
Woda do dezynfekcji z nanosrebrem 

Bardzo silna, jedno psiknięcie zawiera biliony nanocząsteczek srebra, które skutecznie i w 
naturalny sposób zwalczają wirusy, bakterie, grzyby i inne drobnoustroje. 

W przeciwieństwie do płynów zawierających alkohol, jest bardzo delikatny dla skóry, dodatkowo 
nanosrebro mawłaściwości nawilżające 

Butelka 50 ml - 25 złotych, 250 ml - 86,10 zł 

100% natury, produkt całkowicie ekologiczny, zero chemii 

 

 

Mydło z nanosrebrem 

 

Białe- do mycia całego ciałazawiera mniejsze stężenie nanosrebra – nie zaburza naturalnych 
proporcji flory bakteryjnej skóry, zalecane również do higieny intymnej. 

Szare – ze zwiększonym stężeniem cząsteczek nanosrebra zalecane do dezynfekcji i 
codziennego użytku w gospodarstwie domowym. 

49,20 zł za kostkę mydła białego 200 g i 27 zł za kostkę mydła szarego 100 g 

 

Maseczki wielorazowego użytku 
 
Uszlachetnionenanosrebrem, które tworzy warstwę biobójcząi dezynfekuje(wynika to z 
właściwości biofizycznych cząsteczek srebra). 
Maseczki uszyte są wielowarstwowo, z materiału wykonanego z mikrowłókien o grubości kilku 
tysięcznych milimetra. Bardzo dobrze się w nich oddycha i komfortowo nosi ( są delikatne dla 
skóry twarzy). 
 
Wystarczy wrzucić do pralki z rzeczami lub przeprać ręcznie w mydle z nanosrebrem, ilość użyć 
nieograniczona, gdy przestanie być potrzebna można jej użyć jako świetny czyścik do okularów i 
obiektywów. 



 

25 złotych za sztukę 

 

 
W rzeczywistości kolor szary jest jaśniejszy niż na zdjęciu 

 

 

Skoncentrowane płyny do prania zawierające nanosrebro 

Idealne do dezynfekcji ubrań oraz prania maseczek 

Stosowany zamiast tradycyjnych płynów i proszków do prania, hipoalergiczny, ułatwia 
prasowania, pozostawia na odzieży ochronną powłokę nanosrebra 

Trzy rodzaje płynów: do rzeczy czarnych, białych i kolorowych 

 
50 zł za butelkę wydajność 17-22 prania 

 

 

 



100% natury, produkty całkowicie ekologiczne, zero chemii   

Chroń siebie i swoją rodzinę, żyjąc w zgodzie z naturą!  

Skuteczna dezynfekcja, potwierdzona naukowo, zadbaj o zdrowie swoje i swojej rodziny! 

 

Głównym produktem naszej firmy od 27 lat są materiały do utrzymywania czystości w domu, 
firmie bez użycia chemii tylko przy pomocy małej ilości wody. Od 10 lat z technologią 
NANOSILVER, która dzięki zawartości nanosrebra pozwala na dezynfekcję antybakteryjną i 
antywirusową czyszczonych powierzchni.  

 

Kontakt 

Email: aporadzewski.nanosilver@gmail.com 

Facebook: NanosilverRaypath Adam Poradzewski - facebook.com/raypathap 

Telefon: 513 904 445 

 


