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Preparat  to nanokoloidalny roztwór bardzo małych płytek srebra, zawieszonych w spektralnie Ag SYSTEM EGP®

czystej, zdemineralizowanej wodzie. 

Preparat  jest bardzo efektywny w odkażaniu, dezynfekcji, profilaktyce antybakteryjnej, Ag SYSTEM EGP®

antywirusowej oraz antygrzybicznej. Jest skuteczny już przy małych stężeniach. Badania naukowe potwierdziły 

skuteczność nanosrebra w walce z mikrobami – zwalcza ponad 650 patogenów: bakterie Gram(-) oraz Gram(+), 

grzyby, pleśnie, wirusy, roztocza oraz pierwotniaki. Skuteczność preparatu  potwierdziły Ag SYSTEM EGP®

przeprowadzone badania laboratoryjne w stosunku do m.in. Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella 

tyfus, Streptococcus pneumoniae i innych. 

działa:

     - kojąco i przeciwzapalnie,

   pomocne przy leczeniu trądziku (dodatkowo można stosować złoto oraz platynę koloidalną):

- oczyszcza,

- ogranicza rozwój bakterii pod naskórkiem,

wygładza skórę, zapewnia jej zdrowy i atrakcyjny wygląd, 

polecane jako dodatek do profesjonalnych zabiegów kosmetycznych,

ogranicza powstawanie czerwonych wykwitów i podrażnień po goleniu, 

eliminuje przykry zapach rozkładu potu, 

zmniejsza obrzęki po ukąszeniach owadów, 

przyspiesza likwidację siniaków, stłuczeń oraz obrzęków po uderzeniach,

skuteczne w leczeniu odleżyn oraz oparzeń, w tym słonecznych,

przyspiesza gojenie się: 

- ran, skaleczeń, zadrapań, 

- potówek, 

- blizn, 

- kurzajek, 

niszczy wirusa opryszczki (HSV1, HSV2) oraz wirusa brodawczaka (HPV), 

zwalcza stany zapalne: 

- oczu, 

- uszu, 

- zatok, 

- dziąseł,

likwiduje zakażenia jelitowe i żołądkowe,

poprawia funkcjonowanie układu pokarmowego, 

wzmacnia odporność organizmu,

pomocne przy leczeniu: 

- przeziębień, grypy, kataru,

- zapalenia gardła i migdałków, anginy, 

- zapalenia oskrzeli i płuc, 

- ospy wietrznej, różyczki, świnki, odry, półpaśca, świerzbu,

- infekcji narządów płciowych oraz pęcherza moczowego, 

- chorób wenerycznych, hemoroidów, świądu odbytu,

- cukrzycy,

- wrzodów żołądka i dwunastnicy (niweluje bakterie Helikobacter pylori, będące ich przyczyną),

- grzybic układu pokarmowego, 

- wszelkich zakażeń wywołanych paciorkowcami i gronkowcami, posocznicy (sepsy),

jest niezbędne w podróży do odkażania m.in. rąk,

polecane jako dodatek do płukania tkanin,

znakomicie nadaje się do modelowania, układania włosów,

  polecane jako środek dezynfekcyjny przy wykonywaniu profesjonalnych zabiegów kosmetycznych 

oraz masażu ciała.

SREBRO niejonowe koloidalne 50 ppm

Zastosowanie:

250 ml

100 ml



Preparat  to nanokoloidalny roztwór bardzo małych płytek miedzi, zawieszonych w spektralnie Cu SYSTEM EGP®

czystej, zdemineralizowanej wodzie. 

Miedź jest jednym ze składników ludzkiej krwi. Pobudza enzym niezbędny do budowy erytrocytów (czerwonych 

krwinek), przez co korzystnie wpływa na układ krwiotwórczy. Jest niezbędna do absorbcji i metabolizmu żelaza oraz 

przy utlenianiu witaminy C. Wpływa również korzystnie na błonę otaczającą komórki nerwowe, bierze udział 

w przesyłaniu impulsów nerwowych. Poprzez syntezę kolagenu i elastyny wpływa korzystnie na regenerację tkanki 

łącznej. Wchodzi w skład dysmutazy ponadtlenkowej, enzymu o działaniu przeciwutleniającym, chroniącym błony 

komórkowe przed wolnymi rodnikami. 

