
Portfolio produktů 

MICROSILVER PLUS  

Pouze k interním účelům 
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Bakterie 
… 

… způsobují řadu problémů, např. 
 vyrážky a podráždění kůže 

 lupy, suchou pokožku hlavy 

 nadměrné a zapáchající pocení 

 různé nemoci 

 

… jsou široce rozšířené 
 na rukou 

 ve vlasech  

 na nejrůznějších předmětech  

 ve vodě 

… snadno se přenášejí 
 podáním ruky 

 kontaktem s kůží 

 vdechovaným vzduchem 

 dotýkáním se předmětů (klávesnice, 

kliky…) 

… rychle se šíří  
za pouhých 20 minut jsou schopny své 

množství zdvojnásobit 

(např. v případě streptokoka) 

 

Bakterie představují pro člověka potenciální 

riziko, které by se nemělo podceňovat  

Pouze k interním účelům 
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Moderní použití Tradiční použití 

Stříbro se používá v boji proti patogenním 

organismům odjakživa: 

 

 Stříbrné nádoby na nápoje  

ničí choroboplodné zárodky ve vodě 

 

 Kousky stříbra v nádobách 

zabraňují např. zkysnutí mléka 

 

 Stříbrné jehly používané v ájurvédské 

medicíně 

přírodní „antibiotikum“ používané proti 

zánětům a při potížích s játry 

Dnes se MicroSilver používá: 

v boji proti bakteriím, houbám a 

choroboplodným zárodkům odolným vůči 

antibiotikům, např. 

 

 V krémech 

pomáhá při podráždění a zanícení 

pokožky 

 

 V zubních pastách 

ulevuje od problémů s dásněmi a zuby 

 

 V deodorantech 

omezuje počet bakterií, které způsobují 

zápach při pocení 

Stříbro je již po staletí známé jako přírodní 

léčebný prostředek účinný proti bakteriím 

Pouze k interním účelům 
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Rozdíl mezi stříbrem a MicroSilver 

Bezpečné 

Funguje na fyzikální 

úrovni, nenarušuje 

lidský metabolismus 

 

Všestranné 

aktivně působí proti 

širokému spektru 

bakterií, hub a 

choroboplodných 

zárodků odolných vůči 

antibiotikům 

(od nemocí až po prostá 

podráždění) 

Účinné 

Již s malým množstvím 

lze dosáhnout úžasné 

účinnosti (jedna částice 

stříbra na litr vody) 

 

Stříbro 

Bakterie na částici stříbra 

Stříbro 

Krém 

MicroSilver  

Bez aplikace 

+ Rychlý účinek 
Disponuje větším povrchem (zachytí 

více bakterií a tím je rychleji eliminuje) 

 

+ Déle trvající účinek 
Přilne k malým záhybům na kůži, čímž je 

dosaženo dlouhotrvajícího účinku 

 

MicroSilver 

Pouze k interním účelům 
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MicroSilver: Komplexní metoda výroby pro 

efektivní výsledky  

MicroSilver 

 Proces výroby vyvinutý renomovaným výzkumným institutem 

Frauenhofer 

 Jedinečná metoda zpracování založená na speciálně vyvinutém 

vybavení provozu 

 Fyzikální struktura čistého stříbra se transformuje na MicroSilver 

pomocí zpracování elektrickým proudem 

 V celém procesu nejsou použita žádná chemická aditiva 

 

Proces výroby 

 Fyzikální zpracování 

stříbra 

 Nové uspořádání 

atomů stříbra použitím 

odpařování, 

rekondenzace, 

sintrování 

Využití 

nejčistšího 

stříbra 

Vývoj vysoce 

porézní struktury 

stříbra 

Fyzikální proces 

Pouze k interním účelům 
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MicroSilver Plus je řada funkčních produktů péče o pleť s vysoce účinnou aktivní složkou MicroSilver BG, 

která nabízí spolehlivá řešení specifických kožních problémů. 

Vlastnosti péče o pleť MicroSilver 

Zvláštní kombinace aktivních složek s použitím vysoce porézního stříbra, zinku a dexpantenolu slouží jako 

základ všech produktů* a vytváří silný trojnásobný účinek: 

Účinnost produktů prokázána klinickými 

studiemi 

Vynikající snášenlivost kůží prokázaná 

dermatologickými testy 

Výjimečná kvalita produktů: Vyrobeno v 

Německu 

Neobsahují žádné parabeny ani syntetická 

barviva 

  ANTIBAKTERIÁLNÍ: MicroSilver BGTM eliminuje nežádoucí bakterie a 

zabraňuje jim, aby se znovu uchytily 

 STABILIZUJÍCÍ: Dexpanthenol (provitamin B5) zklidňuje kůži a 

podporuje její elasticitu a pružnost 

 REGENERAČNÍ: Sloučeniny zinku podporují regeneraci kůže 

Výsledek: Vzhled kůže se normalizuje. 

