


BioSilver 22 Gel 

Mükəmməl dəri baxımı
SilverSol Technology®

BioSilver 22 Gel unikal texnologiya əsasında 
hazırlanır. O, əl və bədənin əsaslı surətdə 
təmizlənməsini və dezinfeksiyasını, eləcə də 
muasir həyatın butun reallıqlarını nəzərə alaraq 
dəriyə əla şəkildə qulluğu təmin edir.

BioSilver 22 Gel dəriyə qulluq edir, yaxşıca 
təmizləyir və dərini, ən azı gun ərzində, ətraf 
muhitin çirkabından mudafiə edir. 

BioSilver 22 Gel istehsalında unikal SilverSol 
Technology® istifadə edilir ki, o da geli 
antibakterial xususiyyətlərlə təmin edir. 
Texnologiya elmi cəhətdən yoxlanılmış və 
patentləşdirilmişdir. 

SilverSol Technology®-nin 
əsas xüsusiyyətləri
• Antibakterial xüsusiyyətlərə malikdir.
• Dərini effektiv şəkildə təmizləyir.
• Gel şəffafdır, iysizdir, yağsızdır, tərkibində  

spirt və ya konservantlar yoxdur, dərini 
qurutmur.

SilverSol Technology® necə 
işləyir?
SilverSol Technology® ikitərəfli yanaşmadan 
istifadə edir:

1. Gümüs oksidi
Gümüs oksidi bakterial hüceyrə membranlarını 
neytrallaşdırmağa komək edən antibakterial 
xüsusiyyətlərə malikdir.

2. Rezonans
SilverSol 890-910 terahers tezlikdə rezonans 
hasil edir və bu, ultrabənovşəyi şüalar vasitəsilə 
laboratoriyalarda antibakterial vasitələrlə birgə 
istifadə olunan eyni antimikrob tezliyə bərabərdir.

BioSilver 22 Gel-in istifadəsi
• BioSilver 22 Gel yalnız xarici istifadə üçündür.
• BioSilver 22 Gel dezinfeksiya və təmizlik 

məqsədləri ilə istifadə oluna bilər.

Bilirdinizmi ki, ?
• ərzaqları çirklənmədən qorumaq üçün 

kəsmə dəzgahlarında, masa taxtalarında 
və soyuducularda gümüşdən geniş istifadə 
olunur.

• Bədən tərinin səbəb olduğu bakteriyalara 
qarşı idman və hərbi paltarlarda gümüşdən 
istifadə olunur.
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