Waarom nano zilver?
Waarom zou je voor nano zilver kiezen en niet voor colloïdaal zilver, ionisch
zilver of voor een huisgemaakt goedje? Meestal ben je dan een stuk goedkoper
uit namelijk.
Simpel gezegd: nano zilver is de meest effectieve én veilige vorm van
zilverwater.
Zilver komt in verschillende vormen voor. De meest voorkomende is
bulkzilver, bekend van sieraden en bestek. Voor medicinale toepassingen worden
zilverzouten, zilvereiwitten, metaalzilver en ionisch zilver gebruikt. Zilverzouten
en zilvereiwitten werden vooral begin 1900 gebruikt, maar worden nu gezien als
inferieure producten. Ze bestaan uit grote deeltjes, zijn gevoelig voor oxidatie en
veel minder krachtig in hun biocide werking. Ze kunnen ook argyria veroorzaken
(grijs/blauw verkleuring van de huid).
Alle vormen van zilver geven ionen af. Ionen zijn uiterst reactief en werken als
krachtige biocide en antisepticum, omdat ze zeer toxisch zijn voor pathogenen.
Ionisch zilver is echter niet stabiel en bindt zich in het lichaam gemakkelijk aan
andere stoffen, waardoor je werkzaamheid verliest. Ionisch zilverwater is
meestal kleurloos.
Nano zilver is de nieuwste variant. Dit is metaalzilver in uiterst kleine
deeltjes. Deze zijn meestal rond de 1 nanometer en met een krachtig
elektromagnetisch veld. De elektromagnetische lading op het grensvlak van het
zilverdeeltje en het water waar het in “zweeft”, noemen we zeta potentieel. Een
hoog zeta potentieel garandeert een stabiel, veilig en zeer effectief zilverproduct
met een lange houdbaarheidsdatum. Het is daarom goed de leverancier hier
naar te vragen.Ook is aangetoond dat cirkelvormige metaalzilverdeeltjes onder
de 10 nm de krachtigste therapeutische werking hebben.

Colloïdaal zilver is ook metaalzilver, waarvan de deeltjes vaak groter zijn dan 20
nanometer. De werkzaamheid is daardoor niet optimaal. Het zeta potentieel (het
elektromagnetische veld) is hierdoor lager en dat heeft tot gevolg dat deeltjes
kunnen gaan samenklonteren en neerslaan op de bodem. Het product kan dan
vlokkerig worden. De kleur varieert van lichtgeel tot oranje.
PPM, deeltjesgrootte en kleur
PPM staat voor parts per million en is een aangenomen standaard die eigenlijk
zo veel zegt als mg per liter. Veel mensen denken: “Hoe meer PPM hoe beter”.
Dit is een groot misverstand! De effectiviteit van zilver hangt vooral af van de
zilversoort en de deeltjesgrootte.
Ter vergelijking: Wanneer je 10 koffieboontjes in een glas heet water doet, heb
je nog geen koffie. Wanneer je diezelfde boontjes in stukjes slaat, heb je letterlijk
een slap aftreksel. Pas wanneer je met een speciaal apparaat de boontjes tot
poeder vermaalt en vervolgens met een speciale druk heet water door dit poeder
laat lopen, heb je een goede kwaliteit koffie.
Hoe kleiner de koffiedeeltjes, hoe beter het resultaat.
Zo is het ook met zilver en andere nano mineralen. Hoe kleiner de deeltjes, hoe
makkelijker ze “oplossen” en overal naartoe getransporteerd kunnen worden om
daar hun werk te doen. Bovendien heb je door kleine deeltjes te maken een
groter oppervlak. Dezelfde hoeveelheid zilver bestaat nu uit veel meer deeltjes
ofwel ‘soldaten” voor je lichaam.
De kleur van een goede kwaliteit zilverwater moet doorzichtig zijn.
Nano zilver is altijd kleurloos!
Deeltjes onder de 20 nm kunnen volgens het Thyndall effect geen kleur
reflecteren. Wanneer jouw zilverwater geel of blauw is, zijn de deeltjes vele
malen groter en dus vele malen minder effectief en misschien zelfs giftig. Ook
kan zilver geel kleuren door oxidatie.
Geel zilverwater is minder effectief!
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