Kůže vypadá znovu zdravě a pružně. 

Produkty pro péči o pleť MicroSilver Plus od LR 

- účinná péče pro viditelně zdravější kůži 

* S výjimkou Žvýkačky pro zdravé zuby a dásně MicroSilver  
Pouze k interním účelům 
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Dexpanthenol Sloučeniny zinku 
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MicroSilver Plus  

Oblasti použití a řešení problémů 

Lupy a podráždění 

pokožky hlavy 

Problematická pleť 

Citlivé zuby a 

dásně 

Suché, popraskané 

ruce 

Velmi suchá, 

namáhaná pokožka 

těla 

Suchá, popraskaná 

chodidla/zápach 

nohou 

Nepříjemně 

zapáchající pot 

Pouze k interním účelům 
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Péče o zuby/ 

ústní hygiena 
Citlivé zuby a dásně 

Pouze k interním účelům 



Ústní hygiena pro citlivé zuby a dásně 
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Problém  

 Kazivé zuby 

 Citlivé dásně 

 Zápach z úst 

 

Příčina 

 Důvodem č. 1 bývá nedostatečná ústní hygiena 

 Bakterie se dostanou do ústní dutiny s jídlem a přilnou k zubům, jazyku a 

mezizubním prostorám 

 Bakterie, které se pevně uchytí, napadnou zubní sklovinu a mohou 

působit kažení zubů, onemocnění paradentózou a zápach z úst 

 

Řešení MicroSilver Plus 

Profesionální zubní a ústní hygiena – jak doma, tak na cestách 

 Zubní pasta pro efektivní prevenci a zajištění zdravých zubů a dásní 

 Žvýkačka pro zdravé zuby jako doplňková součást každého dne 

 

Se zubní pastou MicroSilver Plus a Žvýkačkou pro zdravé zuby a dásně MicroSilver LR 

nabízí koordinovaný ucelený program ochrany pro zdravé zuby a dásně. Složka MicroSilver 

obsažená v produktu efektivně snižuje počet bakterií v ústech, které  jsou příčinou zubních 

problémů. 

Doporučeno pro účinnou prevenci po celý den: Zub napadený 

bakteriemi 

Zub ošetřený 

MicroSilver Plus 

Pouze k interním účelům 
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Zubní pasta 
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Vlastnosti produktu 

 Čistí a pečuje o zuby a dásně 

 Zamezuje tvorbě zubního kazu a plaku 

 Prevence onemocnění paradentózou 

 Posiluje zubní sklovinu 

 Eliminuje zápach z úst 

  

Antibakteriální zubní pasta byla testovaná společností Dermatest GmbH na 30 jednotlivcích mezi 21 a 

65 lety (použití dvakrát denně po dobu 4 týdnů v listopadu 2010) 

Aktivní složky 

 MicroSilver eliminuje bakterie v ústní dutině 

 Dexpanthenol  zklidňuje citlivé zuby a dásně 

 Zinek regeneruje citlivé dásně 

 Minerální hydroxyl-apatit obnoví přírodní zubní sklovinu a pomáhá opravit 

hrubé povrchové plochy zubu 

Použití 

Čistěte si zuby pečlivě, dvě minuty ráno a dvě minuty večer, nebo podle 

potřeby  

Testování 

Zánět dásní/krvácení sníženo o 16,67 % 

Pouze k interním účelům 
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Zubní pasta 
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Další návrhy na použití 

Boj se zápachem z úst: 

Naneste proužek Zubní pasty MicroSilver na jazyk a nechte ji 

chvíli působit. Funguje jako ústní voda, eliminuje bakterie, které 

také mají na svědomí zápach z úst. Důkladně si vypláchněte 

ústa! 

Čištění mezizubních prostor: 

Naneste  Zubní pastu MicroSilver na mezizubní kartáček a 

vyčistěte citlivé mezizubní prostory. Nechte ji chvilku působit a 

poté propláchněte. 