Niedobór miedzi może stać się przyczyną anemii (niedokrwistości). Jej mała ilość powoduje gorsze przyswajanie żelaza 

oraz zmniejszenie ilości czerwonych krwinek. Minimalne, dzienne zapotrzebowanie na miedź wynosi 0,5 ppm.

Preparat  ma bardzo silne działanie antygrzybiczne oraz posiada silne właściwości antywirusowe Cu SYSTEM EGP®

oraz antybakteryjne. Jest skuteczny już przy małych stężeniach. 

działa: 

- regenerująco,

- stymulująco na wzrost naskórka,

pomocna przy leczeniu: 

- przewlekłych grzybic skórnych,

- owrzodzeń skórnych, 

- grzybic paznokci,

odbudowuje barierę ochronną skóry,

  polecana jako warstwa ochronna podczas korzystania z basenu (utrzymuje się nawet po godzinnej 

kąpieli), 

pomocna w dbaniu o higienę stóp i rąk,

eliminuje przykry zapach rozkładu potu, 

redukuje nadmierną potliwość,

poprawia wygląd cery:

- zwiększa jędrność i elastyczność skóry,

- wygładza już istniejące zmarszczki, 

- zapobiega procesom starzenia się naskórka,

polecana jako dodatek do profesjonalnych zabiegów kosmetycznych,

stymuluje porost włosów, 

poprawia wygląd przesuszonych włosów,

wzmacnia odporność organizmu,

pomocna przy leczeniu:

- chorób układu krążenia,

- złego poziomu cholesterolu,

- anemii, 

- zaburzeń systemu nerwowego (migren), 

- osteoporozy, 

hamuje rozwój grzybów i bakterii na pokrytych powierzchniach,

  polecana jako środek dezynfekcyjny przy wykonywaniu profesjonalnych zabiegów kosmetycznych 

oraz masażu ciała.

MIEDŹ niejonowa koloidalna 50 ppm

Zastosowanie:

250 ml

100 ml



Preparat  to nanokoloidalny roztwór bardzo małych płytek złota, zawieszonych w spektralnie czystej, Au SYSTEM EGP®

zdemineralizowanej wodzie. 

Od XX wieku złoto koloidalne stosowane jest w leczeniu białaczek i niektórych nowotworów. Ma korzystny wpływ na 

zrównoważenie rytmu serca oraz wspomaga krążenie krwi. Pełni rolę katalizatora w procesie powstawania wielu 

hormonów oraz enzymów. Złoto zwalcza wolne rodniki, odpowiedzialne za proces starzenia się skóry. 

Preparat  ma bardzo silne działanie dermatologiczne. Jest skuteczny już przy małych stężeniach.Au SYSTEM EGP®

działa: 

- regenerująco i pielęgnująco,

- kojąco i przeciwzapalnie, 

poprawia wygląd cery:

- odmładza,

- zwiększa jędrność i elastyczność skóry,

- wygładza już istniejące zmarszczki, 

- przeciwdziała powstawaniu zmarszczek i wiotczeniu skóry,

- zmniejsza opuchliznę na twarzy i pod oczami, 

- nadaje skórze satynową gładkość,

- poprawia witalność skóry, rozjaśnia, odżywia i dotlenia skórę,

zmniejsza przebarwienia skóry oraz plamy starcze, 

pomocne przy leczeniu trądziku (szczególnie w połączeniu ze srebrem i platyną koloidalną): 

- zmniejsza opuchliznę przy wykwitach,

- normalizuje pracę gruczołów łojowych,

polecane jako dodatek do profesjonalnych zabiegów kosmetycznych oraz masażu ciała,

wspomaga nawilżanie suchej, skłonnej do podrażnień i alergicznej skóry,

łagodzi objawy przewlekłych chorób alergicznych (atopowe zapalenie skóry),

ułatwia gojenie się: 

