ÄMNE/PREPARAT
Kolloidalt silver=
”silvervatten” *
- Destillerat vatten+miljarder
mikroskopiska silverpartiklar
- Kolloidal=sönderdelad
- Säljs under produktnamnet
Ionosil
*Silver= grundämne som finns och
måste finnas i jorden, födan, vattnet
och våra kroppar.
-----------------------------------------------

BESKRIVNING

ANVÄNDNING

DOSERING (styrka 10 ppm)

Dödar effektivt mikroorganismer
som bakterier, virus, svampar,
parasiter osv

Invärtes och utvärtes (även djur)

Tillskott

Stimulerar immunförsvaret,
ökar kroppens mängd av vita
blodkroppar
En frisk individ har stora mängder
silver bl.a. i tymuskörteln och
mandlarna

---------------------------------------------Saknar biverkningar, är ofarligt att
använda. Kan inte överdoseras.

Pga urlakade jordar (användning av
konstgödning) får vi med livsmedlen
idag endast i oss c:a 10 procent av
(Jämför med antibiotika som har
den mängd silver som vi fick i oss
en mängd kända biverkningar,
för c:a 40 år sedan.
däribland allergiska reaktioner och
årligen också orsakar dödsfall.)
Vid odling ger jorden ifrån sig
c:a 60 mineraler, men får med
--------------------------------------------användningen av konstgödning bara
OBS!
tillbaka 3 (tre) mineraler–> kalium,
Är godkänt som färgämne och
kväve och fosfor.
säljs som bl.a. som tårtdekoration i
livsmedelsaffärerna.
1 st silverkula=6 tsk kolloidalt silver

Förkylning, snuva, hosta heshet, förkylnings- blåsor,
herpes, afte, halsont, halsfluss, bihålebesvär,
maginfluensa, matförgiftning
Ögoninfektioner, öroninflammation
Urinvägsinfektion, prostatabesvär, njurbesvär
Besvär matsmältningen tarm- och magbesvär,
ulcerös kolit, Chrons sjukdom, magsår,
Candidainfektion, torsk (svamp på tungan)
Acne, acne rosacea, eksem och andra hudbesvär,
psoriasis (+MSM), seborré och mjäll, mollusker,
vårtor, brännskador, reducering ärrvävnad,
sårläkning/svårläkta sår, bensår
Reumatisk värk, Psoriasis artrit
MS, SLE Lupus, vattenkoppor, bältros,
Hepatit C, Borrelia, Mykoplasma, Twar

1 - 2 tsk/dag
Effektivaste sättet:
1. Håll vätskan i munnen några minuter.
-Silverjonerna tas upp under tungan och
går direkt ut i blodomloppet
-Samtidigt dödas bakterier som ger karies
och tandlossning
2. Gurgla kort stund
3. Svälj
BEHANDLING, INVÄRTES
Utg.punkt 1 – 2 veckor, dock individuell
anpassning
Behandling
- 1 msk, 2 ggr/dag (30 min före/efter måltid)
7 -10 dagar (jfr kur med antibiotika)

Cancersjukdomar, lindring av KOL och cystisk fibros

Intensiv behandling
t.ex förkylning, halsfluss, öron- och
bihåleinflammation m.m.
-2 msk, 3 – 4 ggr/dag (30 min före/efter måltid)

Elöverkänslighet, motgift mot kvicksilver,
tandhälsa, tandköttsinflammation,karies

Tillskott vid t.ex cancersjukdomar m.fl
3 msk, 5 ggr/dag + D-vitamin

Allergier, fibromyalgi
Hjärt-/kärlsjukdom

BEHANDLING, UTVÄRTES
Spraya/gurgla - rikligt och upprepat
I mun och hals vid alla typer av förkylningssymtom, halsbesvär, munblåsor m.m
Utvärtes på hudbesvär, sår, brännskador.
Fukta/dränk in kompresser, plåster osv

Fotsvamp, nagelsvamp, svamp i underlivet,
chlamydiainfektion,
Används som desinfektionsmedel!
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forts….
Kolloidalt silver= silvervatten*

forts….

forts….

Spraya
I näsan vid förkylning, bihålebesvär m.m.
2-3 gånger/dag
Lungbesvär
Spraya – andas i ”spraydimman”

Läsa mer om kolloidalt silver? Använd länkarna
http://www.till-skott.se/pdf/Produktblad_silver.pdf
http://www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/03nr2/03-2art1.htm
http://www.anekdoter.se/

(Botanisera! Finns hur mycket som helst skrivet om
kolloidalt silver på Internet!)

Spraya, badda/lägg omslag
Hudbesvär - acne, eksem, psoriasis osv
Droppa
Ögonbesvär, 1 -3 gånger/dag
Öronbesvär, 2 -4 gånger/dag
Fukta/dränka-kompress, plåster, förband
Alla typer av sår
- badda, tvätta, lägga förband
Brännskador
- dränk/skölj brända området snarast
med silvervatten alternativt
dränk kompress och lägg mot
brännskadan
Ärr/ärrvävnad (även gamla skador)
- lägg indränkta kompresser över området
alternativt spraya
- räkna inledningsvis med 3 -6 veckors
behandlingstid (prova sig fram)
Nagelsvamp – indränkta kompresser
Fotsvamp – indränkta kompresser

2
VÄND

