven tot een hoger aantal goede bacte-
riën. Dit heeft enkel positieve gevolgen en zorgt voor een 
langere nawerking van de producten.

10. Hoe worden de PIP Aqua Clear producten best gestockeerd?
Gezien de aanwezigheid van levende probiotische bacte-
riën in de producten is een opslagplaats met een tempera-
tuur van 10°C tot 30°C aanbevolen. Direct zonlicht wordt 
afgeraden.

Naar aanleiding van de uiteenzetting die Werner 
Winters ons bracht op de Achtste Dag van 6 april 
laatstleden kwam er binnen de club een discussie op 
gang over dit onderwerp. Vandaar dat de HE-redactie 
van de ontvangen informatie van de spreker graag 
gebruik maakt om hier een 10-tal vragen met een 
duidelijk antwoord te brengen

Gebruik van PIP Aqua Clear:
Opstart: De eerste week dagelijks 50 ml 
PIP Aqua Clear per 100 l water. 
Onderhoudsdosis: Bij normaal gebruik: 
Wekelijks 10-15 ml PIP Aqua Clear per 
100 l water. Bij vervuild water: Wekelijks 
50 ml PIP Aqua Clear per 100 l water. 

PIP Aqua Clear is momenteel te verkrijgen bij:
                                          Aqua Koi in Balen-Hulsen

Pelckmans in Lommel
Marc’s Koi in Meeuwen

‘t Steegske in Rosmeer Bilzen
meer info op www.pippondplus.be