- ran,  

- blizn,

- oparzeń, w tym słonecznych,

przyspiesza likwidację siniaków, stłuczeń, obrzęków po uderzeniach oraz włókniaków i brodawek, 

pomocne przy leczeniu:

- żylaków, 

- opryszczki, 

- liszajów, 

- łuszczycy,

ogranicza wypadanie włosów, 

likwiduje nadmierne pocenie się,

pomocne przy leczeniu:

- stanów zapalnych oczu, 

- chorób reumatycznych, artretyzmu (zmniejsza bóle stawów i mięśni),

- zakażeń wywołanych przez gronkowca złocistego oraz inne bakterie,

- infekcji narządów płciowych, 

- chorób wenerycznych,

- zapalenia wątroby,

- cukrzycy, 

- palpitacji i drżenia kończyn, 

stymuluje proces oczyszczania organizmu drogą skórną,

wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mózgu, poprawia pamięć i zdolność zapamiętywania,

korzystnie wpływa na zdrowie fizyczne i emocjonalne,

wspomaga naturalną obronność i żywotność organizmu.

ZŁOTO  niejonowe  koloidalne 50 ppm

Zastosowanie:

250 ml

100 ml



Preparat  to nanokoloidalny roztwór bardzo małych płytek platyny, zawieszonych w spektralnie Pt SYSTEM EGP®

czystej, zdemineralizowanej wodzie. 

Związki platyny używane są w chemioterapii do zwalczania niektórych rodzajów nowotworów (np. w przypadku 

białaczki). Platyna wspomaga proces niszczenia komórek rakowych, nie powodując przy tym negatywnych skutków 

ubocznych. Regeneruje również mechanizm DNA.

Platyna wzmacnia strukturę komórek krwi, funkcjonowanie organów wewnętrznych oraz tkanki mięśniowej łącznej. 

Jako katalizator stymuluje procesy biochemiczne ciała (pobudza i kontroluje procesy syntezy, utleniania, oddychania, 

krążenia, trawienia, wydalania). Neutralizuje również wolne rodniki, odpowiedzialne za starzenie się skóry. 

Platyna, ze względu na swoje silne właściwości oczyszczające, idealnie nadaje się do zastosowania po usunięciu 

makijażu. Jest również szczególnie polecana jako podkład przed zastosowaniem złota koloidalnego – znacznie 

ułatwia wnikanie nanocząstek złota w głębokie partie skóry. 

Preparat  ma bardzo silne działanie dermatologiczne oraz posiada silne właściwości antybakteryjne. Pt SYSTEM EGP®

Jest skuteczny już przy małych stężeniach. Jest to produkt z najwyższej półki.

  działa:

- oczyszczająco,

- regenerująco i pielęgnująco,

- kojąco i przeciwzapalnie,

redukuje przebarwienia skóry – plamy wątrobowe i/lub starzeniowe,

poprawia wygląd cery:

- odmładza, 

- zwiększa jędrność i elastyczność skóry,

- opóźnia przedwczesne starzenie się skóry, 

- zmniejsza opuchliznę na twarzy i pod oczami, 

- wygładza i rozjaśnia skórę,

zmniejsza różnego rodzaju podrażnienia, 

pomocna przy leczeniu trądziku (szczególnie w połączeniu ze srebrem i złotem koloidalnym):

- rozjaśnia zmiany po wykwitach,

sprzyja obkurczaniu oraz sklepieniu rozszerzonych lub popękanych naczyń krwionośnych,

ułatwia penetrację głębokich warstw skóry, 

wzmaga działanie: 

- składników kosmetycznych,

- antyoksydantów, 

polecana jako dodatek do profesjonalnych zabiegów kosmetycznych,

wspomaga nawilżanie suchej, skłonnej do podrażnień i alergicznej skóry,

łagodzi objawy przewlekłych chorób alergicznych (atopowe zapalenie skóry),

pomocna przy leczeniu łuszczycy,

wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn.

