
Ingredients: Colloidal silver (nano) 99,99%, demineralizovaná voda vodivost 
0,5 µS, CPNP Reference: 1059150, HVBPKV/132-256127/2013/Ko. Vyrobeno  
dle normy STN EN ISO 22716:2007.

(CZ) Upozornění: Výrobek není určení pro osoby, které jsou alergické na stříbro. 
Nedoporučuje se pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy. Chraňte před přímým 
slunečním světlem, uchovávejte mimo magnetická pole, chraňte před mrazem. 
Výrobek neobsahuje barviva ani konzervační látky. 

(SK) Upozornenie: Výrobok nie je určený pre osoby, ktoré sú alergické na striebro. 
Chráňte pred priamym slnečným žiarením, uchovávajte mimo magnetických 
polí, chráňte pred mrazom. Výrobok neobsahuje farbivá ani konzervačné látky.

(CZ) Číslo výrobní šarže: na obale
         Spotřebujte nejlépe do: na obale
(SK) Číslo výrobnej šarže: na obale
         Najlepšie spotrebovať do: na obale

(CZ) Koloidní stříbro je přírodní kosmetický přípravek, který dokonale 
čistí a regeneruje pleť. Snižuje vylučování mazu a příznivě působí na akné, 
rozšířené póry, kožní plísně, zápaly a pod. Uklidňuje podrážděnu, případně 
začervenanou pokožku. Při pravidelném užívání regeneruje pleť a má příznivé 
účinky. Aplikuje se ta, že jej nanesete přímo na pokožku, doporučuje se ráno  
a večer. Stejně tak je určeno k hygieně dutiny ústní výplachem.

(SK) Koloidné striebro je prírodný kozmetický prípravok, ktorý dokonale 
čistí a regeneruje pleť. Znižuje vylučovanie mazu a priaznivo pôsobí na akné, 
rozšírené póry, kožné plesne, zápaly a pod. Upokojuje podráždenú, prípadne 
začervenanú pokožku. Pri pravidelnom užívaní regeneruje pleť a má aj 
priaznivé účinky. Aplikuje sa priamo na pokožku, odporúča sa ráno a večer. 
Rovnako tak je určené k hygiene ústnej dutiny výplachom.

Výrobce/Výrobca: TRIX Ľubomír Drgáň, Oravická 2616, 028 01 Trstená, 
Slovensko
Distribuce/Disridúcia: Pharma Activ Czech s.r.o., Hlubinská 1385/12,  
702 00 Ostrava, Česká Republika; info@pharmaactiv.cz, www.pharmaactiv.cz,  
www.pharmaactiv.sk; tel: +420  596  612  020 www.koloidy.sk,  
www.koloidnimineraly.cz
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Stříbrné tonikum na tvář 
a dekolt.

Strieborné tonikum na tvár 
a dekolt.

Koloidní stříbro/ Koloidné striebro

h u s t o t a :  1 0 p p m
O b s a h :  5 0 0 m l


