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VITACOLLOIDS NANO SREBRO KOLOIDALNE NIEJONOWE
AG 25 ppm 300 ml
 

Cena: 57,25 PLN

Opis słownikowy

Producent VITACOLLOIDS

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WskazaniaKOLOID SREBRA 25 ppm 300 mlButeleczka 300 ml niejonowego nano srebra koloidalnego z płaską nanocząsteczką.To
prawdziwe nano - srebro koloidalne jest najrzadziej spotykanym typem srebra koloidalnego na rynku. Dzieje się tak z powodu bardziej
skomplikowanego procesu produkcji, co przekłada się na wysoki koszt wytworzenia.Srebro koloidalne w płynie posiada szerokie
spektrum zastosowań. Struktura płatkowa tego koloidu sprawia, że jest to produkt o najwyższej możliwej powierzchni czynnej w każdej
koncentracji.WłaściwościSrebro koloidalne likwiduje bakterie powodujące rozkład potu i tym samym likwiduje jego nieprzyjemny
zapach,służy jako ochrona przed pleśniami, grzybami,jest nietoksyczne, nie podrażnia i nie wywołuje reakcji alergicznych.Srebro
koloidalne nie reaguje z kwasami organicznymi, oraz kwasem solnym.Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż używany przez człowieka
produkt firmy Vitacolloids- srebro koloidalne- , nie tworzy groźnych dla życia azotanów, azotynów, oraz chlorków.Niechemiczne nano-
srebro koloidalne nie ciemnieje pod wpływem działania światła, czyli nie utlenia się. Jest to bardzo ważny dowód na chemiczną
odporność nano-koloidów.Ponadto srebra koloidalnego można używać:do dezynfekcji środków opatrunkowych,dodawać do soli
fizjologicznej,stosować pod postacią lodu, a rozmrożone zachowuje właściwości biobójcze.Nano-srebro koloidalne jest:nieinwazyjne (z
wyłączeniem osób uczulonych na srebro),bezwonne - ważne dla osób uczulonych na zapachy,czyste chemicznie, nie wywołuje
podrażnień - można go używać do likwidacji w pomieszczeniach roztoczy, wlewając je do nawilżaczy, lub nawet odparowywać je
gotując.nano-cząsteczki są tak małe, że unoszą się z gorącą parą wodną,nie wywołuje pieczenia skóry - zalecane do pielęgnacji twarzy i
ciała osób wrażliwych na uczulenia i alergie,zalecane do prania lub prasowania bielizny dziecięcej, jako dodatek nieszkodliwy, skutecznie
i długotrwale dezynfekujący.Te właściwości pozostają nawet po kilkunastu następnych, normalnych praniach lub
prasowaniach.Zewnętrznie najczęściej zalecane jest stosowanie nano-srebra koloidalnego do przemywania w różnego rodzaju
problemach skórnych bezpośrednio przy pomocy rozpylacza, okładów czy wacików nasączonych koloidem. Poza tym może być
zupełnie bezpiecznie zakraplane do oczu, czy nosa. Stosuje się również do płukania jamy ustnej.Srebro koloidalne ma właściwości
bakerio- grzybo- i wirusobójcze, dlatego w XIX i na początku XX wieku było wykorzystywane w leczeniu licznych schorzeń, których
przyczynami były chorobotwórcze drobnoustroje.Obecnie srebro koloidalne jest stosowane tylko zewnętrznie, głównie w okulistyce, przy
leczeniu początkowej fazy ostrego, bakteryjnego zapalenia spojówek. Na bazie srebra są sporządzane specjalne krople i maści do
oczu.DziałanieStruktura płatkowa tego koloidu, niedostępna u innych produktów konkurencyjnych sprawia, że jest to w chwili obecnej
produkt o najwyższej możliwej powierzchni czynnej w każdej koncentracji.Jakie to ma znacznie do finalnego konsumenta ?Konsument,
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poszukujący najwyższej jakości koloidu srebra szuka produktów, które przy jednakowej dawce produktu w maksymalny sposób
wykorzystają swoje właściwości. I taki jest właśnie niejonowy nano koloid srebra firmy Vitacolloids. Oferują płatkową strukturę koloidu,
maksymalizują jego powierzchnię działania. Z 1 g srebra użytego do jego produkcji uzyskano aż 100 m2 powierzchni czynnej.
Powierzchnia ta jest również efektywnie wykorzystana, gdyż płatki srebra całą swoją powierzchnią przylegają do miejsca , na które mają
oddziaływać. Tego nie można powiedzieć o innych koloidach, które mają kształt cząsteczek zbliżony do kuli. Powierzchnia styku kuli z
miejscem na które została położona jest ograniczona tylko do jednego punktu.Mimo, że przy uszkodzeniach skóry często sięgamy po
olejek lawendowy to srebro koloidalne dzięki bardzo dobrej przyswajalności będzie świetną alternatywą. Może być w dużych ilościach
rozprowadzane na skórę, ale również stosowane do zakrapiania otwartych zainfekowanych ran. Zmienione miejsca warto pryskać
rozpylonym srebrem koloidalnym, natrzeć wacikiem lub założyć kompres. W przypadku brodawek, ran ciętych i otarć, prócz kompresu,
zaleca się także założenie opatrunku.Wodę srebrną należy nanosić na skórę za pomocą okładów np. wyjałowioną gazą, lub ewentualnie
za pomocą rozpylacza. Można go również polewać bezpośrednio na skórę.UWAGA!Żeby uzyskać maksymalny efekt należy pamiętać, że
srebro koloidalne potrzebuje czasu, żeby zaczęło działać, dlatego pozwól, żeby srebro oddziaływało minimum 20 - 30 minut na miejsce
na które zostało nałożone. Przez ten czas nie zmywaj go, nie kładź żadnych kremów, maści, makijażu itd.Nie należy stosować w
przypadku uczulenia na srebro metalicznePrzy stosowaniu niechemicznego nano-srebra koloidalnego, nie istnieje zagrożenie
zachorowania na srebrzycę.Srebro koloidalne jest używane także jako środek ściągający do stosowania miejscowego. Jednak obecnie
rzadko opracowuje się leki dermatologiczne na bazie tej substancji.Uważa się, że srebro koloidalne zabija ponad 650 rodzajów bakterii,
grzybów i wirusów. Dzięki temu, że drobnoustroje chorobotwórcze nie nabierają odporności na cząsteczki srebra srebro koloidalne może
być skuteczne tam, gdzie zawodzą antybiotyki. Srebro koloidalne ma również właściwości przeciwzapalne i regenerujące. Może być
również stosowane do odkażania wody w gospodarstwie domowym.Nanosrebro koloidalne Vitacolloids zawiera 25 ppm srebra.Sposób
użyciaUWAGA: Produkt nie przeznaczony do spożycia!SkładStężenie: 25 ppm ( czyli 25 mg/1l)
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