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EZÜST KOLLOID, A MÁSODIK IMMUNRENDSZERÜNK
A legtöbb embernek már kezd elege lenni a többnyire hatástalan orvosi módszerekkel aminek
több a káros hatása, mint a hasznos hatása, ezért hatásos termékre vágynak. Azt persze nem
lehet mondani az ezüstkolloidról, hogy egy szuper szer, de azt sem lehet letagadni, hogy
vannak bizonyos rendkívüli tulajdonságai. Megfelelő mennyiségű ezüst kolloid olyan a
szervezetben, mint egy kiválóan működő MÁSODIK IMMUNRENSZER.
Több típusú ezüst kolloid van a piacon, de ami lényeges, hogy ellenőrzött
gyártástechnológiájú ezüst kolloidot használjunk , vásároljunk. Fontos hogy laboratóriumi
tisztaságú vízből és minimum négy 9-es tisztaságú ezüstből készüljön. A jó kolloid víz nagy
tisztaságú és soha nem ülepszik le. Van a szemcsés, ezek a szemcsenagysága 20-60 nm.
Nehezen ürülnek ki a szervezetből ezért az ilyen termékek fogyasztását beszélje meg
kezelőjével. Van az ionos aminek a szemcse mérete 1-10 nm, ezek jól fogyaszthatóak, ki tud
ürülni a szervezetből.
Hatásfokát tekintve nagyon hatásos. Nem lehet túladagolni, a C-vitaminhoz hasonlóan,
egyszerűen kiürül a szervezetből a felesleg.
Az Ezüst Kolloid rendkívüli hatóereje Az Ezüst Kolloid több mint 650 féle baktériumtörzset,
vírust, gombát, és penészt képes elpusztítani ezzel szemben az antibiotikum csak féltucatnyi
organizmust képes pusztítani. Vizsgálatok kimutatták, hogy szokatlanul gyorsan hat, kb. 5-6
perc leforgása alatt pusztítja el a kórokozókat. Az Ezüst Kolloid egyedi tulajdonságai közé
tartozik, hogy a kórokozó mikroorganizmusok nem tudnak immunissá válni az
ezüstrészecskék hatására, mint ahogy ez az antibiotikum esetében gyakran előfordul.
Antibiotikum helyett
Az orvosok egyre többször vallanak kudarcot az új vírus- és baktériumfajtákkal folytatott
küzdelemben. Eredménytelenül próbálják antibiotikumok segítségével kiirtani a
szervezetünket támadó gombákat, élesztőket, és más élősködőket. Emiatt szervezetünk egyre
gyengül, immunrendszerünk egyre gyakrabban képtelen kivédeni a támadásokat. Mára
számos betegség, melyről azt hitték, antibiotikummal gyógyítható, gyógyíthatatlanná vált,
még a legújabb antibiotikumok bevetése mellett is. A tudósok nem találnak megfelelő
anyagot, amivel helyettesíteni lehetne az antibiotikumokat. Ezért kialakult egy új elmélet,
mely szerint sokkal jobb taktika lenne az antibiotikumok teljes elhagyása másfajta
gyógyszerek javára. Ilyenkor érdemes az Ezüst Kolloidra gondolni.
Mi az Ezüst Kolloid?
A kolloid szerkezete ugyanolyan, mint a testnedveké, ezért 90-100%-ban felszívódik. Az
Ezüst Kolloid nem mérgező készítmény, nincsenek mellékhatásai. Kíméli a májat, az

emésztőrendszert, és a szervezetet védő természetes bélflórát; néhány nap alatt kiürül a
szervezetből.
Hogyan hat az Ezüst Kolloid?
Megfigyelések bizonyítják, hogy az Ezüst Kolloid maga keresi meg a kórokozókat a
szervezetben, pozitív töltete magához vonzza azokat. Elpusztítja a kórokozók életben
maradásához feltétlenül szükséges enzimeket, egyszerűen oxidálja azaz elégeti az anaerob
baktériumokat, ezért ezüstlövedéknek is nevezik. Nem sematikusan, hanem intelligensen
támad valószínűleg ezért nem találtak még olyan kórokozót, ami képes ellenállni az Ezüst
Kolloid hatásának, pedig már közel száz éve folynak kutatások. Az Ezüst Kolloid védi, és
segít regenerálni az immunrendszert ezzel egyidejűleg maga is kialakít egy védelmi rendszert,
mely hatásosan véd a kórokozókkal szemben. Emellett az Ezüst Kolloid kitakarítja a
szervezetből a már halott mikrobákat és az általuk kibocsátott mérgező anyagokat is.
