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Kolloidalt silver
Marknadsförs av Ion Silver

IONOSIL är ett mineralkosttillskott som ger kroppen ett välbehövligt tillskott av det viktiga
spårämnet silver. Det är påvisat att kroppen behöver silver för ett väl fungerande immunförsvar. Ett
dagligt intag av ett par teskedar med kolloidalt silver med styrkan 10 ppm, ger ett tillskott av ca 100
mikrogram silver. Detta motsvarar ungefär vad vi fick i oss via kosten för 100 år sedan, då våra
åkrar inte var lika tomma på mineraler som dom är idag. Att något befinner sig i kolloidal form
betyder att det är finfördelat i mikroskopiska fritt svävande partiklar vars elektriska laddning gör att
partiklarna konstant stöter bort varandra. Partiklarna är så små att det ryms ca en miljard
silverpartiklar i en ask med storleken en gånger en millimeter. Den kolloidala formen medverkar till
att kroppen tar upp silvret extra lätt.
Mineraler i kolloidal form är mycket lättupptagliga för kroppen.
Immunförsvaret behöver också silver som ett viktigt spårämne vid produktionen av vita blodkroppar.
Kolloidalt silver stärker immunförsvaret. Silverjoner har en förmåga att fästa på mikroorganismer
och kväva dem. Till skillnad mot vad som gäller för antibiotika anses det allmänt att bakterier inte
kan utveckla resistens mot kolloidalt silver. Kolloidalt silver kan ses som lösningen på dilemmat med
multiresistenta bakteriestammar, som inte längre svarar på behandling med antibiotika.
IONOSIL är ett godkänt kosttillskott och finns att köpa ute i hälsokostbutikerna.
Säkerhetsdata Ionosil

SENASTE NYTT!
Livsmedelsverket backar och beklagar uttalanden man gjort
om Ionosil i media!
Läs mer här
Människor som dagligen dricker några teskedar kolloidalt silver upptäcker att de inte får förkylningar
lika ofta som tidigare.
Med sin bakteriedödande förmåga är Silver effektivt för sig själv eller i kombination med andra
beståndsdelar, t ex MSM.
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Silvervatten kan droppas i ögon eller öron, användas vaginalt, analt och sprayas i näsan, tas direkt
på sår, revor, vårtor och användas som rengöring vid eksem och andra hudåkommor.
Varje morgon sedan 4-5 år tar jag efter tandborstningen en klunk kolloidalt (joniskt) silvervatten och
sköljer runt tänderna innan jag långsamt sväljer. Resultat: krympta tandfickor och färre förkylningar
kanske en enda idag mot 10/år förr i tiden.
Brännsår med silverdusch på slutar smärta och läker snabbt.

Innehåll
IONOSIL är framställt med moderna elektrokolloidala produktionsmetoder. Råvarorna är
destillerat vatten och 99,99 procent rent silver, helt utan inslag av andra ämnen. IONOSIL håller
en styrka av ca 10 ppm. Det motsvarar ca 10 mg/liter vätska.
Hållbarheten ligger kring två år.
Dosering

2 - 3 teskedar dagligen. 2 teskedar motsvarar ca en kapsyl.
Skölj runt i munnen innan du sväljer ner vätskan.

Vad använder man kolloidalt silver till?
Följande är exempel på vad man kan använda kolloidalt silver till. Detta är några av de samlade
erfarenheter som människor världen över har av kolloidalt silver:
Förkylningsbesvär, snuva, hosta, heshet. Spraya näsa och hals rikligt.
Öroninfektioner. Droppa några droppar kolloidalt silver i öronen. Ligg kvar på sidan ett tag.
Urinvägsinfektioner. Förebygg urinvägsinfektioner med att dricka ett par teskedar dagligen.
Acne. Svåra acneproblem försvinner ofta när man baddar och dricker kolloidalt silver.
Acne rosacea.
Prostatabesvär. Förstorade och inflammerade prostata läker ofta med kolloidalt silver. Drickes.
Njurbesvär. Njurarna får hjälp med att rensa ut eventuella infektioner.
Elöverkänslighet. Kan bero på systemisk svampinfektion som sätter ned immunförsvaret.
Candidainfektion. Hjälper kroppen att rensa ut svampen. Mycket effektivt.
Brännskador. Kolloidalt silver accelererar läkningen. Smärta och brännblåsa uteblir oftast.
Hepatit-C. Kolloidalt silver rensar ut viruset ur kroppen sakta men säkert.
Psoriasis. Kan ha god inverkan på symtomen.
Psoriasis artrit. Kolloidalt silver kan ha effekt på värken.
Ögoninfektioner. Spraya ögonen. Oftast snabbare effekt än antibiotikasalva.
Halsfluss. Spraya halsen ofta.
Eksem och andra hudbesvär. Drickes samt sprayas på ytorna som ska behandlas.
Svampangrepp. Nagelsvamp och fotsvamp.
Förkylningsblåsor - Herpes.
MS- Multipel Scleros. Tros vara orsakat av mykoplasma som gömmer sig i nervändarnas myelin.
Svårläkta sår. Accelererar läkningsprocessen och håller såret bakteriefritt.
Bensår.
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Magsår. Kolloidalt silver dödar Helicobakter Pylori bakterien.
Vårtor. Slipa ner, badda och dränk in en bomullstuss och sätt på vårtan över natten.
Borrelia. Rensar ut den förrädiska Spirocheten (bakterie) ur kroppen. Tar lång tid.
Allergier. Kolloidalt silver har en stabiliserande inverkan på allergier. Drickes och sprayas.
Ulcerös kolit och Crohns. Kan ha en stabiliserande effekt på inflammationerna.
Gastrit.
SLE Lupus. Kolloidalt silver kan ha en stabiliserande effekt på den autoimmuna reaktionen.
Malaria. Ringorm. Seborré och mjäll. Den kroniska svampinfektionen rensas ut av kolloidalt silver.
Torsk. Svamp på tungan som oftast är ett Candidasymtom, rensas ut med kolloidalt silver.
Fotsvamp försvinner snabbt med kolloidalt silver. Spraya på.
Nagelsvamp. Drickes samt dränk in en bomullstuss och ha på på nätterna.
Bihåleinflammation. Spraya samt skölj igenom bihålorna med kolloidalt silver.
Desinfektionsmedel. Desinficera sårytor mm med kolloidalt silver. Duscha eller badda.

