
Oferta dystrybucyjna produktów
z nanosrebrem, które posiada

właściwości wirusobójcze!



O IKG Technology Sp. z o.o. Sp. k.

Jesteśmy firmą technologiczną oraz autoryzowanym dystrybutorem produktów marki:

Kontakt

IKG Technology Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Racławicka 146
02-117 Warszawa
NIP: 701 089 77 51
REGON: 3820877

Tel. +48 662 180 201

E-mail: bankowska@ikgtechnology.org.pl
www.ikgtechnology.org.pl

mailto:bankowska@ikgtechnology.org.pl
http://www.ikgtechnology.org.pl/


O Raypath International Sp. z o.o. Sp. k.

Firma "Raypath" jest spółką polską, która istnieje na rynku od 1994 roku. Siedziba firmy znajduje się w Krakowie-Rząsce przy ul. Nad Potokiem 7A.
Przedstawicielstwa "Raypath" znajdują się na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie oraz w Rosji.

Zajmuje się produkcją oraz dystrybucją ekologicznych produktów do czyszczenia, które nie wymagają używania środków chemicznych. Czyścikami
wykonanymi ze specjalnie dobranych włókien lub mikrowłókien można czyścić każdą powierzchnię bez względu na rodzaj zabrudzenia używając
tylko wody i wykluczając detergenty. Wszystkie artykuły objęte są gwarancją. W przypadku zakupów dokonywanych do gospodarstw domowych
gwarancja wynosi 18 miesięcy, a w przypadku przedsiębiorstw 6 miesięcy.

Nanotechnologia jest nowym podejściem badawczym, które odnosi się do zrozumienia i doskonalenia właściwości materii w skali nano: jeden
nanometr (jedna miliardowa metra) to długość małej cząsteczki. W takim wymiarze materia wykazuje zupełnie inne, częstokroć zaskakujące
właściwosci, w wyniku czego tradycyjnie wyznaczone granice pomiędzy dyscyplinami naukowymi i technicznymi ulegają zatarciu. Dlatego działania
w zakresie nanotechnologii mają charakter wyraźnie interdyscyplinarny.

Środki wykonane przy użyciu nanotechnologii mają właściwości bakteriostatyczne!

Hamuja wzrost i biobójczość drobnoustrojów.

Organizm ludzki atakowany jest w sposób ciągły przez różne bakterie, wirusy, grzyby. Wszystkie te szkodliwe działania można z powodzeniem
kompensować obecnością nanocząsteczek srebra, które znakomicie podnoszą efektywność osłonową bariery immunologicznej organizmu
człowieka.

Dlatego, szczególnie w tych trudnych czasach, zapraszamy do zapoznania się z ofertą zakupu produktów:

• maseczek ochronnych z nanosrebrem,
• mydła naturalnego z nanosrebrem,
• silver water.

Nanotechnologia



MASKA OCHRONNA z nanosrebrem

Maska wielokrotnego użytku wykonana z tkaniny z serii Nano Silver Technology. Tkanina
odznacza się bardzo gęstą strukturą (na 1 cm² - 1 km włókien) i wyjątkowo wysokimi
właściwościami absorpcji wilgoci. Jest nasycona bilionami nanocząsteczek srebra,
stanowiącymi dodatkową barierę ochronną przed bakteriami i wirusami.
Nanosrebro oddziałuje na DNA drobnoustrojów, zaburzając strukturę i zdolności
fizjologiczne i prowadząc do ich śmierci.
Nanosrebro jest lekiem naturalnym i jest przyswajalne w 98-99%. To naturalny antybiotyk,
który nie kumuluje się w organizmie.
Srebro koloidalne: działa przeciwzapalnie, jest nietoksyczne, bezpieczne nawet dla kobiet w
ciąży, wzmacnia odporność organizmu, zabija ponad 650 patogenów.

• Jeden rozmiar, kolor niebieski.
• Zakładana miękkimi gumkami na uszy.
• Trwałość min. kilka lat. Można prać w pralce.

