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Chraňte svůj domov před bakteriemi!
Zvolte stříbrný štít ETERNAL IN silver
Člověk už od počátku věků bojuje proti virům a bakteriím
různými způsoby. Antibiotika jsou jedním z hlavních
zbraní proti bakteriím, avšak vědci zjistili, že dlouhodobé
nadužívání antibiotik způsobuje zvyšující se odolnost
bakterií vůči této zbrani. Pozornost vědců se proto zaměřila
na řešení užívané již v době antiky a to v podobě stříbra.
Ani my jsme nezaháleli a využili jsme baktericidní účinnosti
stříbra u produktu ETERNAL IN silver
,,Stříbrný štít proti bakteriím“.

Jak vlastně stříbro funguje?
Bakterie jsou všudypřítomné organismy, které mají na naše
tělo příznivé, nebo naopak nepříznivé vlivy. A právě
na nežádoucí bakterie cílí účinky koloidního stříbra.
Dle odborných lékařských publikací se pozitivní účinky
koloidního stříbra zakládají na jeho schopnosti blokovat
enzym, který tyto bezkyslíkaté organismy potřebují
k životu. Tím stříbro nejen potlačuje rozmnožovaní těchto
bakterií, ale vytváří prostředí, na kterém bakterie prostě
nemohou existovat.

Funguje stříbro i na viry?
Vliv stříbra na viry bohužel zatím nebyl prokázán. Jak
vám tedy může pomoci antibakteriální nátěr v boji proti
virům? Virus napadá buňky hostitelského organismu,
které potřebuje pro své přežití a rozmnožování. Působení
virů ve velké míře oslabuje imunitní systém, který je naší
obranou před chorobami. Člověk s oslabenou imunitou
je mnohem méně odolný následnému nakažení běžným
bakteriálním onemocněním. Právě bakterie, ale zapříčiňují
nejnebezpečnější komplikace při virovém onemocnění.
ETERNAL IN silver obsahuje drobné částečky stříbra,
které zajistí dlouhodobě čisté prostředí prosté bakterií.
V prostorách se stěnami a stropy natřenými nátěrovou
hmotou ETERNAL IN silver se působením koloidního

www.barvy–eternal.cz

stříbra výrazně sníží množství bakterií, což sice vzniku
virového onemocnění nezabrání, ale ve výrazné míře
zabrání druhotnému, často mnohem nebezpečnějšímu,
bakteriálnímu onemocnění.

Kde všude najde uplatnění?
Díky svým antibakteriálním vlastnostem si ETERNAL IN silver
zvolilo již nemálo zdravotnických zařízení. Vysoká odolnost oděru a omyvatelnost dělá z ETERNAL IN silveru
tu správnou volbu pro interiéry s vysokým požadavkem
na hygienu a povrchovou zátěž jako jsou dětské pokojíky,
zdravotnická zařízení, kuchyně, koupelny, potravinářské
provozy apod.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím
si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

