Koloidno srebro (srebrna voda)

Preven&va (odrasli): dnevno 1 plas<čno malo žličko (3x letno po 14
dni zapored).

Srebrov koloid sestavljajo nanodelci srebra, prosto plavajoči v
prečiščeni vodi. Srebrovi ioni (Ag+) so bioak<vni in v zadostni
koncentraciji pobijajo bakterije, saj inhibirajo nastanek encimov, ki
bakterijam omogočajo celično dihanje, torej jih zadušijo. Ker je
delovanje zelo hitro (cca 6 min in vitro), bakterije niso sposobne
razvi< rezistence, tako kot pri an<bio<kih.
Koloidno srebro uporabljamo preven<vno ali kura<vno pri različnih
boleznih, poškodbah, opeklinah, urezninah, pri okrevanju po
operacijah,... Koloidno srebrno je priporočljivo uporablja< tudi v
primeru oslabljenega imunskega sistema.

NAVODILA ZA UPORABO
Pri aplikaciji koloidnega srebra uporabljajte steklen ali plas<čen
pribor, NIKAKOR kovinskega!
LOKALNA UPORABA
Večkrat na dan pokapljajte, popršite, pokrijte prizadeto mesto z
gazo, prepojeno s srebrovom koloidom (rano, opeklino, mesto
glivične okužbe,...).
ORALNA UPORABA

Infekcije (bakterije, glivice): 1 mala plas<čna žlička na cca. 3 ure do
izboljšanja stanja.

Koloidno srebro lahko uporabljate pri vseh vrstah živali. Pri psih in
mačkah je najlažja aplikacija s pomočjo injekcijske brizge (BREZ
IGLE!), direktno v gobček, saj tako lahko kontroliramo količino, ki jo
žival zaužije.

Sinusi, oči, ušesa: kapljice nanašamo večkrat dnevno do izboljšanja
(2-3 kapljice v nosnico/uho/oko). Ob aplikaciji kapljic v oči mižite
vsaj 5 min.

Koloidno srebro uporabljamo pri:
- bakterijskih okužbah,

Prehlad, gripa, boleče grlo: 1 veliko plas<čno žlico grgra< na cca.
vsaki 2 uri, nato pogoltni< (do izboljšanja stanja).

- glivičnih okužbah,

Bolezni kože: Koloidno srebro nanašajte neposredno na odprte
rane, pike insektov, opekline, poškodbe, saj tako preprečite
površinsko okužbo. Na ranah koloidno srebro ne peče!

- vnetjih ušes in oči,

Akne: obraz najprej temeljito očis<te, nato vsaj 3x dnevno
potapkajte kožo z vato, pomočeno v koloidno srebro.

- prebavnih motnjah (driska, bruhanje),

Ekcemi in izpuščaji: z vato večkrat dnevno vtrite koloidno srebro na
prizadeto mesto. Prizadeto mesto lahko pokrijete z vato, namočeno
v koloidno srebro in jo pus<te na koži dlje časa.
Bradavice: bradavico prelepite z gazo, prepojeno s koloidnim
srebrom. Ponavljajte, dokler bradavica ne izgine.

- parvovirozi,

- vnetju plavalnega mehurja pri akvarijskih ribah (plavanje na
hrbtu),
- pri ranah in opeklinah,
- po operacijah, ...
Doziranje pri živalih:

Ureznine in odrgnine: gazo, prepojeno s koloidnim srebrom
položite neposredno na rano. Koloidno srebro lahko uporabljate v
kombinaciji z drugimi sredstvi (mazila, razpršila in podobno).

Zdravi psi in mačke (preven<va):
Majhni psi / mačke: 10 ml/dan 14dni zapored vsake 4 mesece

Koloidno srebro zadržimo cca. 3 min v us<h (pod jezikom), nato ga
pogoltnemo. Srebro tako že v us<h, preko kapilar pod jezikom,
lahko preide v krvni obtok.
V primeru obolenja prebavil, koloidno srebro pogoltnemo takoj,
brez zadrževanja v us<h.
DOZIRANJE
3 do 6 let: 1 plas<čno malo žličko dnevno
6 do 12 let: 1 plas<čno malo žličko 2x dnevno
Od 12 let naprej: 1 plas<čno malo žličko 3x dnevno

UPORABA PRI ŽIVALIH

Želodčne in črevesne težave: 3x dnevno po eno malo plas<čno
žličko koloidnega srebra. V primeru hudih akutnih težav lahko 15ml
koloidnega srebra razredčite z 2 dl prekuhane vode in nato
zaužijete – do 3x dnevno)

Srednji psi: 15 ml/dan 14dni zapored vsake 4 mesece
Veliki psi: 15ml/dan 14dni zapored vsake 4 mesece

Težave z dlesnimi in zobmi: žvrkljajte koloidno srebro v us<h do
5min nato izpljunite (ponavljajte vsaj 3x dnevno pri akutnih
težavah).

Akutna stanja (okužbe z bakterijami, virusi, glivicami):

Dezinfekcija vode: v 1l vode dodajte 1 malo žličko koloidnega
srebra, premešajte in počakajte 10min.

Srednji psi: 15ml 2x dnevno do izboljšanja

Majhni psi/mačke: 10ml 2x dnevno do izboljšanja

Veliki psi: 20ml 2x dnevno do izboljšanja
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Koloidno srebro je shranjeno v steklenički, ovi< v folijo. Folije ne
odstranjujte, saj šči< koloidno srebro pred svetlobo in
elektromagnetnim sevanjem.
Akvarijske ribe z različnimi okužbami: obolelim ribam pripravimo
kopel s 30ml koloidnega srebra na 1 l vode, pus<mo ribe v kopeli
vsaj 1 dan oz. do izboljšanja stanja. Pazimo na prezračevanje kopeli!
(dodamo zračno črpalko)

KONTRAINDIKACIJE

P<ce/dvoživke/plazilci: Koloidno srebro damo v vodo (2 ml v 50 ml
vode).

Prekomerno uživanje srebra lahko povzroči argirijo oz. zastrupitev s
srebrom, zato se držite predpisanih odmerkov!

DRUGI MOŽNI NAČINI UPORABE
Popršite po šče<nah zobne ščetke, da jo dezinﬁcirate.
S koloidnim srebrom obrišite površine v kuhinji
(preprečuje razvoj Ecsherichie coli).

OPOZORILA

Koloidnega srebra ne smete uporablja<, če ste preobčutljivi
(alergični) na srebro.

Koloidno srebro ni zdravilo.
Koloidno srebro ne povzroča odvisnos<.

-

S koloidnim srebrom popršite notranjost čevljev,
nogavice in med prs< na nogah, da preprečite razvoj
glivic.

-

S koloidnim srebrom lahko razkužite zobne proteze in
aparate.

-

Koloidno srebro dodajte v inhalator, ko ste prehlajeni in
ga vdihujte.

-

S koloidnim srebrom lahko razkužujete hladilnike in
zamrzovalnike.

-

S koloidnim srebrom popršite plenice, ter tako
preprečite razvoj pleničnega izpuščaja.

Koloidno srebro ne more nadomes<< farmacevtskih sredstev, ki jih
predpiše zdravnik, lahko je le dodatek k predpisani terapiji.

SHRANJEVANJE
Koloidno srebro shranjujte v dobro zapr< originalni embalaži, na
suhem, pri sobni temperaturi, stran od dosega otrok. Shranjujte ga
stran od električnih naprav oz. virov elektromagnetnega sevanja.
Ne shranjujte ga v hladilnikih ali zamrzovalnikih!
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