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INWAZJE Z MIKROśWIATA

Przygotował:	Dominik	Michalski

jeśli jest W życiu jakiś ProBlem, to natura z PeWnością znalazła na 
niego jakieś rozWiązanie. często znajduje się ono tuż oBok, ale nie 

chcemy go zoBaczyć. tak Właśnie jest z nano-sreBrem. ma ono Wielki 
Potencjał leczenia Wielu schorzeń, ale jest ciągle niedoceniane  

W Praktyce medycznej. może czas to zmienić?

Witamy w NanoŚwiecie

Czy nano-srebro to antybiotyk przyszłości?

Ludzkość	 od	 zarania	 żyje	 w	 poczuciu	 lęku	 przed	 in-
wazją.	Z	jednej	strony	–	najwięcej	walk	i	konfliktów	
generowali	zawsze	inni	ludzie	(plemiona,	kraje).	Taki	

wróg	jednak	jest	znany.	Można	go	wyszpiegować,	poznać	siłę	
i	 do	 pewnego	 stopnia	 przewi-
dzieć	 jego	postępowanie.	Czyli	
w	 pewien	 sposób	 przygotować	
się	 na	 takie	 zagrożenie.	 Na-
tomiast	 największym	 lękiem	
zawsze	 napawały	 ludzkość	
rzeczy	 nieznane,	 nieogarnięte,	
tajemnicze	 i	 które	 nie	w	pełni	
dostrzegamy.	 Dlatego	 też	 od	
wieków	w	 książkach,	 a	 współ-
cześnie	 w	 filmach	 najbardziej	
przerażające	 i	 poruszające	 były	
opowieści	 o	 inwazjach	 niezna-
nych	i	tajemniczych	istot.	Wie-
le	 osób	 słyszało	 pewnie	 o	 nie-
słychanej	panice	jaką	wywołało	w	USA	słuchowisko	radiowe	
na	podstawie	książki	Wojna	Światów	Orsona	Wellesa,	które	
wyemitowano	 30	 października	 1938	 r.	 Mimo	 iż	 wszystko	
było	 zmyślone,	wiele	osób	w	 stanie	New	Jersey,	w	którym	

miał	odbyć się	atak	Marsjan	tak	bardzo	się tym	przejęło,	że	
wpadło	w	panikę	i	zaczęło	uciekać	z	miast.
Tak,	 z	 pewnością	 nie	 jesteśmy	 na	 tym	 świecie	 sami.	 Ale	
współcześnie	 nie	 powinniśmy	 się  	 bać	 wyimaginowanych	

zagrożeń	 ze	 strony	 kosmitów.	
Z	 pewnością	 groźniejsze,	 bo	
realne	 i	 potężne	 zagrożenie 
płynie z mikroświata.	 To	
świat	mikrobów	czyli	wirusów	
i	bakterii,	które	są niewidoczne	
gołym	okiem	a	 jednak	 tak	na-
prawdę  to	 one	 rządzą	 naszym	
światem.	
Sądzicie,	 że	 nasza	 ludzka	 cy-
wilizacja	 jest	 taka	 potężna		
i	 liczna?	 Uwierzcie,	 że	 nasza	
liczebność	 jest	 po	 prostu	 „ni-
czym”	wobec	ilości	bakterii	na	
Ziemi.	Co	więcej,	nawet	w	sa-

mym	ludzkim	ciele	zamieszkujących	bakterii	jest	więcej	niż	
naszych	własnych	komórek.	A	więc	kto	tutaj	jest	ważniejszy	
My	czy	One?	
Większość	bakterii	jest	nam	przyjaznych	i	można	powiedzieć,	



aXonnite dla zdrowia Twojego i całej rodziny
Srebro od wieków uznawane było za naturalny 
surowiec wspierający zdrowie. dzięki unikalnej 
nanotechnologii aXonnite wytwarzania 
nanocząstek, efektywne stosowanie srebra dla 
zdrowia jest możliwe i dostępne dla każdego.

Wypróbuj produkty Nanobiotic z nanosrebrem 
aXonnite Silver. Nanobiotic to innowacyjne 
produkty dla zdrowia o działaniu 
antybakteryjnym i ochronnym.

