COMO UTILIZAR O GERADOR DE PRATA COLOIDAL
1 - Ligue o aparelho na tomada e conecte as hastes de prata no aparelho.
2 - Coloque o disco com as hastes de prata na água. A água pode encostar na borracha das
hastes sem problema.
3 - Apenas uma das hastes produzirá a prata. Portanto aconselhamos trocar a posição das hastes
sempre que usar para que desgastem igualmente (primeira utilização vermelho com vermelho e
preto com preto, segunda utilização vermelho com preto e preto com vermelho e assim por
diante). Com a utilização as hastes vão afinando e tendem a quebrar com o uso, quando isso
ocorre é necessário adquirir novas. A limpeza das hastes após o uso deve ser com um
guardanapo ou papel toalha.
4 - A água deve ficar límpida e transparente para ser ingerida. Sugerimos a água mineral Minalba
ou Ingá ou qualquer água mineral ou de mina desde de que a água não fique turva.
5 - A cada 500 ml de água são necessários 4 minutos para produção da água de prata coloidal,
exemplo:
12 minutos - 1 litro e 500 ml de água
8 minutos - 1 litro de água
4 minutos - 500 ml de água
6 - Quando a água de prata ficar turva, geralmente acontece com a água de torneira, desligue
imediatamente da tomada. Isso indica um excesso de prata e não deve ser ingerida, serve
apenas para uso externo. Pode ser usada para lavar ferida, borrifar, esterilizar e etc.
7 - A água de prata deve ser feita em um recipiente de vidro e envasilhar em um vidro escuro
âmbar, como de suco de uva ou de vinho. Se for em vidro transparente envolva em papel
alumínio ou jornal. Guardar em um armário a solução que chamamos de prata mãe (não pode
ficar em contato com a luz) e diluir quando necessitar, apesar da recomendação de diluição de 1
parte de prata para mais 4 partes de água (tratamentos de uso continuo de 30 dias por exemplo,
onde se usa por tempo prolongado), também a casos mais simples e por poucos dias, sendo 1
parte de água para 1 parte ou 2 de água.
8 - A água de prata deve ser usada até melhorar o sintoma e manter por mais 3 dias, não pode
ficar em contato com luz por muito tempo quando for para consumo, pois o coloide se desfaz e
deposita no fundo do recipiente e a água fica turva, meio cinza, perdendo assim sua propriedade.
9 - Ao fabricar a prata um pouco de fumaça esbranquiçada é normal, é um sinal da fabricação da
prata como mostra no vídeo, mas se a água ficar toda turva não serve para ser ingerida, apenas
para uso externo.
10 - A água de prata própria para consumo deve estar límpida e transparente, tem um leve sabor
amargo, tem uma boa durabilidade de 30 dias, podendo chegar a mais tempo se bem
armazenada. Quando perde sua propriedade a água fica turva, cinza e perde o sabor amargo.

LEMBRANDO QUE A ÁGUA DE PRATA COLOIDAL É UMA ÁGUA BACTERICIDA, FUNGICIDA,
ANTIBIÓTICO E ANTI-INFLAMATÓRIO.

