


BioSilver 22 Gel 

Bagaimana Cara Kerja 
SilverSol Technology®?
SilverSol Technology® menggunakan pendekatan 
2 arah: 

1. Oksidasi Perak
Lapisan oksidasi perak memiliki sifat-sifat 
antibakteri yang membantu menetralisir membran 
sel bakteri.

Advanced Skin Care
SilverSol Technology®

BioSilver 22 Gel dengan teknologi yang unik 
mampu membersihkan dan membunuh kuman 
secara menyeluruh pada tangan dan tubuh
Anda, sembari memberikan perawatan terbaik 
bagi kulit Anda yang disesuaikan dengan gaya 
hidup modern.

BioSilver 22 Gel merawat kulit Anda dan 
memberikan kepastian bahwa Anda bisa 
membersihkan diri Anda dengan nyaman dan 
tepat serta menjalani hari Anda tanpa harus 
khawatir berinteraksi dengan lingkungan.

BioSilver 22 Gel menggunakan SilverSol 
Technology® yang memiliki khasiat anti bakteri. 
Teknologi tersebut telah terbukti secara ilmiah 
dan memiliki hak paten eksklusif.

Manfaat Kunci SilverSol 
Technology®

• Khasiat antibakteri.
• Mendorong pembersihan kulit secara efektif.
• Gel ini bening, tidak berbau, tidak berminyak, 

tidak mengandung alkohol atau bahan 
pengawet, dan tidak menyebabkan kulit 
mengalami dehidrasi.

2. Resonansi
SilverSol  beresonansi pada 890-910 terahertx, 
frekuensi yang sama yang digunakan dalam 
laboratorium-laboratorium dengan sifat-sifat 
antibakteri melalui cahaya ultraviolet.

Aplikasi BioSilver 22 Gel
• BioSilver 22 Gel hanya untuk pemakaian luar.
• BioSilver 22 Gel dapat digunakan untuk 

pemakaian pembersihan dan pembasmian 
kuman.

Tahukah Anda? 
• Perak digunakan pada papan talenan, 

permukaan meja dan lemari pendingin untuk 
mencegah kontaminasi makanan.

• Perak digunakan pada pakaian atletik 
dan militer untuk melawan bakteri yang 
menyebabkan bau badan.
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