Posílení dásní: 

Vmasírujte trochu Zubní pasty MicroSilver do dásní s použitím 

mezizubního kartáčku a nechte ji chvíli působit. Nevyplachujte. 

Pouze k interním účelům 
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Žvýkačka pro zdravé zuby 
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Vlastnosti produktu: 

 Zabraňuje kažení zubů a eliminuje usazeniny na zubech 

 Snižuje tvorbu zubního plaku 

 Podporuje posílení zubní skloviny 

 Regeneruje sliznici a remineralizuje zuby 

 Bez cukru 

*týká se streptokoků. Žvýkačka pro zdravé zuby a dásně byla testována společností Dermatest GmbH v 

uživatelském testu s 20 jednotlivci mezi 26 a 54 lety po dobu 2 dní v únoru 2010. 

Aktivní složky 

Kombinuje jedinečné účinky MicroSilver s vyzkoušenými a otestovanými 

složkami péče o zuby 

MicroSilver eliminuje bakterie v ústní dutině 

Erythritol, xylitol, sorbitol a maltitol zajišťují, že se bakterie nemohou dále 

šířit 

Využití:  

Žvýkejte vždy 5 minut po jídle, případně mezi jídly 

Tip: Optimální do kanceláře, do jakéhokoli zaměstnání a obzvláště při 

cestování 

Studie 

Eliminuje 83%* bakterií 

Pouze k interním účelům 
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Žvýkačka pro zdravé zuby 
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MicroSilver Plus Žvýkačka pro zdravé zuby a dásně účinně snižuje  počet 

dvou druhů bakterií – streptococcus a lactobacilus, které mají na svědomí 

kažení zubů, plak, zápach z úst a další problémy. 

 

Ve srovnání s komerčně dostupnými žvýkačkami pro péči o zuby má 

MicroSilver Plus Žvýkačka pro zdravé zuby a dásně tyto výhody: 

Vědecky potvrzená účinnost 

 Účinkuje rychleji 

    Díky většímu povrchu mikrostříbra je možné eliminovat více bakterií v 

kratším čase 

 Je účinnější 

 MicroSilver Plus Žvýkačka pro zdravé  

 zuby a dásně snižuje počet bakterií o 83 %, 

  zatímco komerčně dostupné žvýkačky 

  pro péči o zuby odstraní pouze 40–60% 

 Vydrží déle 

 Dokonce i po 5 hodinách zůstává  

 v ústní dutině méně bakterií  

 než s použitím komerční žvýkačky  

    pro péči o zuby 

Počet bakterií 
(Streptococcus mutans) 

Pouze k interním účelům 
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Péče o obličej 

Problematická pleť 

Pouze k interním účelům 



Obličejová péče proti problémům s pletí 

(pro všechny věkové skupiny) 
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Kožní problém  

 Kožní vady 

 Mastná, lesklá pleť 

 Pupínky, uhry 

 

Příčina 

 Zvýšená produkce kožního mazu vede k ucpaným a 

zvětšeným pórům, což způsobuje uhry 

 Uhry jsou ideální živnou půdou pro bakterie – může 

snadno dojít k zánětu  

Řešení MicroSilver Plus 

Dvojice  jemných stabilizujících produktů pro péči o obličej vrací do normálu problematickou pleť 

 Mycí krém MicroSilver Plus 

 Pleťový krém MicroSilver Plus 

 

Péče o obličej MicroSilver Plus představuje dokonale sladěný koncept  čištění a péče, 

který dlouhodobě řeší problémy pleti a navrací jí zářivost a svěžest:  

Ucpané póry se vyčistí a bakterie se se tím eliminují. 

Poté se pokožka zklidní a vyživí. 

Vzhled pleti je jemnější a jednotnější. 

 

Ucpaný pór plný 

bakterií 

Kůže vyčištěná 

MicroSilver Plus 

Pouze k interním účelům 



Mycí krém  

MicroSilver Plus 
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Vlastnosti produktu 

 jemný, hluboce čistící efekt 

 nevysušuje kůži 

 omezuje kožní defekty 

 reguluje a stabilizuje kůži 

Aktivní složky 

 Kyselina salicylová: otevře ucpané póry 

 Dexpanthenol: uklidňuje a vyživuje 

 Zinek: hojivý, regenerační účinek 

 MicroSilver: antibakteriální účinek 

Použití 

Pečlivě si jím omyjte obličej ráno a večer. 

Vhodný pro každodenní čištění obličeje. 

