
Detta dokument är gruppen Kolloidalt Silver 2.0:s samlade uttalanden kring de resultat 

användarna fått av kolloidalt silver, MSM, EMS, Silversalva, Silverlotion och Humiforte. 

Resultaten låter tala för sig själva! 

Charlotta Jaakkola. Vi har haft några riktigt prövande dagar. 4 dygn utan vatten och 4 av 5 

familjemedlemmar vinterkräksjuka :( Jag är den enda som klarade mig helt, tack vare KS, homeopati 

och Drakens te :) Dom 2 som inte tog någon KS alls blev sjukast och det höll i sig längst. Dom 2 som 

tog KS efter första kräkningen var helt återställda efter ca 12 timmar. Och så jag som typ halsat KS 

direkt ur flaskan från det att första familjemedlemmen visade tecken på att bli sjuk ;) Eftersom vi inte 

haft något vatten (har smält snö för att kunna tvätta händer och spola på toaletten) har jag sprayat 

KS på allt som varit i närheten av smitta för att på så sätt försöka stoppa att det smittar vidare, och 

det verkar ha funkat. Har gjort av med 2 liter KS dom här dagarna, men det var det helt klart värt :) 

Marlene Wenner. Efter att ha följt detta forum i flera veckor beställde jag KS, msm och silversalva 

som kom förra lördagen. Har tagit KS och msm sedan dess, lite grann morgon och kväll i stärkande 

syfte. Vaknade nu i lördagsmorse med elakt munsår (herpes) och har baddat med KS och smörjt med 

silversalva hela dagarna. Idag är det nästan inget kvar av munsåret alls. Har aldrig varit med om ett 

sådant snabbt läkeförlopp!!! 

Johanna Karlsson. Vart helt utan mjölk i 10 år och efter en tarminflammation pga antibiotika, så 

började jag med KS och blev mkt bättre. Har dock inte börjat äta mjöl ännu, men dock gått över till 

lactosfritt till en början, sen hoppas jag kunna äta normalt igen. Mkt gjorde nog oxå att jag tar D-vit, 

som låg väldigt lågt på mig. Blivit mkt piggare och bättre i magen. K.S är toppen! Det räddade mig<3. 

Magnus Edlund. Jag kan numera dricka mjölk, käka ost, ha grädde i maten utan problem. Efter ca 2 

mån med 20-30ml ks morgon och kväll försvann mina laktosbesvär! 

Annika Berg. Jag måste bara tacka för KS detta MIRAKEL har nu botat min influensa på två dagar. 

Bara lite rester av hosta och trötthet kvar. Tagit silvergrogg fm och em :) Utan KS hade jag 

fortfarande legat halvdöd i sängen. Ja den ser jag som en självklarhet i vården av kroppen, tänker inte 

på att alla inte vet det. Den är en del av mitt liv liksom. Kände det var på gång, börja frysa och bara ut 

i köket och blanda en grogg. Efter någon timme var febern utslagen och resten kommer efterhand. 

Drick inte allt på en gång och blanda silvergrogg. KS, sprit och lite citron. Drick lite var femte minut 

under en timme morgon och kväll fungera på mig och mannen och våra vuxna barn. Tog minst en 

halv dl KS vid varje tillfälle. 

Nina Goude. Vid kraftig förkylning o ont i bihålor blandar jag vatten o KS och sköljer näsan med en 

nässköljare från Apoteket! Lättar direkt, men vid svår förkylning gör jag det en gång om dagen! 

Linda Ståleberg. Jag har tappat upp silver i en sprayflaska och sprayat mina hundar i munnen ett par 

ggr per dag. Min ena rottishane har haft lite problem med sin hals. Vi opererade bort tonsillerna men 

han har ändå slemmat mkt, segt slem och haft jobbigt med skällandet. Det har varit ansträngande för 

honom att skälla. Varit hos vet och kollat honom flertalet ggr men inte sett nåt. Nu efter tre veckor 

kan han leverera ett ihållande klart skall utan ansträngning och slem =) 

Gunilla Trädgårds. Jag gör lika med min hund och det funkar bra. Och tänderna har blivit rena och 

vita med. 



