KOLOIDNO SREBRO
Colloidal Silver
KOLOIDNO SREBRO je raztopina koloidnega srebra v koncentraciji od 5 do 30 ppm
(število delcev čistega srebra premera 0,0001 mikrona na milijon delcev večkrat
destilirane, deionizirane vode – aqua purificata). Najpogostejša koncentracija je 25 ppm.
Je zelo učinkovita, naravna alternativa sintetičnim antibiotikom. Za razliko od sintetičnih
antibiotikov, koloidno srebro ne uničuje le bakterij, ampak tudi viruse, glivice in druge
patogene organizme (parazite).
Koloidno srebro ni škodljivo za sesalce, plazilce, rastline in druga živa bitja, ki niso
zgrajena le iz ene celice.
Ob pravilni uporabi ni stranskih oz. neželenih posledic.
NEKATERE TEŽAVE, PRI KATERIH SI LAHKO USPEŠNO POMAGAMO
S KOLOIDNIM SREBROM:
Akne, afte, alergijski rinitis, antraks, artritis, astma, atletsko stopalo, bakterijske okužbe
(različne), bradavice, bronhitis, Candida albicans, cistitis (vnetje mehurja), Crohnova
bolezen, črevesne bolezni (razne), davica, dermatitis, driska, ekcemi, Epstein-Barrov
virus, fibrozitis, gastritis, glivične okužbe (razne), gobavost, gonoreja, griža, gripa,
hemoroidi, herpesi, impetigo, keratitis, kolitis, konjuktivitis, kriptospordijske okužbe
(razne), Legionarska bolezen, lupus, luskavica (psoriaza), malarija, Menierova bolezen,
meningitis, nevrastenija, oftalmija, okužbe mehurja in ledvic, opekline, oslovski kašelj,
paratifus, pasovec, pireja, plevritis (vnetje pljučne membrane), pljučnica, bolezni
prostate (vnetje, rak), rak (razni tipi), revmatizem, rinitis, rovovsko stopalo, rozacea,
salmoneloze, septikemija in septične razjede, sifilis, sindrom kronične utrujenosti,
sladkorna bolezen (diabetes), srbenje zadnjika, stafilokokne in streptokokne okužbe,
škrlatinka, tetanus, tifus, tonzilitis (vnetje mandljev), tuberkuloza, turi, ulkus, ušesne
okužbe, vnetje slepiča, vnetje srednjega ušesa, zastrupitev krvi.
UPORABA KOLOIDNEGA SREBRA
Pred uporabo pazljivo preberite navodila.
Koloidno srebro uporabljamo zunanje, tako da večkrat na dan ali po potrebi tretiramo
(pokapljamo, pošpricamo, pokrijemo z vato oz. gazo namočeno s koloidnim srebrom)
prizadeta mesta. Oralno jemljejo odrasli od 12 let starosti dalje po 1-3 nekovinske čajne
žličke 3 krat dnevno, otroci od 6 - 12 let starosti, polovico odmerka za odrasle, otroci od
3- 6 let pa 1 čajno žličko dnevno. Izdelek jemljemo do izboljšanja, praviloma ne več kot
2 do 3 stekleničke.
Preventivno ga uživamo po 1 nekovinsko čajno žličko dnevno (2-3 krat letno po 1-2
steklenički).
Pri infekcijah (virusi, bakterije ali glivice):jemljemo vsake 2-3 ure na dan, dokler se
stanje ne normalizira, lahko tudi do dva meseca, nato pa nadaljujemo s preventivo, da se
imunski sistem okrepi. Priporočljivo je grgranje, žvrkljanje, dajanje kapljic v nosnice, oči
ali ušesa, odvisno od vrste okužbe (prehladi, angine, gripa, bronhitis, vnetje ušes,
sinusov, oči …). Koristni pripomočki so kapalka, razpršilec in podobno.
Za utrjevanje dlesni in ustavitev zobne gnilobe: nekaj kapljic koncentrirane raztopine
kanemo na zobno krtačko (brez paste) in si drgnemo zobe in dlesni. Lahko tudi držimo
tekočino v ustih do ene minute in nato izpljunemo.
Sinusi, oči, ušesa: kapljice dajemo vsakih 15 minut do izboljšanja stanja, potem vsako
uro do popolne ozdravitve. Ko dajemo kapljice v oči, jih držimo zaprte približno 5 minut.
Prehladi, gripa, boleče grlo: grgramo in žvrkljamo eno veliko žlico (0,3 dcl) vsako uro
dokler se stanje ne izboljša in hkrati uživamo tudi šibkejši pripravek (npr. 5 ppm).
Za živali: v posodo damo eno žlico pripravka ob vsaki menjavi vode. Ob resni bolezni
vzamemo kapalko in damo eno žličko 3x dnevno v gobček, dokler se stanje ne izboljša.
POMEMBNO: Pri oralni rabi vedno najprej zadržimo raztopino v ustih od 1 do 3 minut, jo

nato še grgramo ter pogoltnemo. Če pa so obolela prebavila, jo pogoltnemo takoj.
