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Уважаеми клиенти, 
благодарим Ви за покупката на нашия 

продукт. Препоръчваме Ви в началото вни-
мателно да се запознаете с инструкцията за 
употреба, след което да пристъпите към из-
ползване на уреда за сребърна вода.
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1.Предимства
Уредът е предназначен за получаване на актив-

ни сребърни йони в питейна вода. Свойствата на 
тази така наречена „сребърна вода“ способстват 
за благоприятното повлияване и профилактика на 
множество болести и проблемни състояния, както 
и за дезинфекция на вода и други течности и про-
дукти (виж приложението). 

Уредът представлява миниатюрно устройство 
във формата на изтеглен елипсоид. В херметичната 
част на корпуса е разположена електронна схема, 
управляваща процеса на електролитно отделяне 
на сребърни йони (“Ag+”) и батериите. В предния 
край на уреда, зад решетките се намират електрод, 
изработен от сребро проба 1000 и електрод от не-
ръждаема стомана. В резултат на електролизата 
сребърният електрод постепенно се разтваря и на-
сища водата със сребърни йони.

Над електродите е монтирана система от посто-
янни неодимови магнити и носител на екстракт от 
101 лечебни билки. Тази конфигурация формира 
магнитно поле със специфична конфигурация и 
напрегнатост, способстващи информационно про-
ектиране на лечебните свойства на билките върху 
обработваната вода, както и за нейното магнитно 
структуриране и засилване на имуностимулира-
щия и бактерицидния ефект на сребърните йони.

Уредът се включва и изключва като се притисне 
продължително между  палеца и показалеца гор-
ната му мека част, както е показано на фиг. 1 (усе-
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ща се включване на бутон). След две - три секунди  
се включва светлинен индикатор, който премигва 
през цялото време на работа. Ако не се изключи 
принудително, уредът се изключва автоматично 
след около 10 минути работа. Това е направено с 
цел да се предотврати разреждането на батериите, 
износването на сребърния електрод и получаване-
то на вода с неизвестна концентрация на сребърни 
йони в случай, че сме забравили да го изключим.

С уреда може да се обработва вода с обем от 0,2 
до 10 литра (от чаена чаша до кофа), а в някои слу-
чаи и по-големи обеми. Обработваната вода може 
да бъде питейна, от централното водоснабдяване, 
минерална или изворна, както и добита от извори, 
кладенци и др. Времето, необходимо за обработ-
ка се определя от производителността на уреда по 
сребро, обема на обработваната вода и необходи-
мата концентрация на сребърните йони.

Фиг. 1
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2.Технически данни
2.1. Производителност по сребро - 0,15 мг/мин.
2.2. Ресурс на уреда до пълно изчерпване на сре-

бърните електроди и батериите – повече  от 100 
часа.

2.3. Напрегнатост на магнитното поле - 450 Gs 
±40 Gs.

2.4. Общ обем на водата, обработена с уреда за 
периода на експлоатация - не по-малко от 20 000 
литра при концентрация 0,05 mg/l.

2.5. Температура на обработваната вода: от +5º до 
+40ºС.

2.6. Захранващ източник – вградени литиеви  ба-
терии.

2.7. Маса на сребърния електрод – 1g +/- 0,05g. 
2.8. Габаритни размери: 
- ширина -  40 mm;
- дължина - 170 mm.
2.9. Маса - 100 g

3. Съдържание на комплекта
3.1. Уред за сребърна вода „ Доктор Волкано Сил-

вър 101+” – 1 бр.
3.2. Техническо описание – 1 бр.
3.3. Опаковка – 1 бр.
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4.Принцип на работа
4.1. Действието на уреда се основава на електро-

литен пренос на сребърни йони във водата при 
протичане на ток между сребърен и неръждаем 
електроди. Специална магнитна система и носи-
тел на екстракт от 101 лечебни билки осигуряват 
енерго-информационния  пренос от билките към 
водата, в резултат на което водата се структурира 
магнитно, придобива лечебната сила на 101 билки 
и се засилва имуностимулиращия и бактерицидния 
ефект на среброто.

