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KS som ansiktsvatten – Har du provat? Hyn blir så mycket
finare efter att jag använt KS (Kolloidalt Silver) som
ansiktsvatten. KS fungerar nämligen på ärrbildning, acne och
brännskador. Det tar tid, men det har effekt. Jag sprayar
ansiktet med KS varje morgon och kväll. Ibland tillsätter jag
även MSM då det också har bra egenskaper för att läka huden:
MSM ger kroppen tillskott av viktigt svavel som används
för att hålla kroppens mest förekommande protein,
kollagen, mjukt och smidigt.
MSM accelererar sårläkning med 50%.
MSM mjukar upp huden och kan även minska rynkor och
kraftiga ärrbildningar s.k. kelloider. MSM är effektivt
på operationsärr, brännskador och hudbristningar.
MSM kan läka svårbehandlade sjukdomssymptom som svåra
eksem och självsprickor, psoriasis, lupus och
sklerodermi.
MSM är effektivt mot akne.
Det finns också många andra användningsområden för KS, här är
några:
Acne, Acne Rosacea. Förbättras oftast när man smörjer med
silversalva och dricker kolloidalt silver.
Brännskador. Kolloidalt silver accelererar läkningen. Smärta
och brännblåsa uteblir oftast.
Candidainfektion. Hjälper kroppen att rensa ut svampen.
Förkylningsbesvär, snuva, hosta, heshet. Spraya i näsa och
hals och dra in djupt ner i lungorna.
Halsont, halsfluss. Spraya halsen ofta. Dra in genom näsan
också så nås övre svalgområdet.
Njurbesvär. Njurarna får hjälp med att rensa ut eventuella
infektioner.
Prostatabesvär. Förstorade och inflammerad prostata kan

påverkas positivt av kolloidalt silver.
Psoriasis. Stabiliserar sjukdomen. Komplettera med MSM.
Reumatisk värk, Psoriasis artrit. Kolloidalt silver kan ha
effekt på värken.
Urinvägsinfektioner. Förebygg urinvägsinfektioner med att
dricka ett par teskedar dagligen.
Ögoninfektioner. Spraya ögonen. Oftast snabbare effekt än
antibiotikasalva.
Öroninfektioner. Droppa några droppar kolloidalt silver i
öronen. Ligg kvar på sidan ett tag.
Vad är KS?
Silver ett naturligt förekommande grundämne som kommer från
naturen och utan tvekan klarar av att återgå till naturen.
Naturen, djur och människor har sedan urminnes tider
samexisterat med silver. Silver finns i jorden vi brukar och i
vattnet vi dricker. Även havsvatten innehåller silver och vi
vet idag att olika organismer ackumulerar olika mycket silver
under sin livstid. KS skadar inte våra celler, men är dödlig
för bakterier, virus, svampar och även encelliga parasiter
(typ amöbor, protozoer och plasmodiumparasiten).