Linda Ståleberg. Vaknade nu i natt med blåsor i hela munnen och svullna körtlar under hakan i 

armhålor och ljumskar. Tungt huvud på det. Tidigare när jag fått det här har jag legat i ca tre veckor. 

Börjat med silvergrogg, smakar vidrigt dock. Har inte druckit silver så länge, så detta är nytt för mig. 

Ska bli spännande att se hur silvret verkar! Kommer med utvärdering sen :) Jag blandar 1 del silver, 1 

del sprit och pressar i citron eller lime. Uppdatering: Fortfarande svullen i körtlarna, men febern la 

sig och förkylningen "försvann". Näsan slutade svullna och rinna och det halsonda liksom bara kom 

av sig . Mycket spännande detta! Dag två med silvergrogg och körtlarna har minskat betydligt i 

storlek. Fortfarande ingen feber eller halsont. 

Jessica Wrisemo. Vill oxå dela med mig av mina KS erfarenheter hittills. Jag och min familj har i ca 5 

mån tagit en underhållsdos med KS och vi har aldrig varit så friska på en vinter som denna. Har kört 

med extradoser om någon känt sig hängig eller febrig som då stoppat det som var på gång. Från 

barnen som går i skolan hör man att det är jättemånga som är sjuka och i olika omgångar. Nästan en 

hel klass har utplånats av kräksjukan. Jag tror definitivt att det är KS som håller oss friska. Tar även 

D3, MSM, omega 3, magnesium, zink, probi och C som säkert oxå gör sitt. Jag vill verkligen få ut detta 

till alla men märker att många är skeptiska. Är jätteglad att jag kom i kontakt med KS och att denna 

grupp finns och uppskattar alla som delar med sig av sin kunskap om hur vi kan må bättre på ett 

naturligare sätt. 

Margaretha Hagman. Hejsan man tar 2 till 3 tsk per dag av rent ks, Tror också att MSM kan hjälpa dig 

med fibron, har fler kunder som känner att de inte längre är så känsliga i huden tex. MSM är också 

super om du har ont i leder. Det finns en film på youtube där en kille berättar om sin allergi och hur 

han blev av med den. Min dotter har ont i leder + en huvudvärk som aldrig gav sig...besvären är helt 

borta nu sedan hon började med MSM. Nu väntar vi med spänning på våren...hon är allergisk och tar 

sprutor och massor med andra mediciner. Ska bli intressant och se hur hennes sommar blir i år. KS är 

super om du har någon sorts inflammation eller infektion. Både utanpå och inuti. 

Monica Bergström Fd Ekstedt. Under onsdagen kändes att nåt var på gång i kroppen, tog en 

silvergrogg på kvällen, torsdagen kom och jag kände mig rätt vissen (och skulle ha stannat hemma 

om det inte vore för att kursen jag gick inte skulle återkomma förrän om ett år), tog ytterligare en 

silvergrogg på torsdagskvällen, boostade med massor av C-vitamin... Idag haft lite ont i halsen, men i 

övrigt pigg och nu ikväll har nog det mesta försvunnit... Känns faktiskt helt otroligt! =) 

Eva Garces. Ks hjälpte mig jättebra blev frisk från influensa. På en gång men då drack jag det som 

silvergrogg. Eftersom influensavirus kan ha ett fettlager så då hjälper alkohol och citron till att lösa 

upp det. Lika delar Ks och alkohol kan vara vin också jag körde överbliven glögg. Pressa i massa 

citron. Fyll munnen och håll det en minut så går silvret rakt ut i blodomloppet. svälj sedan. 

Marie Henningson. En god vän (71 år gammal) som i morgon ska åka till Costa Rica, fick förra helgen 

influensa med mycket hög feber, halsont och ont i lungorna. Han var riktigt dålig och i onsdags 

rekommenderade jag honom att ta silvergrogg. På EN TIMME gav smärtan i hals och lungor med sig. 