В конструкцията на уреда са използвани решения, 
които изключват каквото и да е вредно влияние 
върху потребителя при спазването на препоръките 
в настоящото техническо описание.

4.2. Уредът е херметичен. Конструкцията е не-
разглобяема и отделните елементи не подлежат на 
замяна. 

4.3. Капацитетът на батериите и масата на сребър-
ния електрод са подбрани така, че не се налага за-
мяната им до изчерпване ресурса на уреда. 

5. Начин на употреба
С помощта на следващата таблица определете 

времето необходимо за получаване на желана кон-
центрация на сребърни йони в необходимия Ви 
обем вода. 
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ТАБЛИЦА№1

Време
Количество на водата, l

0.1 0.2 0.5 1 2 5 10

10 s 0,25 0,125 0,05 0,025 0,013 0,005 0,003

20 s 0,5 0,25 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005

30 s 0,75 0,375 0,15 0,075 0,038 0,015 0,008

1 min 1,5 0,75 0,3 0,15 0,075 0,03 0,015

5 min 7,5 3,75 1,5 0,75 0,375 0,15 0,075

10 min 15 7,5 3,0 1,5 0,75 0,3 0,15

20 min 30 15 6,0 3,0 1,50 0,6 0,3

30 min 45 22,5 9,0 4,5 2,25 0,9 0,45

При продължителна употреба на сребърна вода е 
препоръчително концентрация на сребърни йони да 
не превишава 0,05 мг/л.

• Налейте необходимото количество вода в под-
ходящ, чист съд. Нивото на водата в съда не трябва 
да бъде по-ниско от 5 см, за да се потопят изцяло 
електродите. 

• Включете уреда като стиснете горната му част 
между палеца и показалеца, както е показано на 
фиг. 1. Ще усетите леко щракване и след две-три 
секунди ще започне да премигва светлинен инди-
катор. Потопете уреда във водата с решетъчната 
част надолу. Засечете по часовник определеното 
време. След изтичането му, извадете уреда от вода-
та и го изключете, като притиснете отново горната 
му част, както е показано на рис1. 



8

• Промийте уреда като обърнете решетката наго-
ре и я облеете със силна струя вода. Изтръскайте 
уреда за да отстраните останалата вода. 

• При потапяне в по-големи обеми вода, уредът 
плува на повърхността, благодарение на което 
може лесно да бъде изваден при нужда. 

• Ако определеното време за обработка е пове-
че от 10 мин., след изтичането им, уредът ще се 
изключи автоматично. За да продължите обра-
ботката, отново включете уреда. Повторете тези 
действия необходимия брой пъти, до достигане на 
желаното време за обработка.

• След приключване на работа, извадете уреда, 
разбъркайте водата и я оставете да престои от 10 
до 45 минути в зависимост от обема й, след което 
тя е готова за употреба.

• Желателно е приготвената сребърна вода да се 
използва в рамките на няколко часа. Ако сте при-
готвили по-големи количества вода за по продъл-
жителна употреба е желателно да я съхранявате 
на тъмно и хладно място. Светлината и топлината 
благоприятстват образуването на сребърни колои-
ди. В резултат на това концентрацията на сребър-
ните йони бързо намалява.

• Ако желаете сами да изчислите необходимото 
време на обработка за друга концентрация на сре-
бърни йони и друг обем вода не посочени в табли-
цата  може да използвате следната формула:
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където:
• Т – време (в минути);
• V – обем на вода (в литри – 

напр. 100мл = 0,1л);
• C – концентрация на сре-

бърните йони, mg/l.

• Обработваната вода трябва да бъде чиста, с ни-
ска твърдост или преварена. Използването на мно-
го твърда или силно замърсена вода може да на-
руши правилната работа на уреда и да го повреди. 

• При продължителна употреба на сребърна вода 
е препоръчително концентрация на сребърни йони 
да не превишава 0,05 мг/л. 

