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Srebro - właściwości i rola w organizmie człowieka 
 

Unikalne właściwości koloidu srebra sprawiają, że chorobotwórcze mikroorganizmy nie potrafią rozwinąć 
odporności na działanie cząsteczek srebra, tak jak to się dzieje w przypadku antybiotyków. 
 

Różnica między stosowaniem antybiotyku a srebrem nanokoloidlanym jest ogromna  
Podczas gdy antybiotyk eliminuje około 6-7 szkodliwych bakterii, to srebro nanokoloidalne niszczy ponad 
650 chorobotwórczych bakterii, wirusów, grzybów i pleśni. 
Ze względu na silne właściwości bakterio i grzybobójcze może być stosowane również do dezynfekcji 
pomieszczeń, mebli, urządzeń i ludzkiego ciała. 
 

Jest zupełnie nieszkodliwe dla człowieka i jego środowiska, dlatego też może być z powodzeniem 
stosowane w kosmetyce i medycynie. 

Nie kumuluje się w organizmie i zostaje w ciągu kilku dni wydalone.  
 
Srebro jest: 

1. Bezpieczne 
2. Nietoksyczne 
3. Działa jak antybiotyk 
4. Zabija ponad 650 patogenów 
5. Niszczy grzyby i pleśń 
6. Zabija pasożyty 
7. Wspomaga rozwój komórek 
8. Nie akumuluje się w organizmie 
9. Nie podrażnia błon śluzowych 
10. Nie uzależnia 

11. Nie zawiera wolnych rodników  
12. Oczyszcza wodę  
13. Działa przeciwzapalne  
14. Odkaża powierzchnie zewnętrzne  
15. Jest bio-przyswajalne  
16. Nie podrażnia śluzówek oczu  
17. Nie reaguje z lekami  
18. Wzmacnia odporność organizmu  
19. Jest bezpieczne dla kobiet w ciąży i matek karmiących  
20. Bezbarwne, bez zapachu  

Ze względu na silne działanie bakteriobójcze, srebro nanokoloidalne okazało się wysoce skuteczne w zapobieganiu i leczeniu infekcji i chorób, łącznie 
z AIDS, gronkowcami i paciorkowcami. 
Srebro nanokoloidalne w medycynie stosowane jest przy problemach z: 

1. Przeziębieniach i grypie 
2. W przypadku grzybic 
3. Chorobach infekcyjnych 
4. Dla wzmocnienia układu odpornościowego 
5. Bólach mięśni i stawów 

6. Chorobie reumatycznej 
7. Chorobie wrzodowej 
8. Dla poprawy funkcjonowania układu pokarmowego 
9. Leczeniu trądziku, wyprysków i trudno gojących się ran 
10. Dla wzmocnienia, polepszenia aktywności i witalności całego 

organizmu 
Srebro nanokoloidalne stosowane zewnętrznie ma potwierdzoną skuteczność w przypadku: 

1. Oparzeń 
2. Trądziku, kurzajek 
3. Wysypki 
4. Zmian skórnych 
5. Ran i zadrapań 
6. Opryszczki 
7. Zapaleń skóry 

8. Ukąszenia owadów 
9. Grzybicy skóry 
10. Ospy wietrznej 
11. Zapalenia skóry, uszu i oczu 
12. Zapalenia spojówek 
13. Łuszczycy 
14. Zapaleniu dróg płciowych 

Zewnętrznie najczęściej zalecane jest stosowanie srebra koloidalnego do przemywania różnego rodzaju schorzeń skórnych do trudno gojących 
się ran bezpośrednio przy pomocy rozpylacza, okładów czy wacików nasączonych koloidem. Poza tym może być używane do zakraplania oczu, czy 
nosa. Stosuje się również do płukania jamy ustnej. 
 

Srebro nanokoloidalne ma również bardzo dużo innych zastosowań. 
Działanie antybakteryjne i antygrzybicznie, wykorzystywane jest w oczyszczaniu wody pitnej oraz użytkowej np. w saunach, basenach, 
gdzie w przeciwieństwie do chloru nie drażni oczu. Poza tym skutecznie eliminuje bakterie i grzyby we wszelkiego rodzaju 
pomieszczeniach poprzez stosowanie w klimatyzacjach i nawilżaczach powietrza. 
 

Przedłuża również żywotność i świeżość produktów spożywczych. 
Srebro nanokoloidalne to także nowoczesny środek do ochrony roślin przed rozwojem pleśni i grzybów, którym możemy bezpiecznie 
spryskać nasze rośliny zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Srebro nanokoloidalne jest skuteczne również w problemach zdrowotnych u 
zwierząt. Potwierdzono jego skuteczność w przy różnych dolegliwościach skórnych 
 

Sposób użycia - stosowanie zewnętrzne: 
Koloidalne srebro stosowane do: skaleczenia rany, zadrapana, do zakraplania do 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). 
 

 

Wewnętrznie do płukania ust Zewnętrznie 
Profilaktycznie: 1 łyżeczka dziennie (ok. 5 ml); 
Przy przeziębieniach, infekcjach i grypie: 4 razy dziennie 1 łyżeczka 
(4×5 ml); 
 

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 

 
 Irygacja jamy ustnej 25 ml na litr wody dla stężenia 10ppm    
 Irygacja nosa  25 ml na litr wody dla stężenia 10ppm    
 Irygacja pochwy  25 ml na litr wody dla stężenia 10ppm    

 Irygacja jelit  25 ml na litr wody dla stężenia 10ppm    
 
 
Oczyszczanie wody - 30 ml na litr wody dla stężenia 10ppm 
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