Tip: Pro optimální výsledky následně použijte antibakteriální krém. 

Testováno 

Dobrá snášenlivost potvrzena dermatologickými testy. 

Pouze k interním účelům 



Pleťový krém 

MicroSilver Plus 
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Vlastnosti výrobku 

 Protizánětlivý účinek 

 Uklidňuje a regeneruje pleť 

 Vylepšuje vzhled pleti 

 Eliminuje  kožní vady a předchází vzniku nových kožních vad 

 Není mastný ani lepkavý a rychle se vstřebává 

Aktivní složky 

 Defensil: zklidňuje kůži, ulevuje podráždění, má protizánětlivý účinek 

 Dexpanthenol: zklidňuje a vyživuje 

 Zinek: hojivý, regenerační účinek 

 MicroSilver: antibakteriální účinek, předchází novým kožním vadám 

Použití 

Naneste krém rovnoměrně na pokožku obličeje po vyčištění. 

Tip: Před použitím krému pečlivě vyčistěte pleť Mycím krémem MicroSilver.   

Testováno 

 Významně eliminuje mastnotu pleti 

 Znatelné zlepšení aknózní pleti 

 Vynikající snášenlivost i u postižené pleti se sklonem k akné 

Pouze k interním účelům 



Pleťový krém 

MicroSilver Plus 
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 Významně omezuje mastnotu pleti: 

 Znatelné zlepšení aknózní pleti  

 

 Průměrné omezení uhrů o 24 %, omezení papulek o cca 30 % a omezení 

pupínků o cca 29 % 

 Velmi dobrá snášenlivost, dokonce i u postižené pleti se sklonem k akné  

Účinnost potvrzena dermatologickými studiemi: 

Antibakteriální krém na obličej byl testován společností Dermatest GmbH na 20 

jednotlivcích s mastnou pletí mezi 16 a 24 lety. Krém byl používán jednou denně po dobu 

6 týdnů v listopadu 2010. 

. 

Antibakteriální krém na obličej byl testován společností Dermatest GmbH na 30 pacientech s 

akné mezi 13 a 25 lety. Krém byl používán jednou denně po dobu 6 týdnů v listopadu 2010. 

Pouze k interním účelům 
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Péče o tělo 

Suchá a namáhaná 

kůže 

Pouze k interním účelům 



Tělová péče pro suchou kůži, která je vysoce 

namáhaná 
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Kožní problém 

 (velmi) suchá kůže 

 Svědivá kůže 

 Šupinatá kůže 

 Napjatá kůže 

Příčina 

 Narušení ochranné bariéry kůže z důvodu nedostatku přirozených 

zvlhčujících látek 

 Zvýšená ztráta vlhkosti kvůli poškozené kožní bariéře 

 Povrch kůže se vysuší, zhrubne a stane se citlivým vůči zevním vlivům 

 Bakterie mohou snáze proniknout dovnitř a způsobit zánět nebo svědění 

Řešení  MicroSilver Plus 

Produkty péče o tělo, které ulevují suché, svědivé a podrážděné kůži. 

 MicroSilver Univerzální krém pro místní aplikaci na oblasti s vysušenou kůží 

 MicroSilver Plus Tělová emulze pro větší oblasti s extrémně vysušenou kůží 

 Jemný Sprchový gel MicroSilver pro šetrné mytí pokožky 

Produkty péče o tělo MicroSilver Plus přispívají k znovunastolení a posílení přirozené obranné 

bariéry kůže. Udržují vlhkost a ulevují od napjatosti a svědění. Pravidelné používání těchto produktů 

kůži znovu vyhlazuje a činí ji pružnou a méně náchylnou vůči zevním dráždivým vlivům.  

Lehká Tělová emulze se používá k ošetření velkých ploch vysušené pokožky, která je vysoce 

namáhaná. Bohatý Univerzální krém byl vyvinut speciálně pro intenzivní ošetření extrémně suchých 

a popraskaných oblastí. 

Tělová péče MicroSilver je vhodně doplněna také Sprchovým gelem, který zajišťuje šetrné a 

vyživující mytí vysušené a namáhané pokožky.  