• Ако се налага да обработите голям обем вода, 
препоръчваме да приготвите малко количество 
сребърна вода с висока концентрация, след което 
да я смесите с останалата вода.

Пример: Желаете да получите 10 л вода с кон-
центрация 0,05 mg/l. За целта пригответе 1л сре-
бърна вода с концентрация 0,5 mg/l ( време за обра-
ботка около 3,5 мин.) и я смесете с 9л обикновена 
вода. За приготвянето на сребърната вода използ-
вайте чиста или преварена вода.

Забележка: Действието на уреда може да е съ-
проводено с появата на низходящ синкав „дим” в 
областта на електродите, който може да се наблю-
дава 1-2 минути след началото на работа на уреда 
в спокойна вода при ярко странично осветление. 
Това се дължи на повишено съдържание на хлор 
и хлорни съединения в обработваната вода. В този 
случай е добре водата преди обработка да се пре-
вари.
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При продължителна работа на уреда в малък обем 
вода е възможно на дъното на съда да се появи тъмно 
петно. То се дължи на отлагане на атомарно сребро, 
което е напълно безвредно за здравето.

6. Техническо обсужване и правила за 
съхранение

6.1. След приключване на работа, изключете и про-
мийте уреда като обърнете решетката нагоре и я об-
леете със силна струя вода. Изтръскайте уреда, за да 
отстраните останалата вода. С книжна салфетка под-
сушете уреда и го оставете да изсъхне, след което го 
приберете в опаковката.

6.2. Желателно е поне веднъж месечно електроди-
те да се почистят  от натрупаните замърсявания. За 
целта уредът се потапя частично ( 5 – 6 см) в 10% 
разтвор на амоняк и се включва да работи около 10 
минути. След това се промива добре със силна струя 
течаща вода, изтръсква се и се оставя да изсъхне. Раз-
твор на амоняк може да се купи от всички аптеки и да 
се използва многократно, но трябва да се съхранява 
в добре затворен съд – буркан от детски пюрета или 
шише. 

Внимание! Работата с амонячния разтвор да 
се извършва на открито и проветриво място. Не 
вдишвайте амонячните пари. Те имат дразнещо и 
задушливо действие. Бъдете внимателни ! Не ос-
тавяйте съда с амонячния разтвор на местта дос-
тъпни за деца!

6.3. При продължителна работа е възможна в зоната 
на решетките да се появи тъмен налеп (атомарно сре-
бро), което може да се отстрани с памучен тампон, 
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напоен с амонячен разтвор. Не използвайте разтвори-
тели. Те могат да увредят пластмасовия корпус.

6.4. Препоръчва се уредът да се съхранява в опаков-
ката при стайна температура на сухо място.

7. Гаранционни условия
7.1. Производителят гарантира нормалната работа 

на уреда при условие, че се съблюдават правилата за 
употреба и съхранение в продължение на 12 месеца 
от деня на продажба.

7.2. В течение на гаранционния срок производи-
телят се задължава безвъзмездно да замени уреда в 
случай на установяване на дефекти по негова вина. 
Наличието на гаранционна карта с отбелязана дата на 
продажба е задължително при предявяване на рекла-
мации.

7.4. Гаранционните задължения не важат за уред, 
които:

• има следи от небрежно отношение или от опит за 
разглобяване;

• е с преждевременно разредени батерии поради 
неправилно съхранение;

• е повреден в резултат на неизпълнени на изисква-
нията за техническо обслужване съгласно точка 5 и 
точки от 6.1. до 6.4.

• е бил подложен на въздействие на висока темпера-
тура и агресивни течности.

7.5. Производителят отговаря само за стойността 
или замяната на уреда. Гаранциите не се простират 
върху други финансови загуби, които биха могли да 
бъдат причинени от неправилната употребата на уре-
да.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Свойства и използване на сребърната вода
За лечебните свойства на сребърната вода се 

знаело много отдавна, за което свидетелстват  кни-
гите на древната медицина. В старинните индий-
ски книги се споменава, че древните индийци са 
дезинфекцирали водата, като са потапяли в нея на-
горещено сребро или са я държали в сребърни съ-
дове. При освещаване на кладенци, в тях са хвър-
ляли сребърни монети.

