
Wat is het?

Colloïdaal zilver of Zilverwater is een oplossing van 
zilver in water. Een colloïdaal deeltje is het kleinst 
mogelijke deeltje van een stof dat nog steeds de 
ongedeelde eigenschappen van de stof, in dit geval 
zilver, bezit. De zilverdeeltjes zijn zo klein (0.001 tot 
0.0015 micron) dat zij vrij in het water blijven zweven.

Al sinds de Oudheid is de ontsmettende werking van 
zilver bekend en traditioneel werd het water door 
middel van een filtrerings-proces geproduceerd door 
apothekers. Latere voorbeelden van traditioneel 
gebruik waren de cowboys, die met hun pannetje over 
de prairie zwierven en altijd een zilveren dollar mee 
lieten koken in het eten en het Zeeuwse gebruik om 
een zilveren gulden mee te koken met de mosselen. 
Toen rond 1940 antibiotica in gebruik raakte en het 
colloïdaal zilver moeilijk te patenteren bleek, is het in 
onbruik geraakt.

Tegenwoordig staat het weer volop in de belangstelling 
vanwege de directe bacterie-, virus- en 
schimmeldodende werking. Officieel is het geen 
geneesmiddel maar een voedingssupplement dat de 
weerstand van mensen, dieren en planten zonder 
bijwerkingen kan ondersteunen, zowel preventief als 
bij acute en chronische ziekten.

Daarnaast kan colloïdaal zilver worden gebruikt als 
ontsmettingsmiddel in het toilet, bad, kammen, in de 
keuken, voor het vers houden van groenten en fruit en 
het fris houden van de koelkast.

Dosering

Over de dosering zijn de meningen verdeeld. Dat komt 
omdat Zilverwater samenwerkt met je eigen 
immuunsysteem. Een globale richtlijn is deze:

Voor preventie wordt een lage concentratie 
(10-25 ppm) gebruikt, 3 theelepels per dag voor 
een volwassene van gemiddeld gewicht, 
kinderen minder en dieren naar verhouding.

Voor bestrijding van acute infecties worden 
tijdelijk iets hogere concentraties (40 ppm) 
gebruikt in een hogere frequentie (3 x 3 
theelepels per dag).

Voor verlichting van hardnekkige chronische 
immuniteits problemen: hoge doseringen in 
hoge concentraties (200 ppm). Dit onder 
begeleiding en gecontroleerd door een arts of 
therapeut met ervaring met colloïdaal zilver. 

Bij langdurig gebruik van hoge concentraties colloïdaal 
zilver is het aan te bevelen om Selenium bij te slikken, 
dit wordt in het lichaam namelijk afgebroken door het 
aanwezige zilver.

Ontgifting

Tijdens het begin van de inname kunnen ontgiftings-
reacties optreden in de vorm van grieperigheid, 
vermoeidheid (lichte) hoofdpijn en diarree. Deze 
tijdelijke klachten worden veroorzaakt doordat in het 
lichaam opgeslagen gifstoffen vrijkomen en door het 
lichaam circuleren voordat ze worden uitgescheiden.

Uitwendig gebruik

Daarnaast kun je colloïdaal zilver uitwendig door 
druppelen met een pipetje, sprayen of compressen 
(papieren zakdoekjes of katoenen wattenschijfjes).
Bekende voorbeelden van direct gebruik zijn bij 
keelontsteking gorgelen en bij tandvlees-problemen 
een slokje zo lang mogelijk in de mond houden.

Ook huidinfecties, 
veroorzaakt door bacteriën 
en urineweg-infecties zijn 
uitwendig te behandelen.
Tot slot kun je colloïdaal 
zilver gebruiken als niet 
prikkend 
ontsmettingsmiddel bij snij-, 
schaafwonden en 
insectenbeten.

Colloïdaal zilver is te koop bij de apotheek en je 
kunt het ook bestellen bij Colloidaalzilver.nl.
Bovendien kun je hier een "colloïdaal zilver-
generator" bestellen, waarmee je het gemakkelijk 
en goedkoop zelf kunt produceren.
Deze apparaatjes kun je kant en klaar of als 
bouwpakketje kopen. Een gebruiksaanwijzing en 
een tijdsschema om tot de juiste concentratie te 
komen worden meegeleverd. Voor de productie 
heb je gedestilleerd water nodig, dat te koop is bij 
de apotheek. 

Disclaimer: de hier geboden informatie is gebaseerd op eigen 
ervaring als gebruiker, niet als arts of therapeut. Als je er gebruik 
van maakt, dan doe je dat op verantwoordelijkheid. Trance Form is 
in geen geval verantwoordelijk voor (vermeende) gevolgen van 
deze informatie.
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