 

Netknutá kožní 

bariéra po použití 

MicroSilver Plus 

Narušená kožní 

bariéra propouští 

bakterie a nechává 

kůži vysychat 

Pouze k interním účelům 



MicroSilver Plus  

Univerzální krém 
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Vlastnosti výrobku 
 Bohatý krém určený pro intenzivní péči 

 Regeneruje pokožku a ulevuje od svědění 

 Antibakteriální účinek na oblasti s popraskanou kůží 

 Podporuje hojení ran 

 Tvoří ochranný film 

 Zvyšuje zvlhčení pokožky 

 Zvláčňuje suchá místa 

 Pro jednotnější vzhled pokožky 

Aktivní složky 
 MicroSilver: má antibakteriální účinek a zabraňuje pronikání bakterií 

 Dexpanthenol: podporuje regeneraci kůže 

 Oxid zinečnatý: podporuje hojení ran 

 Ectoin: stabilizuje přirozenou strukturu kůže 

Použití 
Krém pro místní aplikaci na oblasti kůže, které jsou vysoce namáhané a jsou velmi 

suché (kolena, lokty, ruce) – vhodné pro rychlou jednorázovou úlevu 

Naneste tlustou vrstvu přímo na namáhaná místa. 

V akutních případech naneste na postižené oblasti několikrát denně. 

Testováno 
Účinnost a snášenlivost produktu byla potvrzena klinickými studiemi. 

Pro zvláště suché oblasti kůže, 

 které jsou velmi namáhány 

předtím poté 

Pouze k interním účelům 



MicroSilver Plus  

Univerzální krém 
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Účinnost potvrzená dermatologickými studiemi: 

 Zlepšení vzhledu pokožky/příznaků suché, namáhané pokožky o 87 % 

 Zvýšení obsahu kožního mazu o 26.23 %  

 

 Zlepšení zvlhčení kůže o 31.71 % 

 

 Vynikající snášenlivost v případě citlivé pokožky 

 

 Podstatné omezení hrubosti kůže 

Univerzální krém byl testován společností Dermatest GmbH na 30 jednotlivcích s neurodermatitidou 

ve věku od 23 do 74 let, aplikace jednou denně po dobu 4 týdnů v říjnu 2010. 

Pouze k interním účelům 



MicroSilver Plus  

Tělová emulze 
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Vlastnosti výrobku 

 Vyživuje rozsáhlé suché oblasti kůže 

 Tvoří na kůži ochranný film 

 Má uklidňující a stabilizující účinek 

 Vyladí vzhled pleti 

 Lehká emulze pro snadnou aplikaci 

také na citlivou pokožku 

Na rozsáhlé oblasti namáhané, suché, 

napjaté a hrubé kůže 

Aktivní složky 

 MicroSilver: antibakteriální účinek 

 Dexpanthenol: podporuje regeneraci kůže 

 Oxid zinečnatý: podporuje hojení ran 

 Minerální sloučeniny: dodatečná ochrana a stabilizace kožních buněk 

Použití 

Naneste na rozsáhlé oblasti namáhané, suché kůže a jemně vmasírujte. 

Vhodné pro denní péči o suchou, hrubou a napjatou pokožku. 

Testováno 

Vynikající snášenlivost potvrzena dermatologickými testy 

předtím poté 

Pouze k interním účelům 



MicroSilver Plus  

Sprchový gel 
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Vlastnosti výrobku 

 Obzvláště jemné a šetrné mytí pro namáhanou pokožku vystavenou 

okolním vlivům 

 Zvlhčuje a zklidňuje pokožku 

Aktivní složky 

 MicroSilver: antibakteriální účinek 

 Dexpanthenol: zvlhčující účinek 

 Zinek: regenerační účinek 

 Tenzidy na bázi cukru: obzvláště jemné čištění 

Použití  

Naneste ve sprše na celé tělo  

Vhodné pro každodenní mytí 

Tip: Po umytí použijte Tělovou emulzi MicroSilver pro rozsáhlé oblasti 

vysušené kůže nebo Univerzální krém pro místní aplikaci na oblasti s velmi 

suchou kůží. 

Testováno 

Vynikající snášenlivost potvrzena dermatologickými testy 

Pouze k interním účelům 



Zápach při pocení 
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Problém 

 Nepříjemný pach 

potu v podpaží 

Příčina 

 Pocení při stresu 

 Apokrinní žlázy vylučující pot 

 Bakterie rozkládající pot a působící nepříjemný 

zápach 

 

Řešení MicroSilver Plus 

 MicroSilver Plus Deo kulička pro 24-hodinovou ochranu 

 Obzvláště šetrná k pokožce 

 Bez  hliníkových solí (ACH) 