В края на XIX век вниманието на изследова-
телите било привлечено от дезинфекциращите 
свойства на някои метали. Опитите показали, че 
бацилите на дифтерита, поставени на сребърна 
пластина, загиват за 2 дни, върху медна – за 3 дни, 
върху златна – за 9 дни. Бацилите на тифа, поставе-
ни върху сребърна и медна пластина загиват само 
за 18 часа.

Изследванията показали, че бактерицидният 
ефект на среброто са по-силно изразени, отколко-
то при другите метали, защото среброто прониква 
по-бързо в клетките. Клетъчната обвивка сорбира 
среброто, а то блокира ферментите на бактериите и 
прекратява преноса на кислород.

 Препаратите на база сребро притежават мно-
го силно изразен антибактериален ефект. По дан-
ни на проф. В. Углов среброто действа 1750 пъти 
по-силно от карболова киселина при една и съща 
концентрация и 5,5 пъти по-силно от сублимат 
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(живачен двухлорид). По данни на проф. Л.Кулски, 
сребърната вода има по-висока активност от хлора, 
хлорната вар, натриевия хипохлорид и други окис-
лители при равна концентрация.

Действието на среброто зависи от концентрация 
му, която се измерва в mg/l (милиграм на литър). 
Колкото по-висока е концентрацията, толкова по-
бързо и силно е действието. Например, сребърна 
вода с концентрация 0,05 mg/l унищожава микро-
бите за 5 минути, с концентрация 0,2 mg/l – за 2 
минути, с концентрация 1,0 mg/l – почти веднага. 

Действието на среброто се засилва още повече 
при използване на магнитно поле в зоната на елек-
тродите при приготвянето на сребърната вода. Това 
позволява постигане на еднакъв бактерициден 
ефект при използване на по-ниска концентрация 
на среброто. Магнитното поле стимулира структу-
рирането на водата – образуват се устойчиви прос-
транствени структури, наречени кластери. Това е 
съпроводено с промяна на повърхностното напре-
жение на водата, водещо до по-лесното и проник-
ване през биологичните мембрани.

Как действа среброто на организма? 
Неголеми дози сребро не са токсични и имат 

положително действие, те “подмладяват” кръвта, 
стимулират физиологическите процеси в органи-
зма, увеличават количеството на белтъците в кръв-
та. 
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Сребърните йони с успех изпълняват ролята на 
така наречената „втора имунна система на органи-
зма“ на човека и подпомагат борбата му срещу сто-
тици инфекции, бактерии, вируси и др. 

Най-широко, сребърната вода се използва за це-
лите на дезинфекцията и консервацията на питей-
на вода. Тя консервира добре и различни плодови 
сокове, които дори и без допълнителна термична 
обработка се съхраняват дълъг период от време. 
За тази цел е достатъчна сребърна вода с концен-
трация 0,5 mg/l сребро. Йоните на среброто уско-
ряват процеса на стареене на виното, подобряват 
вкуса му. Сребърната вода стабилизира млякото, 
маслото, обеззаразява ефективно черупките на яй-
цата, бързо и надеждно дезинфекцира домакински 
прибори. Сребърната вода предпазва от бактерии 
месото, рибата и други хранителни продукти съх-
ранявани в хладилника.

Редица автори привеждат данни за използване-
то на сребърната вода в медицината. По-долу са 
описани достъпни за всеки съвети:

• марля, напоена със сребърна вода e добро анти-
септично средство в битови и полеви условия;

• сребърната вода ефективно повлиява заболя-
вания на стомашно-чревния тракт, възпаления на 
очите, хранопровода, повърхностни рани и язви;

• сребърна вода с концентрация 5-10 mg/l ефек-
тивно повлиява изострена пневмония;

• сребърната вода заличава ефективно следи от 
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изгаряния;
• сребърната вода предотвратява следоперацион-

ни възпалителни процеси. Това е особено важно в 
случаите, когато организмът е алергичен към анти-
биотиците;

• при изплакване на гърлото няколко пъти на ден 
със сребърната вода,  ефективно се унищожават 
бактериите в устната кухина и се премахва непри-
ятния дъх;

• сребърната вода може да се използва при ком-
преси, вани, при лечение на вирусни и бактериал-
ни дерматози.

