UTILIZAÇÃO DE PRATA COLOIDAL
Muitas maneiras de usar prata coloidal no seu corpo para obter o máximo de benefício de combate a
infecções:
1. Você pode beber algumas colheres de sopa cheias por dia para ajudar a aumentar a imunidade e
prevenir infecções.
2. Você pode beber algumas colhes de sopa de cada vez para eliminar rapidamente a intoxicação
alimentar ou outros “insectos da barriga”.
3. Você pode escovar os dentes com ela para evitar cáries e acúmulo de placa bacteriana.
4. Você pode obter um nebulizador e nebulizar para ajudar a curar rapidamente infecções
desagradáveis do tracto respiratório superior e muitos outros problemas pulmonares.
5. Você pode mergulhar os pés nela para eliminar o pé de atleta e o fungo das unhas dos pés.
6. Você pode borrifar levemente no cabelo após lavar e secar, para eliminar a caspa (Dr. Balch diz
que muitos casos de caspa são simplesmente infecções tópicas por Cêndida; e a prata é
surpreendentemente eficaz contra esse fungo).
7. Você pode colocar algumas gotas em seus olhos para eliminar chiqueiros, Pink Eye e outras
infecções oculares praticamente durante a noite.
8. Você pode colocar algumas gotas nos ouvidos para eliminar dores de ouvido em um único dia ou
dois.
9. Você pode pulverizá-la em cortes e arranhões para prevenir infecções e estimular a cicatrização
rápida.
10. Você pode borrifá-la em queimaduras para acalmar a pele e estimular a cicatrização rápida.
11. Você pode pulverizá-la em infecções variadas para aliviar rapidamente a dor e desencadear uma
cura rápida.
12. Você pode borrifá-la em picadas de insectos para aliviar a dor e ajudar a evitar que a infecção se
instale.
MAIS 20 MANEIRAS DE USAR PRATA COLOIDAL EM CASA
Como usar o desinfetante antibacteriano, antifúngico e antiviral mais poderoso do mundo para
manter sua família segura e livre de infecções em casa...
Todo mundo já sabe que a prata coloidal pode ser ingerida diariamente para aumentar a imunidade
ou para curar de forma rápida e eficaz infecções bacterianas ou fúngicas.
A prata coloidal também pode ser usada topicamente em cortes, queimaduras e abrasões para
interromper a infecção e estimular drasticamente o processo de cicatrização. Além do mais, pode ser
cheirado no nariz para parar infecções de sinusite como mágica… pode ser gargarejado para parar
dores de garganta desagradáveis… ou pode ser inalado nos pulmões usando um frasco de spray de
bomba para parar até infecções pulmonares.
Mas a prata coloidal tem muitos, muitos outros usos que permitirão que você se proteja com
segurança e eficácia e sua família contra microorganismos e doenças infecciosas. De facto, não há
outra substância antimicrobiana totalmente natural na face da terra que possa se comparar a ela. Aqui
estão os nossos 20 principais usos da família:
1. Dispensadores de Água Potável –
O reservatório ou tanque de retenção em seu dispensador de água potável engarrafada é praticamente
invisível e pode ser facilmente contaminado com bactérias ou mofo. Para ajudar a evitar esse
problema potencialmente sério, adicione 1 colher de sopa de prata coloidal por litro de água cada vez
que você troca de garrafas.
2. Restos de comida –
Intoxicação alimentar é coisa séria. Milhares de americanos morrem disso todos os anos. As sobras
do restaurante são particularmente susceptíveis à contaminação bacteriana, especialmente se a

comida ficar no carro muito tempo depois de sair do restaurante. Use um borrifador de bomba para
borrifar levemente as sobras com prata coloidal, para mantê-las frescas por mais tempo. Isso
funciona bem para restos de alimentos para animais de estimação e sobras domésticas também.
4. Conservas e Conservas –
Para evitar mofo e fermentação ao enlatar e fazer conservas, basta adicionar 1 colher de chá de prata
coloidal por litro para seus frascos antes de selar.
5. Debaixo de pias de cozinha e banheiro Pulverize levemente a prata coloidal sob as pias da cozinha e do banheiro, para evitar mofo e bolor e
para desinfetar e eliminar odores de mofo. Certifique-se de ventilar e deixar secar completamente.
6. Esfregar Mesmo esfregões bem enxaguados podem abrigar bactérias e mofo, que você pode espalhar
inadvertidamente por todo o chão ao esfregar. Ajude a manter seu esfregão livre de crescimento
microbiano potencialmente prejudicial, adicionando ½ chavena de cháa de prata coloidal à água do
esfregão como um antimicrobiano seguro e poderoso.
7. Vasos sanitários e tanques Os tanques de banheiro podem abrigar uma infinidade de patógenos, que por sua vez contaminam
seu vaso sanitário. Você pode desinfetar facilmente ambos adicionando uma chavena de chá de prata
coloidal dentro do tanque do vaso sanitário uma vez por semana.
8. Assentos e Alças de Sanitários Estas são provavelmente as superfícies mais contaminadas por bactérias em toda a sua casa. Entre as
limpezas regulares, borrife levemente prata coloidal nos assentos e maçanetas dos vasos sanitários
para evitar o acúmulo excessivo de micróbios. Deixe secar ao ar.
