
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

NANO-KOLOID srebro koloidalne niejonowe 50 ppm 250ml
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 250ml

Producent NANO-KOLOID

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WskazaniaNANO-KOLOID srebro koloidalne niejonowe 50 ppm 250mlDziałanieNiejonowy Koloid Srebra 50 PPM jest koncentratem.
Zawiera on tylko srebro i wodę demineralizowaną. Powinien być stosowany po rozcieńczeniu wodą demineralizowaną lub destylowaną
1:2, choć dzięki swojej unikalnej strukturze płatkowej jest już skuteczny przy 5 PPM.Jest doskonałym środkiem higieny skóry. Może być
używany: pod pachami celem uniknięcia przykrego zapachu (przed użyciem antyperspirantów), do cery trądzikowej stosując go po
umyciu twarzy, po goleniu aby uniknąć czerwonych wykwitów, do higieny intymnej (5PPM) oraz jako płyn do płukania jamy ustnej
(5PPM). Produkt jest środkiem ekologicznym. Produkt ma właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Jego działanie jest wolniejsze od
alkoholu czy utleniaczy jednak wyróżnia się skutecznym, długotrwałym i aktywnym działaniem na wiele szczepów bakterii.Nano koloidy
firmy NANOGRP posiadają najwyższą jakość i są oparte o patent Europejski. Koloidy są produkowane pod patronatem firmy Nano
Technologies Group Inc. (USA). Nasze Srebro Koloidalne jest stosowane przez wiele osób i stało się składnikiem wielu produktów już od
2007 roku.Produkt nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na srebro. Przeznaczony jest do użytku zewnętrznego. Jest to
jedyny pierwszy niejonowy koloid srebra w Polsce i na świecie.PORÓWNANIE TECHNOLOGII NANO-KOLOID  PRODUKTY KONKURENCYJNENiejonowe nano-krystaliczne cząsteczki ◀▶ Formy niekrystaliczne,często pochodzenia chemicznegoProdukowane wprocesiefizycznym ◀▶ Produkowane w procesachfizycznych orazczęściej chemicznychChemicznieczyste ◀▶ Często chemicznie zanieczyszczoneBardziejodporne chemicznie ◀▶ Mniejodpornefizycznie(jonowebardzoaktywne)Najwyższa efektywność przynajniższej masie ◀▶ WyższamasaprzymniejszejefektywnościOptymalny kształt nano-płytek ◀▶ Sferyczne cząstkilub klastery-nieoptymalnykształtDługotrwaledziałanie ◀▶ Działanie krótkotrwałe,szybko zamieniająsię w nieefektywne sole lubinne substancje chemiczneWyższa odpornośćnaświatło ◀▶ Niższa odpornośćnaświatłoDostępnewróżnych nośnikach(wodzie,oleju,alkoholu, monomerach, itd.) ◀▶ Dostępnetylko wwodzielub proszkachUnikalna opatentowana technologia ◀▶ Brak unikalnychcechSzybki, ekonomiczny i ekologicznyproces produkcyjny ◀▶ Wolny nieekologicznyproces produkcyjny wymagającyczęstodużegozużyciaenergiiDostępnew bardzoszerokimspektrumkoncentracji (10-15,000PPM) ◀▶ Dostępnewniższych koncentracjachWysoka homogennośćcząstek ◀▶ Niska homogennośćcząstek iczęstoniższa powtarzalnośćNiepowtarzalna przylepność do powierzchni–dzięki płaskiemukształtowi –przedłużającadziałanie owierzchniowe ◀▶ Niska przylepnośćdo powierzchni Przedłużonedziałanie antybakteryjne          ◀▶ Ograniczone wczasiedziałanie antybakteryjneSposób użyciaCechy Nano-Koloidów
potwierdzają: Instytut Fizyki PAN (struktura) Wydział Analiz Chemicznych Politechniki Warszawskiej (skład) Laboratorium Analityczne
Mennicy Państwowej (skład) Akademia Rolnicza (wpływ na rozwój ptactwa gospodarczego) Uniwersytet w Białymstoku, UMCS w
Lublinie (struktura) Ita-Test (biobójczość, testy dermatologiczne, testy kosmetyczne) Laboratorium-Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. (Biobójczość) Instytut Chemii Gospodarczej (karta charakterystyki
preparatu/mieszaniny, REACH) International Livestock Research Institute, Nairobi – Kenia (badania nad pasożytami) Bio-Chic
–(czystość wody –spełnia wymogi farmakopealne)Podsumowanie wyników badań: Badania mikrobiologiczne wykazały skuteczność
koloidu srebra w zwalczaniu testowanych patogenów już przy stężeniu 5PPM. Badania mikrobiologiczne koloidu miedzi wykazały
skuteczność przy zwalczaniu Candidy Albicans już przy stężeniu 5PPM. Badania dermatologiczne wykazały, ze wszystkie koloidy w
naszym asortymencie nie uczulają. Badania czystości wody wykazały, ze nasze koloidy wykonywane są w wodzie czystej spełniającej
warunki farmakopealne.Składsrebro 50 ppm, woda demineralizowana.Nano-Koloid sp. z o.o. jest jedynym europejskim autoryzowanym
producentem unikalnych nano-koloidów na licencji Nano Technologies Group, Inc. (USA) płatkowych (płytkowych) w Europie. W Polsce
technologia Nano Technologies Group, Inc. jest znana od 2006 roku. Naszym pierwszym autoryzowanym producentem była firma Nano-
Tech Polska sp. z o.o., a po rozwiązaniu umowy powstała firma Nano-Koloid sp. z.o.o., która od 2009 roku prowadzi niezależną
działalność w Polsce i pozostałych państwach Europy .Firma posiada 20 lat doświadczenia w dziedzinie fizyki materiałowej, elektroniki i
inżynierii. Firma aktywnie prowadzi badania nad nowymi materiałami oraz nowymi zastosowaniami opatentowanej technologii
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dostosowując produkty do potrzeb rynku.Autorem naszej opatentowanej w UE i USA metody produkcji nano-koloidów jest grupa
naukowa Nano Technologies Group, Inc. kierowana przez fizyka Macieja Pike-Bieguńskiego, twórcę unikalnej niewybuchowej,
wysokoprądowej metody rozpadu metali.
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