Zastosowanie:

250 ml

100 ml

PLATYNA niejonowa koloidalna 20 ppm



  otrzymywane metodą fizyczną, przez co określane są jako niejonowe, co oznacza, że silnie zdyspergowana faza 

metaliczna takich koloidów nie zawiera chemicznie przyłączonych, ujemnych grup anionowych, zaś samo srebro, 

miedź, złoto oraz platyna nie występują tutaj w postaci dodatniego kationu (metoda fizycznego uzyskiwania 

nanokoloidów jest całkowicie ekologiczna i bezodpadowa), 

wysokie stężenie nanocząstek srebra, miedzi, złota i platyny, które:

-posiadają naturalne właściwości metali szlachetnych,

-są czyste chemicznie,

-  mają ultra małą średnicę: poniżej 0,2 nm (kilkadziesiąt atomów) – dostrzec je można dopiero pod mikroskopem 

elektronowym, są 10 razy mniejsze od najmniejszych wirusów i około 200 razy mniejsze od najmniejszych bakterii,

- posiadają unikalną strukturę: płaską, płytkową, monokrystaliczną z regularnym rozmieszczeniem atomów, 

tworzących sieć krystaliczną, zapewniającą bezkonkurencyjną, największą możliwą powierzchnię czynną, 

optymalne pokrycie napawanej powierzchni oraz łatwość przylegania do niej,

-mają ultra małą grubość: kilka atomów (niemal przezroczyste), 

-cechują się wysoką jednorodnością pod względem struktury i średnicy, 

NASZE KOLOIDY

WYJĄTKOWE WŁAŚCIWOŚCI

są bezpieczne, nieinwazyjne, nietoksyczne,

są bardzo dobrze przyswajane przez organizm,

są szybko wchłaniane przez skórę, śluzówki, układ pokarmowy oraz włosy,

nie powodują podrażnień, pieczenia i wysuszenia skóry,

nie wywołują reakcji alergicznych,

nie powodują uzależnień,

są bezzapachowe i bezbarwne,

są bezpieczne dla dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, 

nie reagują z lekami wspomagającymi ich działanie,

nie istnieje zagrożenie zatrucia lub przedawkowania.

Preparat ma bardzo silnie działanie antybakteryjne i antywirusowe, nieco słabiej działa  Ag SYSTEM EGP® 

antygrzybicznie. 

Preparat ma natomiast najsilniejsze działanie antygrzybiczne, ale nieco słabsze antybakteryjne  Cu SYSTEM EGP® 

i antywirusowe. 

Preparat ma silne działanie regenerujące oraz odmładzające. Zmniejsza obrzęki i bóle. Polecany  Au SYSTEM EGP® 

w przypadku różnych dolegliwości oczu.

Preparat posiada właściwości odnawiające zdeformowane komórki skóry – redukuje różnego rodzaju  Pt SYSTEM EGP® 

przebarwienia. Działa silnie oczyszczająco, a także odmładzająco i nawilżająco oraz antybakteryjnie. 

Preparaty SYSTEMU EGP® nie są lekami. Podane zastosowania mają charakter wyłącznie informacyjny, zostały pozyskane 
z doświadczeń oraz opracowań naukowych badań klinicznych. Informacje te nie zastępują porady lekarza. Produkty 
przeznaczone są do użytku zewnętrznego. Ze względów prawnych nie mogą być stosowane w Polsce jako suplementy diety 
oraz jako produkty spożywcze. Ich stosowanie zależy wyłącznie od inicjatywy kupującego.