że	nie	możemy	bez	nich	żyć	gdyż	np.	nie	moglibyśmy	trawić	
i	wchłaniać	większości	pokarmów.	Zasiedlają	one	np.	jelito		
i	szacuje	się,	że	łączny	ciężar	żyjących	w	ludzkim	ciele	bakte-
rii	dochodzi	nawet	do	2	KG!	Tak,	one	są	dla	nas	naprawdę	
bardzo	ważne.
Jednak	 wszechobecność	 bakterii	 w	 naszym	 świecie	 ma	 też	
swoją	ciemną	stronę.	Zagrożeniem	są	dla	nas	tzw.	patogeny 
czyli bakterie chorobotwórcze będące niebezpieczne dla 
naszego zdrowia.	Najbardziej	znaną bronią	przeciwko	nim	
są	antybiotyki.	Na	pewno	 ich	odkrycie	było	przełomowe,	
gdyż	umożliwiło	skuteczne	zwalczenie	wielu	nieuleczalnych	
chorób.	Jednak,	 jak	to	wielokrotnie	w	historii	zdarzało	się,	
okazuje	się,	że	antybiotyki	to	„broń	obosieczna”,	której	uży-
wanie	nie	jest	jednoznacznie	korzystne,	ale	niesie	też	ze	sobą	
niebezpieczeństwa.	
Okazuje	się,	że	znacznie	groźniejsze	dla	zdrowia	od	samych	
patogenów	jest	powszechne	„nadużywanie antybiotyków”.	
Antybiotyki	 stały	 się	 uniwersalną	pigułką,	 którą	przepisuje	
się	w	prawie	każdym	stanie	zapalnym	organizmu	–	mimo	iż	
działają	one	tylko	na	określone	typy	bakterii,	a	ponadto	nie	
działają	np.	na	wirusy.	
Używanie	antybiotyków	ma	2	główne	efekty	uboczne:	
1.	Każda	 antybiotykoterapia,	 bardzo	 „wyjaławia”	 jelita		

z	wielu	niezbędnych	dla	nas	szczepów	bakterii.	Naukow-
cy,	specjaliści	od	flory	bakteryjnej	oceniają,	że	po	każdej	

antybiotykoterapii	 organizm	 potrzebuje	 ok.	 roku,	 aby	
dojść	do	stanu	pierwotnego	zdrowych	jelit	–	a	 i	 to	przy	
założeniu	intensywnej	suplementacji	probiotykami	i	pre-
biotykami.	 Według	 specjalistów	 to	 nadużywanie	 anty-
biotyków	i	regularne	niszczenie	flory	bakteryjnej	stanowi	
jeden	z	głównych	powodów	spadku	odporności	u	dzieci		
i	młodzieży	w	obecnych	czasach.	To	jest	samo	nakręcająca	
się	spirala	(chorujemy	⇒	używamy	częściej	antybiotyków	
⇒	 jeszcze	częściej	chorujemy).	Dlatego	nawet	Unia	Eu-
ropejska	 uruchomiła	 specjalne	 kampanie	 informacyjne	
zachęcające	do	ograniczenia	używania	antybiotyków,	jeśli	
nie	istnieje	krytyczna	konieczność	ich	użycia.

2. 	Wielka	 obfitość	 antybiotyków	w	 środowisku	 i	 ich	 nad-
mierne	 stosowanie	 powoduje,	 że	 bakterie	 wykształcają	
stopniowo	mechanizm	 obronny	 –	 czyli	 antybiotykood-
porność.

Ponieważ	w	momencie	choroby,	rzadko	prowadzi	się bada-
nia	 jaki	dokładnie	 szczep	bakterii	 spowodował	 zakażenie	–	
terapie	antybiotykowe	są	z	reguły	robione	„na	ślepo”.	Z	re-
guły	nawet	nie	wiemy	czy	infekcje	spowodowała	bakteria	czy	
np.	wirus	(antybiotyki	tu	nie	działają).	Potem	kuracje	często	
muszą	być	powtarzane	itd.	W	związku	z	rosnącą	odpornością	
bakterii,	 antybiotyki	 mają	 szerokie	 oddziaływanie	 i	 muszą	
być	coraz	bardziej	toksyczne	(także	dla	naszego	organizmu).	
Obecnie	 istnieje	 już	 bardzo	wiele	 szczepów	 odpornych	 na	

Produkty dostępne w sklepie 
online www.nanobiotic.pl oraz 
www.nano-tech.pl. Zapoznaj 

się z opiniami i zastosowaniami 
naszych produktów w Opiniach 

Naszych Klientów.
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wszystkie	antybiotyki.	Lekarze	i	farmaceuci	snują	już	czarne	
wizje	przyszłości.

