


BioSilver 22 Gel 

Advanced Skin Care
SilverSol Technology®

Com sua tecnologia exclusiva, BioSilver 22 Gel 
proporciona limpeza e higienização completa 
de suas mãos e corpo, enquanto garante o 
melhor cuidado para sua pele que sofre com as 
condições da vida moderna.

BioSilver 22 Gel cuida da sua pele e garante que 
você possa limpar seu corpo de forma adequada 
e conveniente e sair por aí sem se preocupar em 
interagir com seu ambiente.

BioSilver 22 Gel utiliza a exclusiva SilverSol 
Technology®, tecnologia que possui propriedades 
antibacterianas cientificamente comprovadas e 
patenteada com exclusividade .

Benefícios Importantes da 
SilverSol Technology®

• Propriedades antibacterianas; 
• Promove a limpeza efetiva da pele; 
• O gel é claro, inodoro, não oleoso, livre de 

álcool ou conservantes e não desidrata a pele

Como Funciona a SilverSol 
Technology® ?
SilverSol Technology® utiliza uma abordagem de 
duas vias:

1. Óxido de Prata
O revestimento de óxido de prata tem 
propriedades antibacterianas que auxiliam na 
neutralização da membrana celular bacteriana.

2. Ressonância
SilverSol ressoa a 890-910 terahertz, a 
mesma frequência antimicrobiana utilizada em 
laboratórios com propriedades bactericidas por 
meio de luzes ultravioleta.

Aplicação do Gel BioSilver 22 
• BioSilver 22 Gel é um produto de uso 

somente externo. 
• BioSilver 22 Gel pode ser utilizado para 

aplicações sanitárias e de limpeza. 

Você Sabia? 
• Prata é usada em tábuas de corte, tampos 

de mesa e refrigeradores para evitar a 
contaminação dos alimentos.

• Prata é usada em roupas esportivas e 
militares contra bactérias que causam odores 
corporais.
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