Не забравяйте, че ако използвате постоянно сре-
бърна вода за пиене, концентрацията на сребърни 
йони в нея не трябва да превишава 0,05 mg/l. За 
приготвяне на влажни компреси се препоръчва 
концентрация 35 mg/l, за пиене с лечебни цели от 
0,5 mg/l  до 1,5 mg/l, в отделни случаи и над 10 
mg/l.
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Допълнителни ефекти на уреда Dr.Silver 
101 +

• Наред с генерирането на сребърни йони във во-
дата, използването на Dr.Silver 101+ дава още два 
мощни ефекта: 

• Магнитна обработка и структуриране на водата;
• Енергиен пренос на 101 лечебни растения с 

ясно изразен ефект за активиране на имунната сис-
тема на организма.

Основни ефекти от приема на магнитно-
структурирана вода:

• синергично подпомага ефекта на сребърните 
йони;

• нормализира енергийното състояние  и моле-
кулната структура на вътреклетъчната течност;

• подобрява пропускливостта на клетъчните мем-
брани;

• подобрява дейността на бъбреците и отделител-
ната система;

• подпомага организма при камъни в бъбреците и 
жлъчния мехур;

• подпомага очистването на организма от шлаки 
и токсини;

• подобрява перисталтиката на червата;
• подобрява функционалното състояние на нерв-

ната система;
• подпомага регулирането на телесното тегло;
• регулира артериалното налягане;
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• алкализира тъканите;
• подобрява снабдяването на клетките с кисло-

род;
• подмладява организма.

Енергиен пренос на 101 лечебни растения
 При производството на уреда се използва спе-

циална технология, благодарение на която във вода-
та се осъществява пренос на енергоинформацион-
ните матрици на специално подбрани 101 лечебни 
растения. Този пренос обогатява водата, насища я 
с информационните характеристики за лечебното 
действие на билките, които са специално подбрани 
за активна подкрепа на имунната система, общите 
възстановителни сили на организма, виталността и 
жизнените сили на организма. 

Благодарение на едновременния ефект на маг-
нитно-структуриране и пренос на енергийна ин-
формация, паметта на водата се зарежда с благот-
ворно и лечебно действие, което се предава върху 
клетъчната система на организма. В резултат на 
тази синергична комбинация, наред с дезинфек-
ционното и бактерицидно действие на сребърните 
йони, получената при обработка с Dr.Silver 101+  
вода носи мощна информация за възстановяване 
и съхраняване на човешкото здраве, повишаване 
виталността и жизнените сили, информация, която 
ефективно се усвоява от човешките клетки.  



18

ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА

Ангина
Изплаква се гърлото в продължение на 3 до 5 

минути със сребърна вода с концентрация 15 mg/l. 

Гинекологични възпаления
Измива се възпаленото място 3–4 пъти на ден 

със сребърна вода, а най- добре да се постави ком-
прес със затоплена (30-350С) сребърна вода с кон-
центрация 30 mg/l.

Натравяне с храна
Три пъти на ден се пие по 100 ml сребърна вода 

с концентрация 5 mg/l.
В случай на остро натравяне, до оказването на 

лекарска помощ, да се изпие 100ml сребърна вода с 
концентрация 10 mg/l и се предизвика повръщане, 
след което на всеки три часа да се пие по 100ml 
сребърна вода с концентрация 5 mg/l.

Може да се очаква подобрение след около 2-3 
часа.