ZESTAWY PODRÓŻNE 3 x 100 ml



-  nie kumulują się w organizmie, ich nadmiar jest wydalany, nie tworzą groźnych dla życia azotanów, azotynów 

oraz chlorków, nie istnieje zagrożenie zachorowania na srebrzycę,

-  nie wchodzą w reakcje chemiczne, nie reagują z kwasami organicznymi i nieorganicznymi, stanowiącymi 

typowe składniki obecne wewnątrz ludzkiego lub zwierzęcego układu trawiennego,

-  nie reagują ze światłem, preparaty ani pokryte nimi powierzchnie nie ciemnieją pod wpływem światła, z tego 

względu nie muszą być przechowywane w ciemnych butelkach, oferowane preparaty znajdują się 

w plastikowych, przezroczystych butelkach, nigdy nie zmienią barwy, co świadczy o ich wysokiej jakości,

  odznaczają się bardzo wysoką stabilnością fizykochemiczną, nie ulegają procesowi sedymentacji – nie wymagają 

wstrząsania przed użyciem, 

wydajne, wystarczają nawet na kilkumiesięczne, codzienne stosowanie, 

odznaczają się wyjątkową skutecznością i długotrwałością działania, skuteczne nawet po wyschnięciu, 

  działają jak antybiotyk, nanocząstki metali szlachetnych przenikają do błon komórkowych czynników 

chorobotwórczych, dochodzi do blokowania ich procesów metabolicznych, w efekcie czego patogeny 

obumierają, są one neutralizowane w ciągu kilku, kilkunastu minut, nie są one w stanie rozwinąć odporności wobec 

nanocząstek,

 zawarte cząstki metali szlachetnych w skali nano są o wiele bardziej efektywne w działaniu oraz aktywnym 

penetrowaniu skóry w porównaniu z preparatami lub maseczkami wykonanymi na bazie mikrocząstek metali 

szlachetnych. 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Znaczna część dostępnych na rynku koloidów metali szlachetnych wytwarzana jest metodą chemiczną, przez co 

określane są one mianem koloidów jonowych. Takie preparaty często zawierają zanieczyszczenia chemiczne. Cząstki 

jonowe łatwo wchodzą w reakcje chemiczne (nie zawierają jednego elektronu, przez co łatwo łączą się z innymi 

związkami). W efekcie ich działanie w organizmie jest krótkotrwałe, szybko przekształcają się w nieefektywne związki 

lub też tworzą substancje trujące. Spożywanie tego typu koloidów może prowadzić do zatrucia. Jonowe koloidy 

srebra mogą odkładać się w organizmie i w efekcie powodować srebrzycę. Cząstki jonowe reagują również ze 

światłem. Pod wpływem jego działania koloid jonowy w krótkim czasie zmienia barwę na ciemniejszą. Z tego względu 

jonowe koloidy muszą być przechowywane w ciemnych butelkach. Dostępne są również preparaty, w których 

nanocząstki mają sferyczną (lub kulistą) strukturę. Cząstki w takiej formie nie mają ani tak dużej powierzchni czynnej jak 

w przypadku płaskich nanocząstek, ani tak dużej zdolności przylegania do powierzchni. Płytkowe nanocząstki 

odznaczają się znacznie mniejszą masą w porównaniu z cząstkami kulistymi, które wewnątrz dodatkowo wypełnione 

są atomami pierwiastków. Ponadto sferyczne nanocząstki są często niejednorodne pod względem średnicy i struktury 

oraz łatwo ulegają aglomeracji – łączeniu się w skupiska. Nie posiadają również struktury krystalicznej. Przestrzegamy 

przed stosowaniem koloidów wątpliwej jakości.

SPOSÓB UŻYCIA

Rozpylić na oczyszczoną skórę i pozostawić do wyschnięcia (w razie potrzeby wetrzeć). 

Po zastosowaniu preparatu można użyć dowolnych kosmetyków. Kremy, mleczka itp. zaleca się nakładać przed 

całkowitym wyschnięciem preparatu, unikając tym samym niepotrzebnego naciągania skóry.

Profilaktycznie stosować 1 – 2 razy dziennie. 

Produkty nie powinny być stosowane przez osoby uczulone na srebro, miedź, złoto lub platynę. 

Koloidy metali szlachetnych SYSTEMU EGP® spełniają najwyższe światowe standardy Koloidy metali szlachetnych SYSTEMU EGP® spełniają najwyższe światowe standardy 

pod względem skuteczności oraz właściwości fizykochemicznychpod względem skuteczności oraz właściwości fizykochemicznych


