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SAFETY ASSESSMENT

Nizej wymieniony koloid srebra produkcji krajowej o zadeklarowanym przez
producenta składzie chemicznym, stosowany zgodnie z przeznaczeniem i sposobem
uzycia oraz obecnym stanem wiedzy - nie stanowi zagrozenia d|a zdrowia człowieka

The below named product, having composition, purpose and instruction of usage as
declared by its manufacturer, is not hazardous to human health.

Wyrób/Product: SREBRNA WODA nano.TECH 50 ppm

Producent/Producer: NANO-TECH POLSKA Sp.z.o.o.

ul. Willowa 48

o5-41o lózerów

The safety assessor can estimate that, given the present level of
knowledge, the product does not show any foreseeable risk to human health
under conditions of normal use,

UWAGA :

1') KaŻda zmiana składu chemicznego , zakresu i sposobu użytkowania
|ub nazwY hand|owej wyrobu powinna być ponownie rozpatrzona przez osobę
oceniającą bezpieczeństwo wyrobu.

2)PowyŻsza opinia nie dotyczy przypadków u osób, u których występuje
alergia na któryko|wiek składnik ocenianego wyrobu.

3). Zmianie u|egła nazwa preparatu, opis składnika pozostaje bez zmian.
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Srebrna Woda nano-TECH 50 ppm

Srebro (Ag) - metal z I grupy układu okresowego pierwiastków. Jest za|iczany do metali

szlachetnych. Jest najlepszym przewodnikiem ciepła i elektryczności spośród wszystkich metali. W

przytodzie występuje również w postaci minerałów takich jak argentyd (siarczek srebra), bromargiryt

(AgBr), kerargiryt (AgCl). Srebro jest składnikiem licznych stopów metali. Ze względu na właściwości

ftzyczne i chemiczne srebro, jego stopy i związkt chemiczne znajdują liczne zastosowanie w przemyśle,

elektrotechnice i fotografii. Srebro ma również właściwości antybakteryjne znane już od czasów

starożytnoŚci. Przeciwbakteryjne właściwości srebra mogą byÓ więc wykorzystane równiez do celów

kosmeĘcznych. Preparat p.n. ,'Srebrna Woda nano-TECH 50 ppm'' został. poddany badaniom

potwierdzającym jego skutecznośó antybakteryjnąw Specjalistycznym Laboratorium Badawczym ITA-

TEST. Wyniki badań wykazaŁy, że dodatek koloidu srebra w stężeniu 0,5 ppm hamuje wzrost

drobnoustrojów (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus'

Candida albicans) juz po 15 minutach. Przeprowadzone wyniki badań dermatologtcznych urykazały

brak działania draŻruącego i uczulającego w grupie przebadarrych ochotników. Profil toksykologtczny

srebra jest odpowiedni dla składnika kosmetyku. Dawka śmiertelna podawana doustnie myszom wynosi

ponad 10 gmlkg; dawka śmiertelna podawana doustnie świnkom morskim wynosi ponad 5 gm/kg. W

rwiązku z tym, stosowanie preparatu ,,Srebrna Woda nano-TECH 50 ppm'' jako składnika kosmetyków

- nie stanowi zasroŻenia dla zdrowia.