Mannen har sedan fortsatt att ta silvergrogg och är nu frisk och redo för sin resa. 

Christina Jakobsson. Helt däckad i influensa igår, trots ks och diverse annat under lång tid för att 

stärka immunförsvaret.... Men idag nästan frisk! Tog 1dl ks blandat med rödvin under gårdagen och 

fortsätter så idag. 



Ann-Christin Tjernström. Ja, jag dricker massor och håller förkylningar och flunsor stångna. I somras 

begynnande halsfluss med gula varklumpar i halsen. Sprayade KS. Det gula försvann direkt. Fick en 

lightvariant av fluss men på benen dagen därpå trots sjuk natt! Aldrig hänt tidigare. Jag som annars 

alltid tvingats till antibiotika eller någon form av homeopatisk dunderkur. 

Jane Karin Gunilla B. Jag, mina husdjur varav hunden har artros, vänner, barn osv använder kolloidalt 

Silver ''Silvervatten'' och har gjort det under ett par år och vi mår alla utmärkt. Det blev en enorm 

skillnad i hunden, som har artros, efter att vi började ge den en skvätt över torrfodret varje dag. Jag 

brukar ha framme två vattenskålar till katterna - en med silvervatten i och en utan. Oftast (nästan 

alltid) så väljer de att dricka ur den med silvervatten i. Detta funkar verkligen. Jag brukar bara 

använda silvervatten när jag känner att jag håller på att bli sjuk, så när jag slarvade fick jag influensa. 

Det löste jag genom att ta en rejäl dos (2 msk X 4 tillfällen på ett dygn) gud vad det rensade kroppen! 

Vaknade 5 ggr under natten och var akut kissnödig. Så jag fick dricka närmare en liter undernatten 

för det rensade rejält! Mindre än 24 timmar senare hade både led- och muskelvärk och feber 

försvunnit. Dock doftade urinen en del och näsan va tvungen att snytas ofta men det är ju bara för 

att bakterierna skulle ut :) Jag kan varmt rekommendera kolloidalt silver!  

Anneli birgitta E.  Innan reglerna ändrades så fanns bättre information om doser. Jag använder den 

gamla informationen, och tar 5-10 ml under tungan i någon minut som jag sedan långsamt sväljer. 

Maxdosen då var ungefär 7 x 5 ml per dag, vilket enligt FN är 1/3 av en säker dos i 80 år. Men inte 

ens så mycket har jag inte varit i närheten att behöva sedan flera år. Tidigare var jag förkyld och fick 

luftvägsinfektioner som behövde antibiotika väldigt ofta. Nu har jag inte varit förkyld på flera år. Tar 

numera endast om jag känner mig ansträngd/infekterad i halsen. Att långsamt tugga på färsk 

ingefära är ett ''gratis'' tips som är ett bra komplement för att hålla sig frisk. Trots att jag starkt 

rekommenderar silver för att hålla sig frisk, så är jag mycket emot använding av silver i strumpor, 

kylskåp och tvättmaskiner etc.  

Gisela L.  En helt fantastisk produkt som verkligen fungerar. Jag har varit frisk i ett år, tar en ''slurk'' 

lite då och då. När jag känner att förkylning är på G dricker jag säkert 1 dl om dagen. 

Rekommenderas varm! 

Charlotta Rexmark. Har du tur så tar KS candidan helt på egen hand genom 1-2 msk per dag i ett 

antal månader. Ibland kan man behöva hjälpa till med örtpreparat och i vissa fall måste man helt 

utesluta socker och snabba kolhydrater under en period. Men oavsett är KS en bra början. Jag har 

själv blivit av med candidaöverväxt med hjälp av KS. 

Anna Strandberg. Har nog användt ks i 3 veckor och kanon nöjd! Har använt det till att spraya på ett 

nageltrång inflammation, dricker morgon och kväll en matsked per gång och gurglar en stund först. 

