
NEXT GENERATION SKINCARE

MICRO ZILVER ZEEP

SILVEREX® ZEEP MET MICRO-ZILVER
werkt huidverzorgend, antibacterieel, 
reinigend, desinfecterend, zuiverend, 

verzachtend en neutraliserend.

WWW.SILVEREX.NL

Gebruiksaanwijzing: Gebruik lauwwarm water om voldoende schuim te 
produceren en breng het aan met masserende bewegingen.

Bevat / Ingrediënten: Puur zilver poeder, cocosnoot-olie, glycerine, 
druivenpit-olie, abrikozen-olie, avocado-olie, schizandra-extract, wonder-
boom-olie, Japanse wingerd-extract, bonte dwergkalmoes-extract, 
bijvoet-extract, sophora-extract, ginkgo biloba-extract, akkermunt-extract, 
phaseolus radiatus (boeboer)-extract, cnidium officinale-extract.

WAARSCHUWING: SILVEREX®-producten zijn uitsluitend voor uitwendig 
gebruik en niet geschikt voor mensen met een zilverallergie. 
Kan meer irritatie geven dan normale zeep bij contact met de ogen.
Stop met gebruik indien het huidirritatie veroorzaakt.
Niet bewaren in metalen doos, dit kan de werking verminderen.
Kleur kan veranderen door invloed van licht.

Overige informatie: SILVEREX® ZEEP - Micro zilver zeep
gewicht: 100 gr. - Artikel nummer: 8012

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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Al lang voor de ontwikkeling van moderne 
geneesmiddelen werd zilver al ingezet als 
antibiotica en ziektekiemendodend middel.
Tegenwoordig wordt zilver in tal van moderne 
antibacteriële toepassingen wereldwijd 
gebruik. De medische, conserverende en 
herstellende eigenschappen van zilver 
kunnen al worden teruggevonden in de tijd 
van de oude Grieken en Romeinse keizers.  
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EEN UNIEKE ZEEP VOOR EEN GEZONDE DAGELIJKSE HYGIENE

MICRO SILVER ZEEP

SILVEREX® ZEEP bevat zilverpoeder van
99,99% puur zilver!

Unieke samenstelling van natuurlijke / plantaardige 
ingrediënten.

Deze zilverdeeltjes helpen bij de bestrijding van 
schadelijke organismen / bacteriën.

SILVEREX® MICRO ZILVER ZEEP

ENKELE VOORBEELDEN VAN
TOEPASSINGEN

○ Algemene zuivering en onderhoud van de huid
○ Reiniging van de huid voor en na make-up
○ Zuivering en desinfectie bij acne en puistjes
○ Antibacterieel en verzorgend bij huidplooien 
   (o.a. bij overgewicht) 
○ Revitaliseerd huidcellen
○ Verzorging / verzachting van een droge huid
○ Bijzonder geschikt voor schuimmassage
○ Handdesinfectant 
○ Huidverzorgend door natuurlijke oliën en 
   plantenextracten


