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 Čo je koloidné striebro 
Koloidné striebro sú maličké častice a ionty čistého striebra suspendované v čistej 
deionizovanej vode (bez elektrických nábojov). Majú rovnaký elektrický náboj, takže sa 
vzájomne odpudzujú a sú v sústavnom pohybe. 

Častice koloidného striebra je možné pozorovať iba elektrónovým mikroskopom. Čím menšie 
sú častice, tým je roztok účinnejší. Optimálna veľkosť strieborných častíc je od 1,5 do 5 nm 
pri koncentrácii 10 mg striebra na liter vody (10 ppm). Pre porovnanie: vírusy majú veľkosť 
od 15 do 150 nm a baktérie od 350 do 1000 nm, sú teda podstatne väčšie ako častice 
koloidného striebra, ktoré vďaka tomu môžu voľne prenikať do vnútra patogénov a 
podporovať liečebný proces. 

Je treba zdôrazniť, že ľudské telo vypĺňajú prirodzené koloidné látky, ako je krv, lymfa, 
vnútrobunkové tekutiny. Napríklad v krvi sa nachádzajú častice vápnika, draslíka a sodíka, 
ktoré majú elektrický náboj a spolu s krvou tvoria koloid. Striebro v koloidnej forme má 
podobnú štruktúru ako organické tekutiny, čo je pre ľudský organizmus dobré, lebo vďaka 
tomu sa koloidné striebro ľahko vstrebáva. Mikroskopická veľkosť častíc striebra im dokonca 
umožňuje prenikať z vlásočníc do každej živej bunky, v ktorej môžu urýchľovať a 
podporovať liečebný proces na bunkovej úrovni. 

Vlastnosti Koloidného striebra 

Potvrdilo sa, že koloidné striebro podporuje liečbu takých ochorení, ako napr.: 

• vírusové infekcie – nachladnutie, nádcha, kašeľ, chrípka, zápal priedušiek, krčné 
zápaly, zápaly mandlí, opary; 

• bakteriálne infekcie – angína, hnačka, tuberkulóza, žalúdočné a črevné zápaly, 
nákazy stafylokokmi a streptokokmi, svrbenie konečníka, kožné infekcie lišajového 
typu, vredy; 

• mykotické a kvasinkové infekcie – plesne na koži, nechtoch, nohách, pošvové 
mykózy, črevná a pľúcna kandidóza, infekcie miazgových uzlín; 

• chronické zápalové stavy – zápaly dutín, zápaly ústnej dutiny; 
• lupienka a lupiny – koloidné striebro dezinfikuje kožu, mierni zápalové stavy a 

svrbenie; 
• ťažko sa hojace rany, popáleniny (vrátane slnečných) – zmierňuje infekciu, 

podporuje rýchlu regeneráciu poškodených buniek; 
• akné – koloidné striebro zmierňuje vonkajšie prejavy akné a zároveň vo vnútri čistí 

organizmus, takže odstraňuje príčiny tejto choroby. 
• afty 