När vi åkte på min systerdotters baciller va jag bara lite risig i 2 dagar och sambon låg i sängen fyra 

dagar . Han tror inte på ks. 

Annika Berg. Jag testade KS 10 PPM och lite konjak i, verkade perfekt på Afte. Borta till nästa dag tog 

en tops och bada rätt på blåsan. 

Lena Holmberg. Jag fick bort min PD med MSM. Både utvärtes (baddade) och invärtes. MSM är bra 

för hudproblem.  



Eva Garces. Jag och min dotter fick vinterkräksjuka vi tog Ks med citron 1 tsk var femte minut under 

en timme och efter ett par timmar var vi helt friska feber och illamående helt borta:-D Ja visst är det 

underbart att ha hittat något som hjälper akut. Botade influensa och vinterkräksjuka på en gång 

också. Känns väldigt tryggt :-) 

Lena W-Johansson.  Har haft klåda och eksem runt mina ögon i flera år men efter att jag börjat 

spraya KS är det i stort sett borta! 

Sussi Susanné Odin. Var hos min kiropraktor idag, o blev så förvånad när hon säger, att svullnaden i 

rygg/bäcken var borta, o att det kändes riktigt bra där. Kan det vara så, att KS har gjort nytta på 

svullnaden? Har gått hos henne i flera år och hon liksom jag blev lika glada  Så nu blir det att fortsätta 

o kurera kroppen med KS. Så tacksam för att få en del av kroppen som inte värker, då jag har fibro, 

endometrios och artros och struma, så all värk som kan läka är för mig guld (silver) värt. 

Robert Roemmelt.  Vi klarar oss från allehanda virusar och bacilluskor sedan lång tid tack vare 

förebyggande "småsupar" Ionosil. Träffade en granne för nån vecka sen när vi tömde våra sopor i 

soprummet. Hon var ganska snuvig och hostade. Rekommenderade Ionosil. Efter 2 veckor träffades 

vi igen. Hon hade skaffat Ionosil och var helt frisk och berättade också att hennes astma hade så gott 

som helt försvunnit. Så hon tar en eller två små "supar" varje dag nu i förebyggande syfte. Hon 

tackade för det där tipset om Ionosil. 

Kerstin Nyquist. Min väninna tar tre tsk per dag. Från början delade hon upp det på två tillfällen per 

dag för att inte reta magen. Hon fick ett skov och går just nu på bl a Cortison. Jag sa då till henne att 

lägga till KS. Idag berättade hon att efter ca två veckors KS med tre teskedar per dag så har hon haft 

fast avföring för första gången på många år. Jag tycker inte KS smakar någonting. 

Elke Hempel. När det inte vankas förkylningar tar jag nog två matskedar per dag. Skölj gärna munnen 

och svälj sedan. Har du sår - tvätta med KS, det gör rent och det läkr mycket fortare. Borsta tänderna 

med MSM, ingen tandkräm. 

Annika Berg. Har själv blivit av med min UC sedan jag började med KS . Tar 10 ml varje kväll. Började 

med KS under tiden jag fick både Cortison och Cellgift för tre år sedan . Slutade med båda sorterna. 

Nu endast KS. Var och en får ta sina beslut och jag förstår att du undrar när sådan 

skrämselpropaganda släpps. Men jag slängde mig ut för stupet för snart 3 år sedan med Både KS och 

senare MSM. Har aldrig mått så bra i hela mitt liv. Tom botat Fibromyalgi, ulcerös colit och 

glutenintolerans med detta. Gjorde en koloskopi för 6 månader sedan, finns inga spår efter 

sjukdomarna. De vill göra denna undersökningen årligen eftersom jag vägrar cytostatika som höll på 

att ta livet av mig. 

Ann-Katrine Backman. Jag har haft många under årens lopp som blivit mycket, mycket bättre i 

matsmältningskanalen och blivit bättre från diffusa tarm- och magbesvär med KS. Men det har varit 

olika på hur länge dom behövt ta, endel ha det gått fortare för och andra ha måsta ta det en längre 

tid innan dom märkt skillnad och så är det ju med allt vi stoppar i oss i och med att vi alla är olika. 

