GÜMÜŞ SUYU HAKKINDA
Gümüş Suyu antibiyotiğe ihtiyaç duyulan ve antibiyotiğin yetersiz kaldığı hemen tüm alanlarda aktif
olarak kullanılır. Gümüşsuyunu Antibiyotikten ayıran en temel özellik;Distilize saf su ve saf gümüş gibi
iki doğal bileşenden oluşmasıdır. Gerçek Colloidal Gümüş Suyu Uluslararası Tıp dergilerinde ve Medikal
diğer yayınlarda da anlatıldığı gibi bilinen hiçbir yan etkiye neden olmamaktadır. " Gümüş Suyu" oral
yolla alındığı zaman 6-7 dakika içinde etkisini göstermeye başlar. Basitçe söylemek gerekirse Colloidal
Gümüş Suyu, 2,5 Nanometre büyüklüğünde gümüş parçacıklarının saf su içerisinde homojen olarak
dağılmış halidir. Çözülen gümüş partikülleri aynı manyetik alana sahip oldukları için birbirini iterler. Bu
sayede çözücü içerisinde tamamen homojen olarak dağılmış olur. Gümüş partiküllerinin aynı elektrik
yüküne sahip olup birbirini itmesi ve homojen olarak dağılması, vücutta yığılma yapmamasını sağlar.
Belli bir süre dolaşım sisteminde kaldıktan ve görevlerini tamamladıktan sonra sindirim sistemi yoluyla
dışarı atılırlar. Hem homojen olup birbirine temas etmemesi, hem de sindirim sistemi yoluyla kolaylıkla
atılabilmesi özelliklerinden dolayı, Colloidal Gümüş Suyu hiçbir yan etkiye ve kalıcı olumsuz bir etkiye
sahip değildir.
Colloidal Gümüş Suyu bağışıklık sistemini güçlendiren doğal bir üründür. Laboratuvar ortamında
yapılan deneyler sonucu 650 ye yakın bakteri, virüs mikrop ve mantarı yok ettiği kanıtlanmıştır.
“Colloidal Gümüş Suyu”, yan etkiden tamamen uzak antibiyotik etkiye sahip bir terkiptir. İnsanoğlunun
yüzyıllardır bildiği ve terapi maksatlı kullandığı gümüş suyu 1939’lu yıllarda antibiyotik ilaçları üreten
firmaların baskısı yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış, hatta çeşitli ülkelerde birtakım
yasaklamalarla hak etmediği bir değerlendirmeye maruz bırakılmıştır. Ama hak ettiği değeri 1990
yılında tekrar kazanmış ve insanoğlu birçok hastalıkta gümüş suyunu kullanmaya başlamış.
“Gümüş Suyu” bir ilaç değildir. Tamamen doğal bir terkip olup, yan etkisi olmadığı için herkesçe
kullanılabilir. “Gümüş Suyu” kullanıldığı sürece sarımsak ve alkolden uzak durulmalıdır.

*Sektörde Colloidal tanımlaması yapılarak satışa sunulan ürünler Elektrolize yöntem ile üretilen Gümüş
iyonu içeren ürünlerdir. Kalıcı etki sağlamamaktadır. Sistemik tedavilerde Kullanılması sakıncalıdır.
Harici uygulamalarda kullanılabilir.
üretiminde kullanılan Gümüş Suyu , saf Gümüşten ileri teknoloji ile elde edilen 2,5
Nanometre büyüklüğünde gümüş parçacıkları ihtiva eder.
*Elektrolize olarak üretimi sağlanan ürünlerin sistemik tedavilere destek amaçlı kullanılmasının Halk
sağlığını tehdit ettiği gerçeğini bilmekte yarar vardır.