Współczesne patogeny Bakteryjne 
stanowią dla nas bardzo duże zagrożenie. 
Może	więc	warto	rozejrzeć	się	dookoła	nad	innymi	rozwią-
zaniami?	Jeśli	natura	stworzyła	problem,	to	z	pewnością	dała	
nam	 jakieś	 rozwiązanie.	 Podobne zwalczaj podobnym.	
Bakterie	są	bardzo	małe	i	dla	nas	niewidoczne.	I	tutaj	z	po-
mocą	 przychodzi	 nam	 nanotechnologia	 ponieważ	 takie	 są	
właśnie	cząsteczki	nanosrebra.
Srebro	wykazuje	 silne	właściwości	bakteriobójcze	 i	grzybo-
bójcze	 znane	 od	 czasów	 starożytności.	Właściwości	 leczni-
cze	opisywał	Hipokrates,	a	Fenicjanie	przechowywali	wodę		
i	wino	w	naczyniach	wykonanych	ze	srebra.	W	średniowie-
czu	używano	srebra	do	dezynfekcji	wody	 i	konserwowania	
żywności,	a	także	do	leczenia	oparzeń	i	ran.
Od	 XVII	 w.	 srebro	 używane	 jest	 do	 dezynfekcji	 wody		

i	 opisywane	 jest	 jako	 uniwersalny	 środek	 leczniczy.	
W	1901	r.	opisano	w	 literaturze	medycznej	użycie	

koloidu	srebra	także	jako	wewnętrznego	środka	
antyseptycznego.	Podczas	 I	Wojny	Światowej	
związki	 srebra	były	używane	w	celu	 zapobie-
gania	 infekcjom,	 zanim	 jeszcze	 pojawiły	 się	

antybiotyki.	Do	tego	celu	używano	najczęściej	roztworu	azo-
tanu	srebra.	Wreszcie	w	roku	1920	FDA	(Food	and	Drug	
Administration)	zatwierdziła	używanie	koloidów	srebra	jako	
środka	antybakteryjnego.
Srebro	jest	metalem	szlachetnym	czyli	wykazuje	minimalną	
aktywność	 chemiczną,	 a	 jego	 oddziaływanie	 ogranicza	 się	
do	działania	fizycznego.	Z	tego	też	powodu	bardzo	trudno	
wytworzyć	 bakteriom	 mechanizmy	 obronne.	 Srebro,	 aby	
skutecznie	działać	wobec	mikroorganizmów,	musi	być	ma-
łych	rozmiarów	(nanocząsteczki),	wtedy	wzrasta	możliwość	
bezpośredniego	 kontaktowania	 się	 z	 ich	 komórkami.	 Przy	
tak	 małych	 rozmiarach	 powierzchnia	 aktywna	 jest	 bardzo	
rozwinięta,	co	przy	zastosowaniu	nawet	niewielkiej	ilości	na-
nosrebra	daje	nieporównywalnie	duże	efekty.	

jak to działa?
Ściana	komórkowa	bakterii	 jest	 zbudowana	z	otoczki,	któ-
rej	 głównym	 składnikiem	 jest	 peptydoglikan	 (mureina).	
Nanosrebro	działa	na	poziomie	fizycznym,	atomowym	po-
nieważ	posiada	 zdolność	pochłaniania	 tlenu	oraz	działania	
jako	 katalizator.	Nanosrebro	 reaguje	 z	 odsłoniętymi	 pep-
tydoglikanami,	 blokując	 procesy	 łańcucha	 oddechowego	
mikroorganizmu	 (komórkowy	 system	 przepływu	 energii)	
–	 co	 skutecznie	 dezaktywuje	 bakterie.	 Ponieważ	 komórki	



ssaków	posiadają	 zupełnie	 inną	powłokę	 (posiadają	 inaczej	
zbudowane	 ściany	 komórkowe	 –	 nie	 zawierają	 mureiny),	
nanosrebro	nie	reaguje	z	komórkami	człowieka	więc	są	one	
całkowicie	bezpieczne.

czy nanosrebro to idealne narzędzie walki  
z patogenami w przyszłości? 
Jak	wykazują	badania	medyczne	do	uzyskania	efektu	anty-
bakteryjnego	wystarczą	wielokrotnie	mniejsze	ilości	nanosre-
bra	–	w	porównaniu	do	anybiotyków.	
Co	ważne,	nie	stwierdza	się	żadnych	efektów	ubocznych	sto-
sowania	nanopreparatów.	
Nanometryczne	rozmiary	umożliwiają	użycie	srebra	w	bar-
dzo	małych	 stężeniach,	dzięki	 czemu	nie	ma	ono	 tak	nisz-
czącego	wpływu	na	naszą	„pozytywną”	florę	bakteryjną,	jak	
to	jest	w	przypadku	szeroko	działających	antybiotyków.	Nie	
wykazano	do	tej	pory	budowania	odporności	bakterii	na	me-
chanizmy	działania	nanosrebra.	
Czyli	 to,	 że	 nanosrebro	 skutecznie	 hamuje	 inwazje	 z	 mi-
kroświata	 (patogeny	 bakteryjne)	 już	 wiemy.	 Niestety	 jest	
ono	 jeszcze	 mało	 wykorzystywane	 w	 medycynie.	 Srebra	
jako	substancji	naturalnej	niestety	nie	można	opatentować.		
W	związku	z	tym	firmy	farmaceutyczne	nie	są	zainteresowa-
ne	badaniami	klinicznymi	z	wykorzystania	antyseptycznego	
srebra	w	leczeniu.	
Na	razie	nanosrebro	ciągle	nie	jest	obecne	w	medycynie	szpi-
talnej	i	jest	bardzo	niedoceniane.	Możemy	jednak	potrakto-
wać	nanosrebro	jako	stały	i	niezbędny	element	domowej,	na-
turalnej	apteczki.	Warto	spróbować	jego	zdrowotnych	cech	
w	ramach	profilaktyki,	albo	kiedy	czujemy,	że	w	organizmie	
dopiero	zaczyna	się	stan	zapalny.	Warto	sprawdzić	jak	nasz	
organizm	reaguje	na	ten	naturalny	produkt.	Być	może	okaże	
się,	że	dzięki	niemu	możemy	zapobiec	rozwinięciu	się	stanu	
zapalnego	i	uchronimy	się	przed	kuracją	antybiotykową.

