
Oferujemy Państwu trzy produkty do nawilżaczy

1.Srebrną Wodę Bakteriobójczą  koncentrat ( do rozcieńczania przez klientów) 

dolewa się do wody znajdującej się w pojemniku w max. stosunku 1:99  cena 

netto koncentratu wynosi 80 zł za butelkę 1 l.

2.Srebrną Wodę Bakteriobójczą  Silver Cloth (do rozcieńczania przez klientów) 

dolewa się jej do wody znajdującej się w pojemniku w max stosunku 1:8 

- cena netto preparatu wynosi 24 zł za butelkę 1 l.

3.Srebrną Wodę Bakteriobójczą  gotowy preparat do użytku zamiast zwykłej 

wody w 5 litrowych kanistrach. Cena netto preparatu wynosi 18 zł.

Wyjątkowość oferowanej wody polega na wykorzystywaniu wyjątkowych cech 

dwóch metali srebra i miedzi. Metale te posiadają naturalne niezwykłe 

właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

Srebrna woda bakteriobójcza do 

nawilżaczy

http://www.startwent.com.pl, e-mail: biuro@startwent.com.pl,
tel. (22) 614-58-89 fax (22) 614 58 94 kom. 502 668 974: 

 03-193 Warszawa, ul. Kowalczyka  21a



http://www.startwent.com.pl, e-mail: biuro@startwent.com.pl,
tel. (22) 614-58-89 fax (22) 614 58 94 kom. 502 668 974: 

 03-193 Warszawa, ul. Kowalczyka  21a

Srebrna woda bakteriobójcza

Wysokiej jakości demineralizowana woda i nanocząsteczki srebrna, to jedyne 

składniki produktu. Przeprowadzono badania dermatologiczne stwierdzające, że 

srebrna woda bakteriobójcza nie wykazuje właściwości drażniących i uczulających 

oraz spełnia wymagania odnośnie bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi. Wytworzenie 

tak czystych cząstek za pomocą chemii jest niewykonalne. Oferujemy produkt 

jedynego na świecie producenta srebrnej wody bakteriobójczej o tak wysokich 

walorach jakościowych. 

Zastosowania

W chemii gospodarstwa domowego:

do dezynfekcji ciała, twarzy

do dezynfekcji bakteriobójczej i grzybobójczej ciągów klimatyzacyjnych i 

powietrza do prania odzieży, szczególnie polecana do prania ubrań dziecięcych 

ze względu na łagodność działania i brak przeciwwskazań alergicznych. 

Spryskiwany regularnie w pomieszczeniach likwiduję uciążliwe zapachy, w tym 

zapach z dymu papierosowego. Można spryskiwać nimi wnętrza lodówek, 

dezynfekując je a przy okazji przedłużając przydatność produktów do 

spożycia.

Przeciwskazanie występuje jedynie dla osób uczulonych na srebro. 

Ponadto mogą one mieć zastosowanie w wielu innych dziedzinach np. do 

dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych, odkażania urządzeń i instalacji 

medycznych, do dezynfekcji środków opatrunkowych, oraz podczas procesów 

produkcyjnych gdzie jest wymagany wysoki poziom sterylności. 

Srebrna woda bakteriobójcza jest dopuszczona do obrotu przez Ministerstwo 

Zdrowia (Srebrna Woda Bakteriobójcza-pozwolenie nr 2504/05 i 

Grzybobójcza Miedziana Woda  pozwolenie nr 2505/05 przebadana 

dermatologicznie, mikrobiologicznie, toksykologicznie).




