
Micro Silver: vraag en antwoord 

 
 
 
1. Wat is Micro Silver BGTM? 

Micro Silver is een nanoporeus zilver (zilverpoeder)     
(partikelgrootte ca. 11,6 µm) met een sponsachtige oppervlaktestructuur. Het heeft 
een grote, biologisch actieve oppervlakte, die in de producten van de lijn 
MICROSILVER voor het eerst ten behoeve van de huid toegepast wordt. 
 

2. Wat is de taak van Micro Silver? 

Micro Silver moet de celstructuur van de micro-organismen op de huid vernietigen. 
De regeneratiefase, die eigen is aan de huid, wordt actief ondersteund. 

 
3. Hoe worden de micro-organismen op de huid vernietigd? 

De sponsachtige oppervlaktestructuur van Micro Silver omsluit de  
micro-organismen die op de huid aanwezig zijn (absorptie-/resorptiecontact). 
MicroSilver BGTM geeft in zeer kleine hoeveelheden zilverionen af: deze vallen meteen 
de celwand van de micro-organismen aan, verhinderen de celdeling en gaan 
zodoende de verdere vermeerdering tegen. 

 
4. Wat gebeurt er met de huid wanneer men Micro Silver gebruikt? 

De van micro-organismen bevrijde huid (schaafwonden, open wonden, puistjes enz.) 
herstelt zich (steriele omstandigheden) - de huid gaat er opnieuw normaal uitzien: 
d.w.z. fijn, gelijkmatig en weer soepel. 
Door de werking van MicroSilver BGTM blijft bij regelmatig gebruik het bereikte,  
mooie huidbeeld behouden. De huid ontspant zich en voelt zich lekker. 

 
5. Wat bewerkstelligt het werkzame complex bestaande uit zinkoxide en 

dexpanthenol in de producten van Micro Silver? 

De combinatie van zinkoxide en dexpanthenol bevordert de GENEZING VAN 
VERWONDINGEN van de huid. De huid herstelt zich en ziet er verzorgd, zacht en 
soepel uit. 

 
6. Door wie en hoe werd Micro Silver getest? 

De antimicrobiële werking werd door Quality Labs BT GmbH bevestigd. Klinisch- 
dermatologische onderzoeken werden doorgevoerd door het Institut Fresenius* en 
door Dermatest*: universal cream werd gedurende een proefperiode van vier 
weken onder klinisch-dermatologische omstandigheden goed verdragen door 
proefpersonen met neurodermitis. De cosmetische aspecten, zoals verdeelbaarheid, 
het intrekken, de aanwending in het dagelijkse gebruik en het algemene huidgevoel  
werden overwegend als zeer goed en goed beschreven. 
*Institut Fresenius: Getest a.d.h.v. een gewone epicutaantest bij 20 personen met 
neurodermitis, bij 1 persoon met allergie en bij 29 personen met een gevoelige huid: 
mannen en vrouwen, tussen 23 en 57 jaar, gedurende een periode van 4 weken. 
Dermatest: Getest bij personen met neurodermitis: 4 mannen, 16 vrouwen,  
tussen 18 en 71 jaar, gedurende een periode van 4 weken. 
 

7. Hoe wordt Micro Silver gemaakt? 

Na 15 jaar studie heeft men een manier gevonden om het edelmetaal zilver ook in de 
cosmetica te genruiken. Uit een zeer zuivere zilverdraad worden in een luchtledige 
omgeving onder hoge stroom afzonderlijke zilveratomen gewonnen, die zich 
vervolgens met elkaar verbinden tot onregelmatig gestructureerde zilvercomplexen 
met zelfs 20 atomen. (20 atomen = microdeeltje). Veel van die afzonderlijke 
eenheden samen vormen dan de sponsachtige, losse structuur die onder een 
elektronenmicroskoop te zien is. De ruimte tussen de microdeeltjes is zo klein, dat 
men hier inderdaad van nanoporeus materiaal kan spreken. Het grijze zilverpoeder 
dat daaruit ontstaat is zeer zuiver en bevat geen sporen van andere metalen. 



 
 
 
 
 
 
8. Waarom zou ik voor nanoporeus zilver moeten kiezen? 

In veel concurrerende producten wordt colloïdaal zilver ("zilverdeeltjes") gebruikt. 
Ons nanoporeus zilver is met zijn sponsachtige oppervlaktestructuur alleen op de 
huidoppervlakte actief en overtreft, wat de doeltreffendheid van de anti-
microbiologische werking betreft, alle nu op de markt verkrijgbare zilvermodificaties. 
Van nevenwerkingen is er normaal geen sprake, in tegenstelling tot chemische 
zilververbindingen (zilverzalven), die ten dele voor dezelfde toepassingsgebieden 
ingezet worden. 

 
9. Voor welke huid is Micro Silver geschikt? 

In principe voor iedere huid. 
In het bijzonder voor 
- de beschadigde, droge, schilferachtige huid, 
- de geïrriteerde huid, 
- de degenererende huid, 
- de overgevoelige huid, 
- de huid die lijdt onder neurodermitisch, 
- bij psoriasis, 
- de onzuivere huid, 
- de huid die lijdt onder een lichte tot middelzware vorm van acne. 

 
10. Combinatiemogelijkheden met andere producten: 

Indien nodig kan vóór het gebruik van de Micro Silver-producten de Aloe Vera 
Emergency Spray en/of het Aloe Vera Concentraat aangebracht worden. 
Afhankelijk van het huidgevoel en indien nodig kan op de Micro Silver-producten een 
uitgebreidere verzorging aangebracht worden, zoals bv. de Aloe Vera Soft Skin Cream 
of Crème met propolis. 

 