Profilaktyka zdrowotna w okresach 
przeziębieniowych z nano czasteczkami:
–	 inhalować	 się	 nano-srebrem	 (aXonnite	 Silver)	 o	 silnym	

działaniu	przeciwbakteryjnym.
–	płukać	 jamę	ustną	nano-miedzią	(aXonnite	Copper),wy-

korzystując	 w	 ten	 sposób	miejscowe	 działanie	 antygrzy-
biczne.	

–	pić	dziennie	5ml	preparatu	z	nano-złota	(aXonnite	Gold)	
rozcieńczając	go	w	wodzie	albo	podać	bezpośrednio.	

nanosrebro przy stanach zapalnych
Jeśli	już	złapał	nas	stan	zapalny	można	stosować	preparat	na-
nosrebro	doustnie,	pijąc	po	15-20	ml	dziennie.	Spożycie	na-
nosrebra	w	takich	ilościach	jest	bezpieczne,	co	jest	potwier-
dzone	badaniami	naukowymi.	Trzeba	stosować	je	regularnie	
przez	kilka	dni,	aby	osiągnąć	poprawę	zdrowia.

nanosrebro – idealny dezodorant. 
Po	umyciu,	spryskujemy	nanosrebrem	miejsca,	gdzie	się po-
cimy.	 Po	wyschnięciu	 nanocząsteczki	 srebra	 jakie	 pozosta-
ją	 na	 skórze	 tworzą	 idealną  barierę	 pryed	 rozwojem	 bakterii		
i	grzybów	wywołujących	nieprzyjemny	zapach	potu.	Nanosre-
bro	działa	długookresowo	i	jego	działanie	zwiększa	się	z	każdym	
użyciem,	gdyż	niektóre	nanocząsteczki	pozostają	 już	na	skórze		
i	trwale	ją	zabezpieczają,	bez	żadnych	negatywnych	skutków	ja-
kie	niosą	dezodoranty	oparte	na	aluminium.	Na	początku	do-
brze	jest	stosować	nanosrebro	2	razy	dziennie.	
Zastosowań	 nanocząstek	 jest	 bardzo	 dużo.	 Wiedza	 o	 tym	
jest	wynikiem	praktyki	wielu	osób,	które	stosują	je	od	lat	dla	
poprawy	 zdrowia.	Więcej	 opinii	 i	 praktycznych	pomysłów	
na	 stosowanie	 nanocząstek	 dla	 zdrowia	 można	 znaleźć	 na	
stronie	www.nano-tech.pl	/	ankieta	/	opinie	i	zastosowania	
klientów.	n

Badanie wrażliwości bakterii na nanosrebro aXonnite ag i antybiotyki

BaKTeria
mic µ g / ml

aXonnite Tetracyklina Streptomycyna

Escherichia coli (pałeczka okrężnicy) 12,5 180 128
Klebsiella pneu. (pałeczka zapalenia płuc) 5 120
Staphylococcus epidermidis (gronkowiec) 7,5 100 210
Staphylococcus aureus (gronkowiec zł.) 5 220 230

Cyfry w tabeli oznaczają jaka ilość nanosrebra aXonnite lub antybiotyków potrzebna jest do zahamowania wzrostu pato-
genów bakterii. Np. dla pałeczki okrężnicy (E-Coli) była ponad 14 razy mniejsza od ilości antybiotyku (tetracykliny). Niezwy-
kle małe ilości nanosrebra charakteryzują się silnym działaniem antybakteryjnym w porównaniu z typowymi antybiotykami.
Źródło: ZAKłAD GENETyKI BAKTERII UNIWERSyTETU WARSZAWSKIEGO.




