
Działanie nanosrebra
Nanosrebro znane w medycynie współczesnej od prawie stu lat, jest lekiem naturalnym. Srebro w postaci koloidalnej jest 
przyswajalne w około 98-99 % kiedy minerały w postaci tabletek są przyswajalne tylko w 40-60%.

Nano Srebro jest roztworem o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym i grzybobójczym. Służy do użytku wewnętrznego i 
zewnętrznego. Jest naturalnym antybiotykiem: efektywnym, łagodnym i nietoksycznym. Nie kumuluje się w organizmie i zostaje w 
ciągu kilku dni wydalone. Jeśli antybiotyk eliminuje około 6-7 szkodliwych bakterii, to srebro koloidalne niszczy ponad 650 
chorobotwórczych bakterii, wirusów, grzybów i pleśni

. Srebro koloidalne jest:
- Bezpieczne
- Działa jak antybiotyk
- Niszczy grzyby i pleśń
- Wspomaga rozwój komórek
- Nie podrażnia błon śluzowych
- Nie zawiera wolnych rodników
- Działa przeciwzapalne
- Jest bio-przyswajalne
- Nie reaguje z lekami
- Jest bezpieczne dla kobiet w ciąży i matek karmiących -

 Nietoksyczne
- Zabija ponad 650 patogenów
- Zabija pasożyty
- Nie akumuluje się w organizmie
- Nie uzależnia
- Oczyszcza wodę
- Odkaża powierzchnie zewnętrzne
- Nie podrażnia śluzówek oczu
- Wzmacnia odporność organizmu
- Bezbarwne, bez zapachu. 

Ze względu na silne działanie bakteriobójcze, srebro koloidalne okazało się wysoce 
skuteczne w zapobieganiu i leczeniu infekcji i chorób, łącznie z AIDS, gronkowcami 
i paciorkowcami.

Stosowanie zewnętrzne: Koloidalne srebro stosowane do: skaleczenia rany, 
zadrapania, do zakraplania nosa czy oczu - nie podrażnia komórek i tkanek. Stosuje 
się je przez nanoszenie roztworu Koloidalnego Srebra bezpośrednio na skórę przy 
pomocy kataplazmów (okładów), rozpylacza (spray)

w przypadku takich podrażnień jak:
- Oparzenia w tym słoneczne
- Opryszczka
- Zmiany skórne
- Grzybice skóry - Trądzik
- Zakażenia drożdżami
- Infekcje uszu i oczu
- Ospa wietrzna - Wysypka, swędzenie skóry
- Brodawki miękkie skóry
- Ostre zapalenie spojówek
- Zapalenie skóry 



Cząstki srebra nie opadają na dno naczynia ani nie unoszą się na 
powierzchni, ponieważ posiadają jednakowy ładunek elektryczny, 
co powoduje ze odpychają się wzajemne pozostając w ciągłym 
ruchu. Srebro koloidalne jest, więc aktywne. Cząsteczki Nano 
Srebra można obserwować przez mikroskop elektronowy. Im 
mniejsza cząsteczka, tym lepsza będzie skuteczność roztworu.

Optymalna wielkość cząsteczki to 5-10 nm. Dla porównania 
wirusy maja wielkość od 15 do 150 nm, przy czym wielkość ta u 
większości z nich wacha się w przedziale 20-40 nm. Bakterie 
mają wielkość od 350 do, 1000 nm. Dlatego też nano srebro 
może swobodnie wnikać do wnętrza patogenów i niszczyć je.

Srebro, oprócz tego, że jest metalem szlachetnym, jest również 
pierwiastkiem śladowym, niezbędnym dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu człowieka. Działanie śladowych ilości 
srebra ma naturę profilaktyczną i ochronną. Pomaga wzmocnić 
system immunologiczny. W miarę starzenia się organizmu, spada 
jego zdolność asymilowania srebra. Prowadzi to do niedoborów 
srebra i upośledza układ odpornościowy. Istnieje wysoka 
zbieżność pomiędzy niskim poziomem srebra a zachorowalnością 
na różnego rodzaju choroby.

Ponieważ nasza gleba została wyjałowiona przez intensywną 
gospodarkę rolną i nawozy sztuczne, nasza żywność praktycznie 
nie zawiera srebra w charakterze pierwiastka śladowego. W 
wyniku nadmiernej eksploatacji gruntów rolnych, wyrzucania 
ścieków do rzek i mórz, pozbawiamy glebę srebra oraz innych 
naturalnych minerałów, podczas gdy w zamian dostarczamy 
jedynie potas, fosfor i azot. Jeśli w organizmie wystąpi niedobór 
srebra, następuje uszkodzenie systemu immunologicznego.
Nano srebro w takiej postaci jest bio przyswajalne, co oznacza, 
ze wnika bezpośrednio do tkanek ciała. 
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