Висока температура
Пие се 50-100ml сребърна вода с концентрация 

10 mg/l. Може да се очаква понижение на темпера-
турата след няколко часа.
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Подобряване на общото здравословно 
състояние

В продължение на няколко месеца, вместо чеш-
мяна, да се пие сребърна вода с концентрация 0,05 
mg/l. След това се прави тримесечна пауза и курсът 
се повтаря.

Следоперационни възпаления (костни, 
мускулни и други възпаления, причинени 

от стафилопневмококови инфекции)
Мястото се измива, подсушава и се прави ком-

прес със затоплена (30-350С) сребърна вода с кон-
центрация 30-35 mg/l за 15-20 минути.

Компресът се прави от 4-5 слоя марля, напоена 
със сребърна вода.

Настинка
Изплаква се устата със затоплена (30-350С) сре-

бърна вода с концентрация 20 mg/l . През 3 часа 
се пие по 100 ml сребърна вода с концентрация 0, 
15 mg/l. Настинката преминава за 2-3 дни или по-
бързо.

Дизентерия
На всеки 4 часа се пие по една лъжица сребърна 

вода с концентрация 5 mg/l.
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Дифтерит
На всеки 4 часа се пие по една лъжица сребърна 

вода с концентрация 5 mg/l.

Фурункулоза
Компрес със затоплена (30-350С) сребърна вода 

с концентрация 35 mg/l.

 Екземи, лишеи
Компрес със затоплена (30-350С) сребърна вода 

с концентрация 35 mg/l за 40 минути. Лечението 
продължава до 2 седмици.

 Гастрит
Три пъти на ден, 20-30 минути преди ядене се 

пие по 100ml сребърна вода с концентрация 0,5 – 
1,0 mg/l в продължение на две седмици. Болката 
намалява след няколко дни. 

Инфекциозен хепатит
В продължение на 10 дни, 20-30 минути преди 

ядене, да се пие по 100ml сребърна вода с концен-
трация 1 mg/l. 

Кератит, конюнктивит
Очите се измиват със сребърна вода със стайна 

температура или се прави компрес с концентрация 
20 mg/l.



21

ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА

Възпаления на уши, нос, гърло 
(възпаления на слуховия канал, средното 
ухо, фарингит, ларингит, тонзилит, ринит, 

грипни епидемии)
Изплаква се носа, устата или ушите с топла (30-

350С) сребърна вода с концентрация 20 - 25 mg/l и 
се прави компрес за 30-35 минути.

 Дезифекция на вода с неясен произход
Във водата с неизвестен произход се добавя сре-

бърна вода с концентрация 10 mg/l (50 ml/l). След 4 
часа водата е годна за пиене.

Изгаряния
Мястото се измива, подсушава и след това се 

прави компрес със сребърна вода с концентрация 
30 mg/l. Изгарянията се лекуват бързо и не остават 
белези. Това е един от най-ефективните начини за 
лекуване на изгаряния.

Парапроктит
Компрес със сребърна вода с концентрация 30 

mg/l, два пъти на ден.
Гнойта ще се събере върху марлята, раните ще 

бъдат почистени.

Трихофитоза
Компрес със сребърна вода с концентрация 30 



22

ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА

mg/l в продължение на 30-40 минути. Продъжител-
ност на лечението – 3-4 седмици.

Простудни заболявания (включително 
вирусни)

Да се използва сребърна вода с концентрация 10 
- 20 mg/l за:

- изплакване;
- компреси;
- измиване.
Начинът на използване се избира в зависимост 

от заболяването.

Възпаления на бъбреците
Три пъти дневно се пие по 100ml сребърна вода 

с концентрация 1 mg/l. Продължителност на лече-
нието – 2-3 седмици.

Розацея 
Компрес със топла (30-350С) сребърна вода с 

концентрация 30 mg/l в продължение на 30-40 ми-
нути. Продължителност на лечението – 3-4 седми-
ци.

Язва
В продължение на 10 дни, 20-30 минути преди 

хранене, се пие по 100ml сребърна вода с концен-
трация 5 mg/l. След това, в продължение на 20 дни, 
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20-30 минути преди ядене се пие сребърна вода с 
концентрация 1mg/l. Болката изчезва след няколко 
дни.