NEKAJ TRADICIONALNIH UPORAB KOLOIDNEGA SREBRA
- Dodatek k pitni vodi med potovanjem in taborjenjem. Za dezinfekcijo vode na liter
damo eno plastično čajno žličko, dobro zmešamo in počakamo šest minut.
- Dodatek k vodi za kuhanje.
- Opekline, poškropljene s koloidnim srebrom, se pozdravijo hitro in brez brazgotin.
- Varno sterilizira vse od zobne krtačke do kirurškega instrumenta.
- Lokalna uporaba na vreznine, odrgnine, rane, izpuščaje, sončne opekline, pike insektov.
- Koloidno srebro napršiti na odpadke, da preprečimo slab vonj.
- Napršiti hišne gobice, brisače in rezalne deske, da se uničijo bakterije
(E.Coli, Salmonela…) in s tem preprečiti zastrupitev hrane.
- Dodati pri konzerviranju, vkuhavanju in stekleničenju.
- Dodati sokovom in mleku, da se prepreči kvarjenje, fermentiranje, zasirjenje.
- Napršiti v čevlje in med prste, da uniči večina glivic.
- Koloidno srebro zmanjša prhljaj, luskavico, kožne srbečice itd. Odlično sredstvo po
britju.
- Dodatek k vodi za kopanje, grgranje, prhanje, izpiranje črevesja, spreju za nos
in vodicam za zobe.
- Izjemno skrajša čas okrevanja pri prehladih, gripi, pljučnici, dihalnih infekcijah
in pri rino virusih.
- Kožna srbečica, očesno vnetje ali infekcija (razredči manjšo količino koloidnega srebra
z enako količino destilirane vode iz lekarne za očesno uporabo) in ušesne infekcije
(pred uporabo rahlo ogreti).
- Za odstranjevanje bradavic preko noči namazati in obvezati.
- Lahko zaustavi propadanje zob in prepreči slab zadah…
- Za zmanjševanje zobobolov, ustnih vnetij, infekcij…
- Za razkužitev zobnih protez.
- Za razkužitev in odstranjevanje vonjav v hladilnikih, zamrzovalnikih in posodah
za shranjevanje hrane.
- Dodatek k vodi hišnih ljubljenčkov, ptičjim posodicam, vazam za rezano cvetje.
- Vlažna obleka, brisače in perilo ne bodo postali plesnivi.
- Za odstranitev neželenih mikroorganizmov iz zemlje in vodovodnih sistemov.
- Za uničenje glivic, plesni, gnitju in proti večini boleznih pri rastlinah.
- Koloidno srebro je izvrsten stimulator rasti rastlin.
- Koloidno srebro je razkužilo za bazene, vodnjake, vlažilce, jacuzzije, vroče banje,
pomivalne stroje, predpražnike za kopalnice.
- Zelo koristno je napršiti nekaj koloidnega srebra na sadje in zelenjavo pred
skladiščenjem
ali uporabo.
- Razkužilno sredstvo za telefonske slušalke, slušne aparate, glavnike, pipe itd.
- Koloidno srebro je čudovit čistilec vode. Voda shranjena z dodatkom ene ali dveh
jedilnih
žlic koloidnega srebra na 5 litrov bo varna in dobrega okusa zelo dolgo časa. Voda, ki je
onesnažena z mikrobi lahko postane pitna z dodatkom dveh ali treh jedilnih žlic
koloidnega srebra na vsakih 5 litrov vode.
STRANSKI OZ. NEŽELENI UČINKI
Koloidno srebro velja za varno naravno obliko zdravstvene samopomoči. Če ga jemljemo
po navodilih, ni znanih negativnih ali stranskih posledic. Edina negativna posledica pri
hudo čezmernem jemanju srebrnih pripravkov je nastanek argirije (delna oz. lokalna
izguba pigmenta na koži in na nohtih), kar je sicer bolj estetski problem. V literaturi
navajajo, da bi do argirije lahko prišlo, če bi popili več kot 500 litrov koloidnega srebra.
Doslej še niso poročali o kakšni medsebojni reakciji med zdravili in koloidnim srebrom,
tako da ob uživanju katerih koli zdravil lahko uporabljamo koloidno srebro.

SHRANJEVANJE KOLOIDNEGA SREBRA
Koloidno srebro shranjujemo nedosegljivo otrokom, na suhem in temnem mestu ter stran
od električnih naprav – najmanj 50 centimetrov. Ne shranjujemo v zamrzovalniku ali
hladilniku.
Rok uporabe je neomejen.
OPOZORILO
Pričujoče besedilo ni nadomestilo za zdravniško diagnosticiranje oz. zdravljenje. Ničesar
ne predpisujemo ali priporočamo in zato ne prevzemamo nobene odgovornosti. To so le
informacije o možnih oblikah samopomoči. Če boste ravnali po njih, ne da bi se prej
posvetovali z zdravnikom, sami prevzemate odgovornost za svoje zdravje, kar je sicer
vaša ustavna pravica.