Kristina Ryglert. Har nu prövat ks som deo,det är det bästa jag haft, jag la av med deo för länge 

sedan , jag klarar inte bara av kladdet liksom,och hittar ingen bra. Är väldigt känslig för parfymer men 

en del kliar som fan ändå så det måste vara något annat som kliar i dessa.men ks är ju klockren för 

mig. 



Marlene Wenner. Halleluja ;-) Har haft problem med mjäll och klåda i hårbotten under en längre tid 

och inget har hjälpt. Sökte här och såg bl.a. att Goranka Anka Stjernström tipsat om att spraya med 

en blandning av KS och msm. Hade ingen sprayflaska hemma att blanda i, så jag körde med ren KS 

och 2 dagar senare är jag helt fri från både mjäll & klåda! 

Lena W-Johansson. Fick oxå vibrationer och hjärtrusning i början! Haft neuroborrelios två ggr så 

förmodar det var utrensning! Mina domningar i fötter och händer har blivit mkt bättre och torreksem 

m klåda på ögonlock(som jag haft i flera år) mkt bättre när jag sprayar KS! Härligt!:) 

Marie Henningson. I fredags vid lunchtid blev jag på en timme skitkass med hög feber, fruktansvärd 

värk i kroppen,hosta och huvudvärk. Jag satte då omedelbums in "silvergrogg" Jag klunkade och 

smuttade på detta under hela eftermiddagen-kvällen och halva natten. På morgonen(lördag) hade 

febern gett sig och influensavärken likaså, men jag hade fortfarande ont i huvudet och hosta. Jag 

fortsatte klunka "silvergrogg" plus höga doser D-vitamin, Timjanthe' och honung. Nu är det 

söndagkväll och jag skulle inte tveka att gå till jobbet i morgon, om det inte hade varit för att jag 

råkar ha semester.Influensan har gett sig på 2 1/2 dygn. Man kan ju ifrågasätta om jag verkligen hade 

influensa...på det svarar jag att jag har haft Bankokinfluensan och vet hur det känns...så jo, det var 

influensa. Dessutom fick min man detsamma dagen efter mig, och han har inte tagit "silvergrogg" i 

samma utsträckning som jag...,och han är skitdålig och yrar med jättehög feber.... Jag skriver detta 

för att det är kul att dela med sig av den verkan silver verkligen har :) 

Eva Jonsson. Min vän, som är nybörjare hävde en akut förkylning på nåt dygn med KS. Han var 

konfunderad; vart tog den vägen?? Ja, du, det kan man undra, svara jag. Nu vet du att jag haft rätt, 

lilla gubben. 

Cathrine Lindblom. Mina två katter får ks i vatten och idag såg jag att de valde vattnet med lite ks i 

istället för den andra skålen med bara vatten. Nyligen hade de hosta och lite förkylningsbesvär som 

drabbade flera katter i området. De blev friska ganska snabbt utan antibiotika och det känns så bra 

att alltid ha en flaska ks hemma. Inte heller är de vaccinerade och de blir 8 resp 11 år i sommar. 

Gunnel Saric. Jag har mycket positiva erfarenheter av kolloidalt silver, blev bl.a. av med 39 graders 

feber på bara två timmar (något som aldrig hänt tidigare ens med antibiotika) Blev också av med en 

ständigt återkommande förkylning. När jag fick feber tog jag ca 2 teskedar, sov 2 timmar och när jag 

vaknade hade jag bara 37,4. Mot förkylningen tog jag 1 tesked tre ggr/dag de första dagarna, sedan 

en om dagen under några veckor. Testade fram dosen kinesiologiskt. 

Monica Ruljeff. Jag har precis fått bukt på en rejäl ögoninfektion med hjälp av en blandning av MSM 

och Silver. Droppade flera gånger per dag och baddade med silver. Det gick över på en vecka. Det 

svider men det går fort över. 