Стоматологични заболявания (афти, 
гингивит, стоматит)

След хранене устата да се изплакне в продълже-
ние на 3-5 минути със затоплена (30-350С) сребър-
на вода с концентрация 30 mg/l.

Продължителност на лечението – 5-7 дни.

Профилактика при деца
При кашлица се измиват устата и носа със сре-

бърна вода с концентрация 1-2 mg/l. Изпива се 
50ml сребърна вода с концентрация 0,15 mg/l. По-
добрява се имунната система.

Профилактика срещу вътрешни болести
Три-четири пъти на ден, 20-30 минути преди 

ядене, се пие по 100ml сребърна вода с концентра-
ция 0,1 – 0,2 mg/l.

Продължителност – 3 месеца

Чревни заболяваноя
Всеки 4-6 часа се пие по 100ml сребърна вода с 

концентрация 0,1 mg/l.
Продължителност – 7-10 дни.
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1.  Дезинфекция при грипни и други 
епидемии

Да се напръскат с помощта на пулверизатор 
всички открити повърхности в помещенията – по-
дове, стени, мебели и др. със сребърна вода с кон-
центрация 20 mg/l. За помещение 20 кв.м. е доста-
тъчно 0,5l вода.

2. Отстраняване на неприятна миризма на 
краката

След измиване, краката се напръскват със сре-
бърна вода с концентрация 5 mg/l. Краката не се 
изтриват, а се оставят да изсъхнат. Чорапите също 
могат да се напръскат от вътрешна страна с помо-
щта на пулверизатор със сребърна вода с концен-
трация 20 mg/l. След това трябва да бъдат изсуше-
ни при стайна температура.

3. Отстраняване на неприятна миризма на 
краката

След къпане, мишниците се напръскат с помо-
щта на пулверизатор със сребърна вода с концен-
трация 20 mg/l. Кожата трябва да изсъхне на въз-
дух.
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4. Обработка на долно бельо, чаршафи и 
калъвки

В отсека за омекотител на пералнята, налейте 
100 ml сребърна вода с концентрация 20 mg/l. Така 
при последното пране дрехите ще бъдат дезинфек-
цирани. Сребърна вода със същата концентрация 
може да се използва и при гладене с парна ютия.

5. Дезинфекция на хладилник и фризер
След почистване, вътрешните повърхности се 

напръсква с помощта на пулверизатор със сребър-
на вода с концентрация 10 mg/l и се оставят да из-
съхнат.

6. Обработка на хранителни продукти
Месо, риба, колбаси и други нетрайни продукти 

се напръсква с помощта на пулверизатор със сре-
бърна вода с концентрация 20 – 30 mg/l.

7. Обработка на плодове и зеленчуци
Измийте обилно на течаща вода плодовете и зе-

ленчуците. Отделете тези, които имат следи от заг-
ниване и нараняване. Зеленчуците с листа измийте 
като отделяте листата. Напръскайте ги с помощта 
на пулверизатор със сребърна вода с концентрация 
20 mg/l. След това ги поставете върху домакинска 
хартия да изсъхнат. 
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Обработените по този начин плодове и зеленчу-
ци ще се съхранят в хладилника за много по-дълго 
време.

8. Обработка на плодове за компот
Подберете здрави плодове без загнивания и на-

раняване. Измийте ги обилно с течаща вода. Под-
гответе необходимото количество сребърна вода с 
концентрация 10 mg/l. Потопете плодовете и зелен-
чуците в сребърната вода за 5 минути. Заливането 
на плодовете в бурканите да стане със сребърна 
вода с концентрация 0,5 mg/l.
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Съдържанието на материала не претендира за изчерпател-

ност по темата за „сребърната вода“ и няма за цел да предписва 
лечение или терапия. Сребърната вода не замества лечението 
или лекарствата, предписани от Вашия лекар. Преди употреба се 
консултирате с Вашия лекар или фармацевт.
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