Szabályozza az emésztést, segít a bőr különféle problémáin (elfertőződött, gennyes sebek,
fertőzések, kiütések). Ilyen módon bizonyíthatóan hatásosabb, mint az antibiotikumok.
Ezüst Kolloid egy forradalmian új készítmény, mely hatásosan gyógyítja a vírusos-,
bakteriális-, és gombás fertőzéseket. Megfázás, influenza, nátha, köhögés, torok-, arcüreg-,
tüdőgyulladás, hörghurut esetén kiválóan alkalmazható. Az Ezüst Kolloid nagy segítséget
nyújt torokgyulladásnál, elbánik a legjellemzőbb gombafajtákkal is, mint a hüvely-,
körömágy-, láb-, tenyér-, bőrgombásodás, vagy szájpenész. Az Ezüst Kolloid felgyorsítja a
hámsérülések, sebek, égési sérülések, fagyások gyógyulását is. Elpusztítja a baktériumokat,
ezzel egy időben úgy felgyorsítja a hámsejtek regenerálódását, hogy nem marad heg. Az
Ezüst Kolloid különösen ajánlott azoknak, akiknek a szervezete legyengült, gyakran
betegszenek meg, vagy krónikus fáradtságra panaszkodnak. Sokan tapasztalták
energiaszintjük emelkedését, anyagcseréjük és emésztésük javulását, csupán napi egy
teáskanálnyi Ezüst Kolloid fogyasztása után. Többen igazolják, hogy az Ezüst Kolloid élesíti
az elmét is.
Már a középkorban kihasználták az ezüst baktériumölő képességeit. Ezüstkupából ittak, egy
ezüstérme beleejtése tejbe vagy vízbe meghosszabbította a folyadék frissességét, tartósságát.
A XIV. századi nagy pestisjárvány alatt a tehetősebb szülők ezüstkanalat adtak gyerekeiknek,
hogy azt szopogatva pusztítsák a kórokozókat. A XIX. században Németországban rájöttek,
hogy az enyhe ezüstoldat fertőtleníti a szem gyulladását és nem irritálja a nyálkahártyát. Az
ezüstkanál szopogatást máig alkalmazzák herpesz ellen. A 90 éve ismert Ezüst Kolloidot
természetes gyógyszerként tartják számon.
Belsőleg
Szájon át közvetlenül, gargarizálásra, torokgyulladásnál öblögetéssel.
- megelőzési céllal: napi 1 kupakkal
- megfázás, nátha, influenza esetén: naponta négyszer 1 kupakkal
- krónikus betegség esetén: naponta hatszor 1 kupakkal
Külsőleg Az USA-ban több égésklinikán ezt használják. Az Ezüst Kolloid közvetlenül a sérült
bőrfelületen használandó, például, szórófejes flakonból permetezhető, vagy egyszerűen csak
cseppentsük a beteg bőrfelületre naponta néhányszor. FIGYELEM! Az Ezüst Kolloiddal
kezelt bőrfelületet ne tegye ki közvetlen napsütésnek!
A kertben is kiválóan alkalmazható növények, virágok kezelésére. Elpusztítja a nemkívánatos
mikroorganizmusokat. Állatgyógyászatban is rendkívül hatásos. Marások, harapások,
gyulladások és fertőzések kezelésére.
Ellenjavallat: Ne használjuk ezüst allergia esetén!

Tapasztalatok
Minden alkalommal bevált és nyugodtan állítható, hogy kezdő, induló problémára az ezüst
kolloid egyik napról a másikra rendbe rak. A feleségemnek is, a gyerekeknek is és nekem is
többször bevált, hogy kezdődő, illetve elején tartó torokfájás, légcsőhurut stb. egy esti ezüst
kolloid kezeléssel másnapra teljesen elmúlt. Ismerőseim is kipróbálták és nekik is ugyan ezek
a tapasztalataik voltak.
A gyerekeknél többször előfordult sérülés, horzsolás. Ezeket a hagyományos módszerekkel
kezeltük régen. Volt amikor csípett is fertőtlenítéskor, de azt kiküszöböltük. Viszont a vastag
seb nélküli és gyors gyógyulás eddig ismeretlen volt. Mikor megkaptuk az ezüst kolloidot,
kipróbáltam sebekre és sérülésekre is és kiváló eredmény született. 5-6 perc alatt minden
baktériumot és gombát elpusztít, sterilen tarja a sebet. Ezért nem levedzik a seb és ezért nem
varasodik, csak egyszerűen begyógyul. Szúnyog és bogár csípés után, a piros foltot és a
viszketést pillanatok alatt elmulasztotta.
Az ezüst kolloid nem gyógyszer ,de tapasztalati adatok alapján van hatása
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