
اكشف قوة الفضة
رائع وخفيف، مســـتحضر BioSilver 22 Gel هو درعك 
الواق� من الب�تريا أثناء التنقل. هذا المنتج ال يحم� بشـــرتك 
فقط من الب�تريـــا الضارة الت� تتعرض لها خالل أنشـــطتك 
ـــا يعتنـــ� بها. يســـتخدم مســـتحضر اليوميـــة، ل�نـــه أيض�

 ،SilverSol Technology® تقنيـــة BioSilver 22 Gel
وهـــ� تقنية معتمـــدة ومحمية بموجب براءة اختراع تنشـــط 
الخصائـــص المقاومـــة للب�تريـــا للمنتـــج. يســـاعد عل�:

   • الوقاية من الجراثيم
   • الوقاية من البثور

   • عالج الحروق الطفيفة والجروح والتهابات الحالقة

ال�لمات األساسية للعالمة التجارية

مطهر اليدين   •   
يتميز بخصائص مضادة للب�تريا   •   

SilverSol Technology® يستخدم تقية   •   
          الحصرية والحاصلة عل� براءة اختراع



كيف تعمل تقنية ®SilverSol Technology؟

®SilverSol Technology تعمل عل� تطبيق تقنية مزدوجة 

   1. أوكسيد الفضة
تشتمل طبقة أكسيد الفضة عل� خصائص مقاومة للب�تريا تساعد ف� 

معادلة غشاء الخلية الب�تيرية.

   2. الرنين
يتمتع SilverSol برنين معدله 890 – 910 تيراهرتز، وهو نفس معدل 

مقاومة الب�تريا المستخدم ف� المعامل المزودة بخصائص مقاومة الب�تيريا عبر 
األشعة فوق البنفسجية.

SilverSol Technology® الفوائد الرئيسية لتقنية

• الخصائص المقاومة للب�تريا.
• التنظيف الفعال للجلد.

يتميز الجل بالصفاء وخلوه من أية رائحة أو دهون، كما أنه 
ال يحتوي عل� مواد كحولية أو مواد حافظة وال يؤدي إل� 

جفاف البشرة.

االستعمال

• يستخدم جل BioSilver 22 Gel لألغراض الخارجية فقط.
• يم�ن استخدام صابون BioSilver 22 Gel ألغراض النظافة 

   والتعقيم.

شهادات

ا وتعمل ف�  إليسا باكونجالو تبلغ من العمر 40 عام�
القسم  ف�  التنفيذيين  الموظفين  رئيس  منصب 
المال� ف� QNET الفلبين. عندما كانت ف� أوائل 
الثالثينيات من عمرها، كانت تعان� من حب شباب 
مزمن منتشر ف� وجهها وعنقها والجزء الخلف� من 
جسمها. وقد جربت منتجات تروج لها شخصيات 
أصدقاؤها  بها  يوص�  ومنتجات  شهيرة  عالمية 
ومنتجات ينصح بها أطباء األمراض الجلدية، ل�ن 
وه�ذا  مش�لتها.  عالج  ف�  منها  أي  ينجح  لم 
أصبحت تعان� من التوتر اليوم� أثناء قيام بأعمالها 
ف� صياغة المستندات والتقارير المالية باإلضافة إل� 
بسبب  بالنفس  الثقة  وانخفاض  بالحرج  الشعور 

المش�لة المزمنة الت� تعان� منها بشرتها.

بتجربة  زميالتها  إحدى  نصحتها  أعوام،  ثالثة  منذ 
منتجات  أحد   ،BioSilver 22 Gel مستحضر 
واحدة  فاشترت   .QNET من  الشخصية  الرعاية 
بالرغم من تأثرها بمشاعر الشك والتردد. ولم تكن 
تعلم أن اليوم الذي استلمت فيه المنتج الذي طلبته، 
آثار  تظهر  لم  حياتها.  ف�  فترة  أسعد  بداية  هو 
األول�،  األيام  بشرتها خالل  عل�  المنتج  استخدام 
ل�ن بعد مرور أسبوع، الحظت أن حب الشباب عل� 
وجهها بدأ ف� الجفاف وعيوب البشرة تختف�. وبعد 
شهر واحد من االستخدام المنتظم تحولت بشرتها 
ونظيفة  صافية  ببشرة  تتمتع  واليوم،  بش�ل كامل. 
شعورها  عن  سئلت  وعندما  ومتألقة.  ولينة  ورطبة 
 BioSilver 22 Gel اآلن بعد ما نجح مستحضر
ف� حل مش�لتها بش�ل كامل، كان ردها:"أنا سعيدة 

وراضية."

www.qnet.net/fr or www.biosilver.info