MicroSilver Plus Deo kulička svým antibakteriálním účinkem 

prokazatelně eliminuje bakterie, které jsou zodpovědné za rozvoj 

zápachu. Tím předchází nepříjemnému pachu potu v podpaží a Vy 

se celý den cítíte svěží. 
Podpaží osídlené bakteriemi s 

nepříjemným zápachem 

Svěží podpaží  

bez bakterií 

Pouze k interním účelům 



Deo kulička 

MicroSilver Plus  
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Vlastnosti výrobku 

 24-hodinová ochrana před nepříjemným zápachem potu 

 Neobsahuje žádný alkohol: šetrná k pokožce 

 Neobsahuje hliníkové soli: žádné stahování potních žláz 

Antibakteriální MicroSilver Deo kulička byla testována společností Dermatest GmbH na 20  

jednotlivcích mezi 25 a 76 lety po dobu 4 týdnů v dubnu 2010. 

Použití 

Naneste do podpaží ráno po sprchování 

Aktivní složky: 

 Mastek: absorbuje pot a omezuje skvrny od potu 

 MicroSilver: omezuje počet bakterií, které způsobují zápach potu 

 Sůl zinku: zužuje póry 

 Dexpanthenol: zklidňuje a vyživuje citlivou pokožku v podpaží 

Testováno 

80 % uživatelů potvrdilo, že nepříjemný zápach zmizel 

80 % uživatelů potvrdilo, že nevzniklo žádné podráždění pokožky 

Pouze k interním účelům 
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Péče o vlasy a 

pokožku hlavy 

Lupy a podráždění 

pokožky hlavy 

Pouze k interním účelům 



Vlasová péče proti lupům a podráždění pokožky 

hlavy 
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Problém 

 Lupy 

 Suchá, svědící  

 pokožka hlavy 

 Citlivost 

Příčina 

 Citlivá a podrážděná pokožka hlavy 

 Bakterie usídlené na pokožce hlavy 

 Přílišná produkce keratinu (lupů) jako 

obranná reakce proti bakteriím 

Řešení s MicroSilver Plus 

Šetrné mytí pro citlivou pokožku hlavy a vlasy 

 Šampon proti lupům bojuje s lupy účinně a soustavně 

 Znovu nastoluje přirozenou rovnováhu pokožky hlavy 

Nejen, že šampon proti lupům MicroSilver Plus odstraní lupy, bojuje také s příčinou 

tvorby lupů. Složka MicroSilver utvoří na postižené pokožce hlavy film a tím zde 

zabrání usídlení nových bakterií. Suchá a svědivá pokožka hlavy se zklidní a vlasy 

se jemně umyjí. Suchá pokožka 

 hlavy s lupy 

Zklidněná pokožka hlavy s  

MicroSilver Plus 

Pouze k interním účelům 



Šampon proti lupům  

MicroSilver Plus  
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Vlastnosti výrobku 

 Šetrné a jemné mytí 

 Bojuje s lupy a předchází jejich dalšímu tvoření 

 Vhodný také pro citlivou pokožku 

 Vyživuje vlasy a zklidňuje pokožku hlavy 

 
Aktivní složky 

 MicroSilver: antibakteriální ochranná vrstva na pokožce hlavy 

 Dexpanthenol: zklidňuje suchou a podrážděnou pokožku hlavy 

 Zinek: regenerační účinek 

 Octopirox: látka s prokázaným a testovaným účinkem proti lupům 

Použití   

Vhodné pro každodenní používání za účelem prevence tvorby dalších lupů. 

Vmasírujte do vlhkých vlasů a pečlivě opláchněte. 

Testováno 

100 % uživatelů potvrzuje, že pociťuje nižší tvorbu lupů 

80%  uživatelů potvrzuje, že pokožka hlavy působí méně suše a méně 

zarudle 
Šampon proti lupům byl testován společností  Derma Consult GmbH na 10 mužích mezi 22 a 56 lety v 

období od dubna do června 2008. 

Pouze k interním účelům 
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Péče o 

ruce/hygiena 

rukou 

Namáhané, 

popraskané ruce 

Pouze k interním účelům 



Péče o ruce a hygiena pro namáhané ruce 
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Problém 

 Často zašpiněné ruce 

 Suché, hrubé ruce 

 Velmi namáhané ruce 

Příčina 

 Ruce jsou téměř neustále vystaveny vlivům okolí (např. vodě, špíně, 

chladu) a denně přicházejí do styku s bakteriemi  

 Při silné námaze je ochranná bariéra kůže napadena 

 Důsledkem je zvýšená ztráta vlhkosti ( suché ruce) a zvýšené riziko 

proniknutí bakterií skrz kůži. 

