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

zawieszonych w spektralnie czystej, zdemineralizowanej wodzie.

działa:

     - kojąco i przeciwzapalnie,

   wspomaga leczenie przewlekłych chorób alergicznych,

przyspiesza gojenie się: 

- ran, skaleczeń, zadrapań, 

- blizn, 

przyspiesza likwidację siniaków, stłuczeń oraz obrzęków po uderzeniach,

skuteczne w leczeniu oparzeń, 

zmniejsza obrzęki po ukąszeniach owadów, 

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, 

- infekcji narządów płciowych oraz pęcherza moczowego, 

- hemoroidów, świądu odbytu,

- cukrzycy,

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

ich przyczyną),

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

- świerzbu,

polecane jako: 

- dodatek do profesjonalnych zabiegów pielęgnacyjnych – poprawia wygląd 

i zapach sierści,

- środek dezynfekcyjny podczas przeprowadzania operacji.

SREBRO niejonowe koloidalne 50 ppm

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

profilaktyce antybakteryjnej, antywirusowej oraz antygrzybicznej. Jest skuteczny już 

przy małych stężeniach.

Zastosowanie:
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Preparat  to nanokoloidalny roztwór bardzo małych płytek złota, Au SYSTEM EGP®

zawieszonych w spektralnie czystej, zdemineralizowanej wodzie.

ZŁOTO  niejonowe  koloidalne 50 ppm

Preparat  ma bardzo silne działanie dermatologiczne. Jest skuteczny Au SYSTEM EGP®

już przy małych stężeniach.

działa: 

- regenerująco i pielęgnująco,

- kojąco i przeciwzapalnie, 

wspomaga leczenie przewlekłych chorób alergicznych,

ułatwia gojenie się: 

- ran,  

- blizn,

- oparzeń,  

przyspiesza likwidację stłuczeń oraz obrzęków po uderzeniach,

pomocne przy leczeniu:

- wysypek, 

- stanów zapalnych oczu,

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

- zakażeń wywołanych przez gronkowca złocistego oraz inne bakterie,

- infekcji narządów płciowych, 

- cukrzycy, 

wzmacnia układ krwionośny,

wspomaga naturalną obronność i żywotność organizmu, 

  polecane jako dodatek do profesjonalnych zabiegów pielęgnacyjnych – 

poprawia wygląd i zapach sierści.

Zastosowanie:

4



NASZE KOLOIDY

są bezpieczne, nieinwazyjne, nietoksyczne,

są bardzo dobrze przyswajane przez organizm,

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

nie powodują podrażnień, pieczenia i wysuszenia skóry,

nie wywołują reakcji alergicznych,

są bezzapachowe i bezbarwne,

nie reagują z lekami wspomagającymi ich działanie,

nie istnieje zagrożenie zatrucia lub przedawkowania.

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 weterynarza. 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.

WYJĄTKOWE WŁAŚCIWOŚCI

  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 oraz złoto nie 

występują tutaj w postaci dodatniego kationu (metoda fizycznego uzyskiwania 

nanokoloidów jest całkowicie ekologiczna i bezodpadowa), 

wysokie stężenie nanocząstek srebra oraz złota, 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, 

-  nie kumulują się w organizmie, ich nadmiar jest wydalany, nie tworzą groźnych 

dla życia azotanów, azotynów oraz chlorków,

- nie wchodzą w reakcje chemiczne, nie reagują z kwasami organicznymi 

i nieorganicznymi, stanowiącymi typowe składniki obecne wewnątrz 

zwierzęcego układu trawiennego,
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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

Rozpylić na oczyszczoną skórę i pozostawić do wyschnięcia 

(w razie potrzeby wetrzeć). 

-  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 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, 

  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.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

SPOSÓB UŻYCIA

Stosować 1 – 3 razy dziennie. 

Produkty nie powinny być stosowane w przypadku alergii na srebro lub złoto.
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Kocyk antyalergiczny SYSTEMU EGP® zawiera nanocząstki metali szlachetnych 

o unikalnych właściwościach. Autorska technologia SYSTEMU EGP®, wykorzystana 

podczas produkcji kocyka, zapewnia jego efektywność w profilaktyce i ochronie 

zdrowia naszych pupili. 

działa:

     - kojąco i przeciwzapalnie, 

uniemożliwia rozwój wirusów, bakterii, grzybów i pleśni, 

wspomaga:

     - leczenie przewlekłych chorób alergicznych, 

 - gojenie się ran, zadrapań, skaleczeń, blizn,  

polecany jako:

     - samoodkażające się posłanie w legowisku po wszelkiego rodzaju operacjach, 

  - zabezpieczenie dla szczeniąt i kociąt po pierwszych szczepieniach,

  - antyzapachowe posłanie w legowisku oraz samochodzie,

wspomaga zdrowy rozwój młodych zwierząt, 

ułatwia troszczenie się o byt starszych zwierząt.

KOCYK ANTYALERGICZNY

PODSTAWOWE INFORMACJE

wymiary: 74 cm x 75 cm,

materiał: polar,

gramatura: 350 g,

bezzapachowy,

ilość prań bez utraty właściwości: do 30 razy.

Nowatorskie rozwiązania pozwoliły na stworzenie produktu cechującego się 

właściwościami: 

antybakteryjnymi, , 

antywirusowymi, 

antygrzybicznymi, 

antypleśniowymi,

antyzapachowymi. 

Wygląd kocyka również nie jest przypadkowy. Kolor niebieski od wieków stosowany 

był w celu odstraszania niechcianych owadów. Jest on także pozytywnie odbierany 

przez naszych pupili. Kocyk został wykonany z wysokiej jakości materiałów. 

Kocyk polecany jest przede wszystkim hodowcom oraz właścicielom zwierząt 

wymagających szczególnej troski.

produkt
polski

Zastosowanie:
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