9. O chão ao redor de seus banheiros –
É provável que o chão ao redor dos banheiros de sua casa abrigue mais bactérias e outros patógenos
do que qualquer outra superfície visível da casa. Afinal, toda vez que você dá a descarga, milhares
de gotículas extremamente finas de água são pulverizadas no ar em uma névoa invisível. Essas
gotículas caem no chão e podem abrigar milhões de bactérias intestinais. Para evitar o acúmulo
excessivo de bactérias no chão ao redor do vaso sanitário, borrife levemente prata coloidal no chão
ao redor dos banheiros ocupados entre as limpezas regulares. Deixe secar ao ar.
10. Escovas Sanitárias Você já encontrou um de seus filhos sentados no chão do banheiro brincando com a escova do vaso
sanitário? Eca. Você teria dificuldade em encontrar um implemento de banheiro com mais germes.
Certifique-se de desinfetar suas escovas de vaso sanitário após cada uso, pulverizando-as
completamente com prata coloidal. Faça a mesma coisa toda vez que limpar seus banheiros.
11. Êmbolo do Banheiro Como sua escova de vaso sanitário, seu desentupidor de banheiro provavelmente está repleto de
crescimento microbiano invisível. Simplesmente pulverizar o êmbolo com prata coloidal após cada
uso e durante a limpeza normal do banheiro ajudará bastante a impedir a propagação de micróbios
em seus banheiros.
12. Jacuzzis e Banheiras de Hidromassagem –
Muitas formas de bactérias e fungos estão se tornando resistentes ao cloro e ao bromo. Você pode
aumentar a eficácia antibacteriana e antifúngica de qualquer um desses desinfetantes populares
simplesmente adicionando uma pequena quantidade de prata coloidal ao seu jacuzzi ou banheira de
hidromassagem uma vez por semana. Basta adicionar 1 colher de sopa por litro de água. Muitos
proprietários de banheiras de hidromassagem ficam completamente livres de cloro e bromo
simplesmente adicionando meio galão de prata coloidal caseira ao seu jacuzzi ou banheira de
hidromassagem e, em seguida, adicionando um litro uma semana depois. Funciona como um encanto
e, ao contrário dos produtos químicos agressivos da piscina, é óptimo para a pele!

13. Esponjas de Cozinha e Banheiro –
Esponjas de cozinha e banheiro são locais bacterianos notórios, portanto, certifique-se de borrifá-las
com prata coloidal após cada uso, especialmente em clima quente ou úmido.
14. Tábuas de corte de cozinha –
O debate dura há várias décadas sobre qual tipo de tábua de corte abriga mais bactérias – madeira ou
plástico. Graças à prata coloidal, você também não terá que se preocupar. Basta lavar e enxaguar a
tábua de corte como de costume após cada uso, depois borrifar levemente com prata coloidal e
deixar secar ao ar.
15. Mofoe em Paredes e Tectos –
O mofo é um problema comum e potencialmente perigoso em residências, principalmente em áreas
úmidas e costeiras. Para retardar drasticamente o crescimento de mofo e bolor em sua casa, borrife
levemente prata coloidal nas paredes e tectos do banheiro, porão ou outros cómodos onde o
crescimento de mofo é um problema, principalmente nos cantos e ao longo das linhas de costura
onde as paredes e o teto se encontram . Ventile essas áreas para permitir que a prata coloidal seque.
Repita semanalmente quando necessário. Ele funciona como um encanto!
16. Bancadas As bancadas de sua casa podem abrigar muito mais bactérias do que você imagina, mesmo que você
as limpe com frequência. Mas você pode aliviar esse problema simplesmente borrifando-os
levemente com prata coloidal e deixando-os secar ao ar, ou limpando-os com um pano embebido em
prata coloidal e espere seis minutos antes de secar com uma toalha seca.
17. Maçanetas e outras superfícies de contato Da mesma forma, você pode pulverizar levemente a prata coloidal nas maçanetas das portas e outras
superfícies de contato, a fim de reduzir o acúmulo e a propagação de micróbios em sua casa.
18. Escova de dentes Costumamos afirmar que, ao lado do abridor de latas da sua cozinha, sua escova de dentes é
provavelmente o utensílio mais sujo da sua casa, em termos de potencial de contaminação
microbiana. É claro que limpar e enxaguar sua escova de dentes após cada uso alivia grande parte
desse problema. Vá um passo além pulverizando levemente as cerdas e manuseie com prata coloidal
após cada uso, e o crescimento microbiano nunca mais será uma preocupação.
19. Abridor de Latas de Cozinha –
Vários estudos mostraram que o abridor de latas é geralmente o implemento mais sujo número 1 em
sua casa. É por isso que a limpeza regular do cabo e da lâmina rotativa é obrigatória, e por que a
maioria dos abridores de latas de cozinha permitem que o cabo e a lâmina rotativa sejam facilmente
removidos para limpeza. Após a limpeza e secagem, você pode dar um passo adiante borrifando
levemente a alça e a lâmina rotativa com prata coloidal e deixando-a secar ao ar antes de recolocá-la
no chassi principal.
20. Water Pic ou Outro Irrigador Oral –
Para evitar o acúmulo de bactérias em seu irrigador oral e ajudar a limitar ainda mais o acúmulo de
bactérias e placas em torno de seus dentes e gengivas, adicione 15 a 30 gotas de prata coloidal ao
reservatório de seu irrigador oral sempre que usá-lo.