Řešení MicroSilver Plus 

Speciální antibakteriální ochrana a péče pro namáhané ruce 

 Krém na ruce: Péče o popraskané, suché ruce, které jsou vystaveny velké námaze 

 Gel na ruce: Hygiena na cesty 

Krém na ruce MicroSilver Plus poskytuje okamžitou pomoc suchým rukám. Zklidňuje a ulevuje od 

napjatosti kůže. Navíc má jeho složení antibakteriální účinek a pomáhá pokožce, aby se sama chránila 

před vysycháním. 

 

Antibakteriální Gel na ruce zajišťuje hygienu rukou – dokonce i bez vody. Osvěžuje, vyživuje a odstraňuje 

99,9 % bakterií. Dobrá hygiena rukou pomáhá předcházet šíření škodlivých bakterií a chránit kůži proti 

nemocem. 

 

Pouze k interním účelům 



Krém na ruce 

MicroSilver Plus 
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Vlastnosti výrobku 

 Snižuje počet bakterií 

 Zvlhčuje 

 Vyživuje namáhané ruce, zjemňuje je a zvláčňuje 

 Rychle se vstřebá 

 Nemastí 

Aktivní složky 

 MicroSilver: neviditelný antibakteriální ochranný film 

 Dexpanthenol: zvlhčující účinek 

 Zinek: regenerační účinek 

 Komplex minerálů: tvoří podpůrný ochranný film 

Použití 

Naneste malé množství na dlaň a pečlivě vetřete do rukou 

Testováno 

Snášenlivost potvrzena dermatologickými testy 

Pouze k interním účelům 



Gel na ruce 

MicroSilver Plus 
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Vlastnosti výrobku 

 Čistí ruce 

 Poskytuje osvěžující pocit čistoty, dokonce i když není nablízku voda 

 Rychle se vstřebává do pokožky 

 Nelepí  

Aktivní složky 

 MicroSilver: neviditelný antibakteriální ochranný film 

 Dexpanthenol: vyživující a zvlhčující 

 Zinek: regenerační účinek  

 Komplex minerálů: tvoří podpůrný ochranný film 

Použití 

Naneste malé množství na dlaň a pečlivě vetřete do rukou 

Tip: Obzvláště se hodí pro komfortní omytí rukou při cestování 

Pouze k interním účelům 



Balzám na chodidla 

MicroSilver Plus 
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Problém 

 Nepříjemný zápach nohou, jehož příčinou je pocení, zvláště v létě nebo v těsných botách 

Řešení MicroSilver Plus Vlastnosti výrobku 

 Snižuje zápach potu 

 Udrží nohy déle suché 

 Rychle se vstřebává do pokožky 

 Zajišťuje hladké a dobře udržované nohy  

Aktivní složky 

 MicroSilver: bojuje s bakteriemi, které způsobují zápach 

 Dexpanthenol: má zvlhčující účinek 

 Zinek: stahuje póry 

 Mastek: absorbuje pot 

Použití 

Vmasírujte do pokožky chodidel ráno po sprchování nebo podle potřeby 

Testováno 

Snášenlivost potvrzena dermatologickými testy 

Pouze k interním účelům 
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Otázky a odpovědi o MicroSilver 

Co je to MICROSILVER BG™? 

MICROSILVER PLUS je vysoce porézní stříbro (stříbrný prášek s průměrnou velikostí částic 10 

μm s houbovitou strukturou povrchu (viditelnou pod elektronovým mikroskopem). Má velký 

povrch, díky kterému dosahuje aktivního antibakteriálního účinku. Produkty řady MICROSILVER 

PLUS tento účinek poprvé zpřístupňují pro použití v kosmetice.  

K čemu slouží MICROSILVER BG™? 

Účelem MICROSILVER PLUS je eliminovat škodlivé mikroorganismy vyskytující se na kůži 

(např. bakterie, viry, houby, kvasinky), které nacházejí optimální růstové podmínky v oblastech s 

kožními lézemi a podrážděním kůže (zde se rychle šíří). Účinek MICROSILVER PLUS narušuje 

buněčné membrány mikroorganismů a tím i vliv na jejich metabolické funkce kontrolované 

enzymy. Navíc aktivně podporuje přirozené regenerační procesy podrážděné a postižené kůže. 