Przeznaczenie:

• Zapobieganie zarażaniu drogą kropelkową przez osobę chorą noszącą maskę;

• Ochrona osób zdrowych noszących maskę przed zarażeniem drogą kropelkową;

• Po noszeniu wyprać i wysuszyć w temperaturze pokojowej;

• Na noc można spryskać sprayem Silver Water dla dodatkowej impregnacji dodatkową
warstwą nanosrebra;

• Trwałość nanocząsteczek srebra po aplikacji do 72 godzin.

35 zł

Producent: polska firma Raypath Interna�onal. 
Atesty na skuteczną mikrobojczość. 



MYDŁO NATURALNE
przeciwbakteryjne z nanosrebrem

Łagodne mydło wyprodukowane z naturalnych olejów wzbogaconych o cząsteczki
nanosrebra, o właściwościach usuwających szkodliwe drobnoustroje, hamujących
rozwój pleśni i grzybów. Zapewnia dezynfekcję, ochronę przeciwbakteryjną
i przeciwwirusową. Nie zawiera barwników, detergentów,, sztucznych aromatów ani
innych niekorzystnych substancji. Nie wywołuje podrażnień ani alergii i nie wysusza.
Bardzo wydajne.

Nanosrebro oddziałuje na DNA drobnoustrojów, zaburzając strukturę i zdolności
fizjologiczne i prowadząc do ich zniszczenia.

Nanosrebro jest lekiem naturalnym i jest przyswajalne w 98-99%. To naturalny
antybiotyk, który nie kumuluje się w organizmie człowieka.
Srebro koloidalne: działa przeciwzapalnie, jest nietoksyczne, bezpieczne nawet dla
kobiet w ciąży, wzmacnia odporność organizmu, zabija ponad 650 patogenów!

Przeznaczenie:
• Codzienne mycie ciała i okolic intymnych;
• Czyszczenie trudnych zabrudzeń;

• Dezynfekcja obuwia sportowego;

• Pielęgnacja przeciwpleśniowa roślin 
(spryskać wodą z odrobiną rozpuszczonego mydła);

• Pielęgnacja uzupełniająca terapię wielu schorzeń skóry. 

Producent: polska firma Raypath International. 
Atesty na skuteczną mikrobojczość. 

49,20 zł

27 zł



50 ml

Silver Water nie zawiera alkoholu, nie podrażnia skóry i śluzówek, może być stosowana
na skaleczenia.

Przeznaczenie:
• Odkażanie wszelkich powierzchni 

(toaleta, łazienka,  kuchnia,  urządzenia klimatyzacyjne, wnętrze samochodu);

• Odkażanie i dezodoryzacja odzieży, obuwia, tapicerki oraz ciała;

• Ochrona roślin przed rozwojem grzybów i pleśni;

• Trwałość nanocząsteczek srebra po aplikacji do 72 godzin.

SILVER WATER
atestowany spray odkażający z nanosrebrem

Preparat z serii Nano Silver Technology, złożony z wody zdemineralizowanej
i nanosrebra w formie sprayu o silnych właściwościach biostatycznych -skutecznie
hamuje rozwój chorobotwórczych drobnoustrojów (wirusy, bakterie), pleśni i grzybów.

Nanosrebro oddziałuje na DNA drobnoustrojów, zaburzając strukturę i zdolności
fizjologiczne i prowadząc do ich śmierci.

Nanosrebro jest lekiem naturalnym i jest przyswajalne w 98-99%.

To naturalny antybiotyk, który nie kumuluje się w organizmie człowieka.

Srebro koloidalne: działa przeciwzapalnie, jest nietoksyczne, bezpieczne nawet dla
kobiet w ciąży, wzmacnia odporność organizmu, zabija ponad 650 patogenów.

Producent: polska firma Raypath Interna�onal. 
Dwie dostępne pojemności:
50 ml 

25 zł



Atesty dla produktów z nanosrebrem



Badania mikrobiologiczne produktów z nanosrebrem



Zamówienia

Czas realizacji zamówienia: 3-5 dni roboczych
Przy zamówieniach hurtowych ilości możliwość negocjacji cen!

Zamówienia prosimy kierować:

IKG Technology Sp. z o.o. Sp. k.

00-367 Warszawa
Tel. +48 662 180 201
E-mail: bankowska@ikgtechnology.org.pl
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mailto:office@ikgtechnology.org.pl

