
IONIC SILVER SPRAY

SILVEREX® DOUCHEKOP 
werkt huidverzorgend, antibacterieel, 

desinfecterend, zuiverend en 
verzachtend.

WWW.SILVEREX.NL

Gebruiksaanwijzing:
Te gebruiken als een normale douchekop. De aansluiting past op een 
standaard maat doucheslang. Bij afwijkende maat is een verloop verkrijg-
baar bij de bouwmarkt of vakhandel.

Materiaal: 
Transparante delen - Polycarbonaatevat zilverschuim 
Doucheplaat - RVS 
Zilverschuim-cartridges 99,99% zilver.

WAARSCHUWING: 
SILVEREX®-producten zijn uitsluitend voor uitwendig gebruik en niet 
geschikt voor mensen met een zilverallergie. 

Overige informatie: 
SILVEREX® Douchekop - Artikel nummer: 8011

Disclaimer: 
De producten, uitingen en beschrijvingen in deze publicatie zijn niet 
bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies 
en niet bedoeld ter diagnose, behandeling, genezing of preventie van enige 
ziekte of aandoening. 

Fabrikant: SILVEREX Co. Ltd. Korea

Importeur en distributie: The Health Connection 
Hogeweg 26 - 1401TL Bussum - Nederland. Tel. +31 (0)35 6947148  
info@thehealthconnection.eu - www.thehealthconnection.eu
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De wetenschappers van SILVEREX®  hebben 
een methode ontwikkeld om zilver te 
bewerken tot een "sponsachtige" vorm 
oftewel zilverschuim.

Door de unieke en gepatenteerde structuur 
van dit zilverschuim wordt het contactopper-
vlak 6000 maal vergroot. Hierdoor wordt de 
afgifte van de zilver-ionen aan het water en 
het steriliserende effect geoptimaliseerd.
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DE DOUCHEKOP VOOR UW TOTALE DAGELIJKSE LICHAAMSVERZORGING

IONIC SILVER - DOUCHEKOP

SILVEREX® DOUCHEKOP bevat zilverschuim van 
99,99% puur zilver!

Door het contact van water met het zilver worden 
zilver-ionen afgegeven.

Deze zilver-ionen helpen bij de bestrijding van 
schadelijke organismen / bacteriën.

Het voorkomt ophoping van bacteriën 
in uw douchekop.

SILVEREX® DOUCHEKOP
EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSINGEN

○ Voorkomt ophoping van 
   schadelijke bacteriën in 
   uw douchekop.
○ Silverex zilverschuim 
   doodt de meeste 
   schadelijke bacterien, 
   waaronder pneumokokken,
   staphylococcus aureus, mrsa, e.a. 
○ Antibacterieel en verzorgend bij huidplooien 
   (o.a. bij overgewicht). 
○ Verzacht en zuivert uw huid.
○ De RVS doucheplaat geeft een 
   watermassage-effect door de 0,3 mm 
   kleine openingen.
○ Milleuvriendelijk - 30% Waterbesparend
○ Recyclebare materialen.
○ Afhankelijk van gebruik, 3 - 5 jaar 
   effectief gebruik.
○ Vervangende zilverschuim onderdelen 
   zijn verkrijgbaar.

 

SILVEREX® DOUCHEKOP is geschikt 
voor ieder huidtype