Jak může MicroSilver mikroorganismy z pokožky odstranit? 

Rozsáhlá houbovitá povrchová struktura MICROSILVER PLUS usnadňuje vysoký absorpční a 

resorpční kontakt s mikroorganismy. Během tohoto procesu kovové MicroSilver (MICROSILVER 

PLUS BG™) neustále vydává ionty stříbra. Tyto aktivní částice stříbra útočí přímo na buněčnou 

stěnu mikroorganismů, zastavují dělení buněk a tím brání jejich dalšímu šíření. 

1 

2 

3 
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Otázky a odpovědi o MicroSilver 

Co se stane s kůží v důsledku aplikace MICROSILVER BG™? 

Je-li kůže zbavena mikroorganismů, uzdraví se a její vzhled se opět stává normálním. Následně 

vypadá jemnější, sjednocenější a vláčnější. V případě, že se MICROSILVER BG™ používá 

pravidelně, zdravý vzhled pokožky přetrvává (kůže si odpočine a prospívá). 

Jaký účinek má komplex aktivních složek sestávající z oxidu zinečnatého a 

dexpanthenolu v produktech MICROSILVER  PLUS? 

Kombinace oxidu zinečnatého a dexpanthenolu podporuje přírodní hojivé procesy kůže. Kůže se 

uzdraví, vypadá lépe udržovaná, je jemná a vláčná. 

Jak se MICROSILVER BG™ vyrábí? 

Dnes – po mnoha letech vývoje zaměřeného na výrobu čistého kovu stříbra s nejjemnější 

disperzí (zvětšením povrhu mikronizovaných částic) – mohou být vlastnosti stříbra jako 

vzácného kovu cíleným a optimalizovaným způsobem využity také v kosmetice. Působením 

vysoko-voltážní elektřiny na nejčistší stříbrný drát ve vakuu se docílí uvolnění jednotlivých atomů 

stříbra, které poté vytvářejí vazby a tvoří nepravidelně tvarované komplexy stříbra až s 20 atomy 

(mikročástice). Mnoho těchto samostatných jednotek se následně spojí a utvoří volnou 

houbovitou strukturu viditelnou pod elektronovým mikroskopem. Výsledný šedý stříbrný prášek 

je ultračistý a neobsahuje vůbec žádné stopy dalších nežádoucích kovů. 

4 
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Otázky a odpovědi o MicroSilver  

Proč bych se měl/a rozhodnout právě pro vysoce porézní stříbro? 

V mnoha konkurenčních výrobcích se používá koloidní stříbro (stříbrná disperze, soli stříbra, 

stříbrné proteiny). Naše vysoce porézní stříbro se svou houbovitou strukturou a neměnnou 

velikostí částic reaguje výhradně na povrchu kůže. Není tedy nutné očekávat žádné vedlejší 

účinky, na rozdíl od chemických sloučenin stříbra (solí stříbra), které se do určité míry používají 

ve stejných oblastech aplikace. 

Na jaké kožní problémy je MICROSILVER PLUS vhodné? 

V podstatě se hodí pro každý typ pleti. Obzvláště však pro 

 namáhanou, suchou a šupinatou kůži 

 kůži s kožními vadami 

Jak dlouho můžu MICROSILVER PLUS používat? 

Jakmile se vzhled Vaší kůže díky aplikaci  MICROSILVER PLUS stabilizuje a/nebo vrátí k 

normálnímu stavu, můžete pokračovat v používání LR produktů které jste používali dříve, a to 

bez omezení. Obzvláště pro následnou péči doporučujeme Sprej první pomoci a Koncentrát  

Aloe Vera v kombinaci s Jemným pleťovým krémem nebo Krémem s propolisem. 
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Otázky a odpovědi o MicroSilver  

Není MicroSilver pro mě a mé tělo škodlivé? 

Ne. Jeho částice jsou tak velké, že stěží projdou vrstvou kůže. Například používáte-li krém s 1 % 

stříbra, tělo absorbuje maximálně 0,1 až 5 mikrogramů stříbra. To odpovídá pouze zlomku 

množství, které se vstřebá například z jídla nebo předmětů denní potřeby. Jen pro srovnání, 

jednotlivec pozře při konzumaci potravin 70–80 mikrogramů stříbra. 

Obsahují produkty MicroSilver products nanočástice? 

Ne. Jednotka nanočástice je ještě menší než mikročástice. MicroSilver tedy žádné nanočástice 

neobsahuje.  
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