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SREBRO KOLOIDALNE – SREBRNA WODA
Wskazania
Srebro koloidalne poleca się osobom cierpiącym na:










Przeziębienie i grypę
Katar, kaszel
Zapalenie gardła, zatok, oskrzeli i płuc
W doraźnym leczeniu anginy, grzybicy oraz pleśniawek (np. jamy ustnej)
W leczeniu opryszczki, trądziku
W gojeniu się ran otwartych,
Przy różnego typu obrażeniach, skaleczeniach, oparzeniach i odmrożeniach
Dla osób osłabionych, przemęczonych bądź przewlekle chorych
Dla osób mających problem z przemianą materii lub trawieniem

Jak działa srebro koloidalne?
Skuteczność działania srebra koloidalnego uzależniona jest on wielkości jego cząsteczek i będzie tym
lepsza im mniejsza jest cząsteczka srebra, ponieważ ma ona wtedy większą powierzchnie względną
działania. Optymalna wielkość cząsteczki to 0,015 do 0,0005 mikrona gdzie dla porównania wirusy
mają wielkość rzedu od 15 do 150 nm a bakterie od 350 do 1 000 nm. Dlatego ze względu na wielkość
cząsteczek srebro koloidalne może swobodnie wnikać do wnętrza patogenów i niszczyć je bez żadnych
ograniczeń. Stąd też koloidalne minerały, których rozmiary są znacznie mniejsze są dużo lepiej
wchłaniane i przyswajane.
Zalety:













Bezpieczne i nietoksyczne
Nie powoduje skutków ubocznych
Nie akumuluje się w organizmie, jest łatwo wydalane (w ciągu kilku dni)
Działanie podobne do antybiotyku
Nie reaguje z innymi lekami
Chroni dobroczynna florę bakteryjna w organizmie a niszczy ponad 650
chorobotwórczych bakterii, wirusów, grzybów i pleśni
Nie podrażnia układu pokarmowego i wątroby
Przyspiesza regeneracje naskórka i nie pozostawia widocznych blizn
Wzmacnia odporność
Wspomaga jasność myślenia
Nie uzależnia
Efektywne i szybkie w działaniu ze względu na wysoką przyswajalność (od 90 do 100% w
zależności od czystości roztworu) spowodowana identyczną strukturą preparatu i
płynów ustrojowych

Wady:



Brak możliwości długotrwałego stosowania (kuracja czasowa)
Powoduje alergie u osób uczulonych na srebro metaliczne
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Jak stosować?
W zależności od zwalczanej dolegliwości srebro koloidalne można przyjmować wewnętrznie (płukanie
jamy ustnej, gardła, irygacja pochwy) bądź stosować zewnętrznie (bezpośrednio na skórę).
Dawkowanie
Wewnętrznie





profilaktycznie: 1 łyżeczka dziennie (ok. 5 ml);
przy przeziębieniach, infekcjach i grypie: 4 razy dziennie 1 łyżeczka (4×5 ml);
przy schorzeniach przewlekłych: 2 razy dziennie 1 łyżeczka (2×5 ml);
dla podniesienia witalności: do 6 łyżeczek dziennie (około 30 ml).

Uwaga
Preparat zaleca się stosować wewnętrznie przez okres 2 miesięcy. Po upływie tego czasu należy zrobic
kilkudniową przerwę.
Zewnętrznie
Preparat należy stosować 2-3 razy dziennie




jako bezpośrednie okłady na skórę przy pomocy nasączonego roztworem gazika
do przemywania zmienionych/poparzonych miejsc
do spryskiwania sprayem

Uwaga
W przypadku wrażenia, ze działanie srebra jest za mocne lub za słabe bądź w razie ewentualnych
pytań lub wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.
Przechowywanie
Zaleca się przechowywanie roztworu w temperaturze pokojowej, z dala od dzieci, źródeł światła i pola
elektromagnetycznego (telewizor, kuchenka mikrofalowa)

Gdzie kupić?
SK można kupić w większości sklepów zielarskich, czasami w aptekach. Znaleźć je można na
Internecie. Zapraszamy też do skorzystania z naszej oferty zakup w sklepiku na www.kapsaicyna.eu