Anne-Lie Kronohage. Kolodialt silver har påverkat mitt hälsoliv totalt! Silver är inget konstigt! Min 

läkare berättade att förr hade man både silver och guld i läkemedel....Det var när jag var på 

Hälsohem som jag först kom i kontakt med silver och tacksam för det! 

Karin Jörbrand. Nu har jag börjat använda KS som deodorant och det är helt super. Är på semester 

där det verkligen är jättevarmt och svettigt, några puffar ks under armarna och ingen svettlukt alls på 

hela dagen. Jag har fyllt en liten sprayflaska. 



Björn R. Å. Söderström. Nu har jag druckit "silverdrycken" i ett par månader.  Jag har en 

inflammatorisk tarmsjukdom, med den så följer dåliga värden, järnmättnad m.m... vid det senaste 

läkarbesöket så uttryckte min läkare förvåning att mina värden var jättebra... kommer jag inte ihåg 

när det hände sist... 

Annika Berg.  Botade min tarmsjukdom med KS för tre år sedan. Läkarna var maktlösa då fick jag tips 

om silver. Senaste coliskopi inget spår efter sjukdomen:) Läkaren undra vad jag gjort. KS sa jag hmm 

sa han och i nästa andetag men du ska vi inte börja medicinera med läkemedel istället så du inte blir 

sjuk igen. Nu när det är lugnt. Jag skrattade och sa aldrig livet , men tack för erbjudandet :) 

Bästa naturmedlet. Har tagit Inosil i flera år, överlägset bäst mot influensa och andra virussjukdomar, 

de stora läkemedelsbolagen ligger bakom en massiv skrämselpropaganda mot detta medel, detta 

vittnar f.d anställda där om, en person som skrivir en recension här säger sig ha blivit grå efter någon 

månad, hur kan man komma med en sådan uppenbar lögn, jag tror personen i fråga har blivit grå i 

ansiktet av att ljuga..... 

Erlichias försvann. Min hund fick erlischias av fästning , insjuknade och fick antibiotika som inte bet 

på denna lilla bakterie, så liten att den kan gömma sig i celler för att sen vandra ut och orsaka 

sjukdom igen, vilket också hände. Min hund fick mer medicin men piggnade inte till förrens han fick 

kollidalt silver. Använder det själv också för att slippa virus och bakterier. Har det till mina hästar 

också, mkt nöjd! Klart att läkemedelsindustrin vill få folk att bli rädda att använda det då de inte 

själva tjänar några pengar på det. T.o.m NASA använder det som vattenrening! 

Rebecca Wald. Magsjuka härjar okontrollerat på skolan,barnen spyr rakt ut i klassrummen. Igår 

kände jag illamåendet smyga sig på, och var helt säker på en magsjuk helg på toaletten...MEN, tog då 

en rejäl dos av silver, och 20min senare fanns inget spår av illamående, inte heller mina 2 pojkar har 

åkt på det, de tar silver morgon och kväll :) 

Sirkku Manninen. Min hund blev dålig i magen en morgon. Han fick 1½ dl silver och lite lite mat i det. 

På dagen sprejade jag silver i hans mun och på kvällen fick han återigen 1½ dl silver och lite mer mat. 

Klart! Han blev frisk. 

Anette Eklund. Är helt förvånad över denna fantastiska produkt. Har bara haft den i min ägo 1 vecka 

& den har redan hjälpt mej fixa hundens mage & hävt en dunderförkylning. 

Monica Stålberg.  Ja, MSM påverkar ju alla celler så varför inte? KS, MSM och LCHF kost har 

förändrat mitt liv! Har två autoimmuna inflammatoriska sjukdomar som är "puts väck", iaf håller de 

sig lugna. Mår så bra 

Kerstin Borgman. Kan det vara så att MSM gör hornhinnan mer elastiskt så att krökningen jämnas ut. 

Jag har tagit MSM i ca 2 månader och under den tiden har min kropp blivit väldigt mycket mjukare 

och mindre smärta, kunde i januari inte nå vänster axel med högerhanden, detta är inget som helst 

problem nu. 

