
NEXT GENERATION SKINCARE

IONIC SILVER SPRAY

SILVEREX® SPRAY 
werkt huidverzorgend, antibacterieel, 
reinigend, desinfecterend, zuiverend, 

verzachtend en neutraliserend.
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Gebruiksaanwijzing:
Vullen: dop verwijderen, spraykop losdraaien, vullen met zuiver water 
(gefilterd of bronwater), 60 minuten wachten..... klaar voor gebruik.
Vul de spray uitsluitend met water, geen zout water of geen chemicaliën.
Mix het niet met andere huidverzorgingsproducten of geneesmiddelen.
Buiten bereik van kinderen houden. Bewaar op normale kamertemperatuur. 
Vermijd extreme hitte of kou. Plaats het product niet in het zonlicht.
Verwijder het bodemdeel van de spray niet en forceer het zilverschuim niet 
om het te verwijderen.

Bevat / Ingrediënten: Bevat zilverschuim - van 99,99% zilver.

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

Overige informatie: SILVEREX® SPRAY - Ionic Silver Spray
inhoud volume 50 ml - Artikel nummer: 8010

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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EEN UNIEKE SPRAY VOOR EEN GEZONDE, ZUIVERE EN VITALE HUID

IONIC SILVER SPRAY

SILVEREX® SPRAY 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.

SILVEREX® SPRAY
ENKELE VOORBEELDEN VAN
TOEPASSINGEN

○ Algemene verzorging 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). 
○ Zuivering van groenten en fruit.
○ Verzorging / verzachting van een 
   droge huid.
○ Desinfectie van wonden en 
   schrammen.
○ Handdesinfectant. 
○ Reiniging van toiletzittingen.
○ Reiniging van oksels en een natuurlijk alternatief voor 
   deodorant.
○ Desinfectant voor reiniging van werkplekken, aanrecht, 
   snijplanken, etc.
○ En vele andere zuiverende toepassingen.

Spray op een kleine afstand op de huid of andere 
oppervlakten die u wilt zuiveren.

SILVEREX® SPRAY is geschikt voor ieder huidtype


