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 Naturalna kosmetyczna woda srebrna w sprayu 
o właściwościach antybakteryjnych 20ppm 150ml 

Index 2021/01 

Marka 
 

Cena 25,00 zł 
 

Kosmetyczna Woda Srebrna 
 

Czy Twoja skóra potrzebuje kompleksowej ochrony i pielęgnacji? 
Szukasz produktu, który nawilży i zregeneruje Twoją skórę? 
Stawiasz na szybkie i praktyczne rozwiązania? 
Pragniesz widocznych efektów? 
 

Jeśli chociaż na jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, oznacza to, że: Kosmetyczna 
Woda Srebrna w sprayu jest właściwą odpowiedzią na potrzeby Twojej skóry! 

Pełny opis 
Woda Srebrna jest wyprodukowana unikalną metodą A+. 
Naturalny produkt do codziennej pielęgnacji zawierający cząstki srebra najwyższej próby Ag 999,9 posiadające 
wyjątkowe właściwości antybakteryjne. 
Przeznaczenie 
 Kosmetyczna Woda Srebrna wyprodukowana unikalną metodą A+ stanowi wyjątkowe połączenie naturalnych 
składników takich jak woda i srebro. Do każdego rodzaju skóry. 
Wskazania do zastosowania: 

Skóra trądzikowa i atopowa: Działa kojąco i regeneracyjnie po zabiegach 
stosowanych w nowoczesnej kosmetologii: 

 Działa antybakteryjnie 

 Wykazuje powszechne właściwości antywirusowe 

 Wykazuje powszechne właściwości 
przeciwgrzybiczne 

 Ogranicz powstawanie zaskórników 

 Minimalizuje wypryski 

 Redukuje zaczerwienienia 

 Golenie 

 Makijaż permanentny 

 Hemoterapia igłowa 

 Peeling 

 Zabiegi laserowe 
 

Do codziennej pielęgnacji skóry: 

 Daje uczucie świeżości 

 Regeneruje naskórek 

 Oczyszcza i nawilża naskórek 

 Zapobiega powstaniu odparzeni i odleżyn 

 Łagodzi w przypadku oparzeń termicznych 

 Przyspiesza regenerację podrażnionej skóry 

 Oddziaływuje przeciwzapalnie 

 Eliminuje nieprzyjemne zapachy 

 Zapobiega łupieżowi 

 Zapobiega łuszczycy 

Produkt wykazuje powszechne uznane działania gojące, łagodząc stany zapalne skóry. Może być aplikowany również 
pod krem. Produkt przebadany dermatologicznie i hipoalergicznie. Nie zawiera kompozycji zapachowej, pH nie 
wysusza skóry i jest idealne do regularnych pielęgnacji. 
Konsystencja produktu 

 Niezwykle lekka i świeża, szybko się wchłania. 

 Nietłusta i nieklejąca się. 

Sposób użycia i dawkowanie Sposób przechowywania 

 Przed użyciem wstrząsnąć. 

 Należy rozpylić mgiełkę na oczyszczoną skórę z 
odległości 15-20 cm. 

 Poczekać do całkowitego wchłonięcia. 

 Stosować 2-3 razy dziennie. 

 Produkt do codziennej pielęgnacji. 
 

 Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 
pokojowej. 

 Chronić od światła. 

 Przechowywać w sposób niedostępny dla małych 
dzieci. 

 Pojemność: 150 ml 

 Ilość pojedynczych aplikacji ok: 900 
 

Potwierdzona skuteczność produktu 
Badania aplikacyjne i aparaturowe przeprowadzone pod nadzorem dermatologów po 4 tygodniach stosowania: 

 Eliminuje występowanie nieprzyjemnych zapachów wg 98% badanych 

 Daje uczucie odświeżenia wg 94% badanych 

 Wykazuje delikatne działanie ściągające i normalizujące wg 94% badanych 
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 Skutecznie regeneruje i nawilża naskórek wg 96% badanych 

 Nadaje się, jako produkt do codziennej pielęgnacji wg 94% badanych 
 
Kosmetyczna Woda Srebrna, wyprodukowana unikalną metodą A+, to innowacyjny preparat do kompleksowej 
pielęgnacji skóry. Wygodna aplikacja, przy zachowaniu właściwości srebra, sprawia, że jest to niezastąpiony produkt w 
codziennej pielęgnacji. 
 
Wskazania do zastosowania: 

 Zabiegi kosmetyczne i upiększające 

 Depilacja (laserowa, woskiem, depilatorem, maszynką jednorazową, kremem) 

 Manicure (naturalny, hybrydowy, pielęgnacja rąk) 

 Higiena akcesoriów kosmetycznych 
 
Preparat nie zawiera alkoholu, nie wysusza skóry nie powoduje przebarwień, hipoalergiczny 
 
W wyniku odwrotu od antybiotyków ludzkość na nowo zaczęła doceniać właściwości naturalnych preparatów. Przede 
wszystkim, ponownie odkryto unikalne właściwości srebra. W rezultacie, stworzyła preparat o szerokim spektrum 
działania Kosmetyczna Woda Srebrna. 
 
Kosmetyczna Woda Srebrna na bazie srebra próby 999,9, preparat w postaci sprayu. Kosmetyczna Woda Srebrna nie 
zawiera alkoholu, nie zawiera barwników ani kompozycji zapachowej, nie wysusza skóry nie powoduje przebarwień, 
przebadany dermatologicznie hipoalergicznie. 
 
Ostrzeżenia przy stosowaniu: Przeznaczony do użytku zewnętrznego, stosować bezpośrednio na oczyszczoną skórę, nie 
należy używać gazików i płatków kosmetycznych. Ze względu na bezpieczeństwo, nie stosować u osób ze stwierdzoną 
alergią na srebro lub inne składniki produktu. 
 
Działanie: 

 Regeneracja – przyspiesza gojenie i przywraca skórę do równowagi, niweluje powstawanie krostek 

 Działanie łagodzące – minimalizuje dyskomfort spowodowany zabiegiem, łagodzi stany zapalne, zmniejsza 
zaczerwienienie, pieczenie i opuchliznę, redukuje swędzenie 

 Ochrona – dzięki właściwościom antyseptycznym zabezpiecza skórę po zabiegu 

 Bezpieczeństwo stosowania – preparat nie zawiera alkoholu, nie wysusza skóry nie powoduje przebarwień, 
hipoalergiczny 

 
Wskazania do stosowania: 

 Zabiegi kosmetyczne i upiększające 

 Depilacja (laserowa, woskiem, depilatorem, maszynką jednorazową, kremem) 

 Manicure (naturalny, hybrydowy, pielęgnacja rąk) 

 Higiena akcesoriów kosmetycznych 
 
Ostrzeżenia przy stosowaniu: Przeznaczony do użytku zewnętrznego. Ze względu na bezpieczeństwo, nie stosować 
u osób ze stwierdzoną alergią na srebro lub inne składniki produktu.  
 
Producent:  
Skuteczność i właściwości preparatu są potwierdzone przez badania wewnętrzne jak i badania zewnętrznych niezależnych placówek badawczych 
jak i uczelni wyższych. Badania przeprowadzone przede wszystkim, zgodnie z wytycznymi Deklaracji Helsińskiej z późniejszymi uzupełnieniami 
przepisów UE, Rzeczypospolitej Polskiej i wytycznych Cosmetics Europe. Badania potwierdzają również skuteczność zakonserwowania według 
norm ISO. 
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