Karin Jörbrand. Fick känning av herpes på läppen, gjorde en silvergrogg på KS, wiskey o citron, tog 

teskedsvis och baddade på läppen många gånger under dagen och nu på morgonen känns ingenting. 



Eva Jonsson. Fick världens pollenallergi idag. Nös å snöt mig som en galning. Testade en hemmagjord 

spray på vatten å MSM-pulver. 6:1. Det gick över på en gång! Hade glömt hur bra det fungerar. 

Påminn mig nästa gång :-) 

Ingela Gustafsson. Ett rött, ont, bultande, svullet nageltrång försvann helt och hållet över natten. 

Plastade in tån med silverindränkt kompress. 

Dilnia Mohammad Amin. Hej, jag har haft precis samma besvär som du beskriver och jag har använt 

så mkt ögondroppar + ögongel så det finns inte. Nu besvären är faktiskt borta efter att jag har använd 

MSM, det är helt otroligt att jag har ögondroppar och inte behöver använda dem. Läkarna sade att 

jag har väldigt torra ögon, men varför? Vet jag inte eller blev aldrig utreds vidare. Jag var som en 

galning när jag droppade i affären, lekparken,  bussen mm.  

 

Jenny Livén Fd Salomonsson. Mot halsont är det helt överlägset att spraya KS rätt ner i halsen... har 

tre ggr senaste året haft begynnande rejält halsont, med blåsor o jätterött... sprayat minst var femte 

minut på kvällen när det börjat, några ggr på natten... sen helt borta på morgonen! 

Lena Persson. Min dotter som hade besvärlig acne började spraya ansiktet med KS för ca 2 månader 

sedan, efter att jag fått råd om det här. Det tog ca 3 dagar så började det ske en förbättring. Och 

efter 2 veckor sa hon att KS verkligen är ett mirakelmedel.Helt slät i hyn. Bara enstaka finnar blossar 

upp strax innan mens men lägger sig snabbt igen. Hon är överlycklig. 

Uge Vigyan Wannerfeldt. KS är magiskt på solsveda. Förra året var jag på en kurs där vi var utomhus 

under 2.5 dagar. ledaren var en klassisk viking, stor och rödlätt. På kvällen såg han ut som en kräfta 

och det sved som fan... Han fick en sprayflaska med KS och en spraydusch direkt. Nästa dag undrade 

han vad det var för magi... Jo det är KS, och berätta jag om produkten. Han häpnade stort och sa "det 

har vi litervis med hemma, min fru använder det till hästarna" 

Maya Ballantyne. jag brukar köra KS när jag får ett virus. Det brukar hjälpa faktiskt. 

Rebecca Wald. Är så glad att jag kommit i kontakt med denna sidan:) I fm fullkomligt dök en 

vårförkylning på mig. På mindre än 1 timme satte näsan och ögonen igång att rinna, halsen 

sved,,,ja,ni vet hur jag menar...druckit "silvergrogg" hela dagen, och nu är förkylningssymptomen 

nästan borta:) Har idag även beslutat mig för att testa msm, så nu är även det beställt... 

Elke Hempe. Ja det är väl tur att vi har kolloidalt silver!! Igår fick vår storpudel Molly så kallad 

"kennelhosta". Hon lät för hemskt!! Det var bara att boosta med KS och hon är redan efter en dag 

mycket mycket bättre! Får se hur lång tid det tar innan hostan är helt borta. Normalt ska det ta ca 1,5 

vecka minst. Jag återkommer med resultat. Kan vara bra att veta för er alla, för kennelhosta kan era 

hundar få även om de är vaccinerade mot det. Molly är inte vaccinerad!! Jag har alltid två matskedar 

KS i en halvliter vatten till hunden. Nu, när hon fick kennelhostan fick hon två matskedar på maten 

också. Till saken hör att hon aldrig får torrfoder, utan hon äter "Vom- och hundemat", och det är ju 

norskt, fryst färskfoder. Hon tycker det är jättegott och där kan man ju lätt dölja eventuell smak av 

KS. Själv tycker jag att KS är smaklöst. Nu när hon har kennelhostan sprajar jag även i hennes mun, 

det är så mycket så hon måste svälja emellanåt. Molly har inte hostat inatt och endast en gång idag. 

Så visst är KS ett mirakel närmast!! Hon har harklat sig lite två gånger under dagen!! Faan va glad jag 

är!! 



Maria Fredholm. Läste här tidigare om någon som ger sin katt rent ks i en skål o vatten i en annan . 

Jag tänkte testa med min o gissa om jag blev förvånad när katten struntar i vattenskålen o dricker 

enbart ks. Har en kund som blev helt fri från herpesblåsor efter en månad med ks. Har haft blåsor 

konstant i 10 års tid o nu är hon helt symtomfri .. Klart att de går i Skov men om hon kan hålla det 

borta med ks är ju vinsten 100% jag är enormt glad för hennes skull då hon tidigare har fått använda 

bedövningssalva varje dag. Denna person har herpesblåsor både i munnen o i underlivet.. Dricker , 

baddar o sköljer flera ggr varje dag. 

Ann-Katrine Backman. Absolut blir man bättre med KS då det gäller Herpes. Jag har också brukat ha 

på övre läppen, men det har försvunnit. 

Lena Stålberg. Min väninnas hund valde också skålen med KS istället för den med vanligt vatten. 

Anette Nilsson. Samma här! Djur är förnuftiga små varelser! 

Johanna Berglund. Testade på min hund precis, han drack KS gladeligen! 

Anna Karhu. Träffade en läkare för inte så länge sedan och till och med han tyckte att kollodialt silver 

var bra OCH utan biverkningar. Jag frågade varför dom inte kan rekommendation det men fick svar 

(som jag visste) att det var läkemedelindustrin som förbjuder det... 

Daniel Höglin. Jag hade borrelia förra sommaren efter ett fästingbett, som försvann på någon månad 

efter ihärdigt msm och silver intag dagligen (2 tsk msm, 2 msk silver). När jag har fått det tidigare har 

jag alltid kört en kur penicilin, vilket jag inte ville göra denna gång, så jag vart glatt överaskad. Ska 

även tilläggas att jag äter biodynamiskt odlade kosttillskott och sköter min hälsa både med motion 

och en nyttig & medveten kost. 

Kerstin Borgman. Det var kanske detta min förra katt hade (antibiotikaresistenta bakterier i 

urinblåsan), han fick en massa olika antibiotikakurer men blev aldrig bra, tills jag skippade den och 

gav honom silver. Han fick första tiden 5ml morgon och kväll säkert i ett par månader för säkerhets 

skull, trots att han blev symtomfri redan efter ett par dagar. därefter gav jag honom 5ml varje 

morgon så gott som resten av livet och han höll sig frisk tills han dog av ålderdom. Jag 

rekommenderar dig verkligen att fortsätt ge honom silver en längre tid så att det inte kommer 

tillbaka och för att bygga upp hans immunförsvar igen. Jag vet inte vilken bakterie det var min katt 

hade, men han hade helt klart uvi enligt veterinären vid flera provtagningar. Han hade den 

egenheten att när han var dålig kissade han på sopskyffeln, bara att hälla i flaska o ta med till 

veterinären. Först var det av och till i ca ett år sedan höll det på i ett par månader utan någon 

förbättring trots behandling. I samma veva kom en granne med en flaska silver menad till mig 

eftersom jag var sjuk, så jag kollade på nätet och tog beslutet att testa på katten. Det är ca 7 år sen så 

jag minns inte exakt vad veterinären sa att det var för bakterie. 

Sara Nomberg. Har själv haft värsta tandinfektionen där mitt ben började dra sig tillbaka pga 

infektionen och skulle blivit operation. Gurglade med silver morgon och kväll samt tog en hutt, 

infektion borta efter 1mån och operation avblåst! Karies har en släkting, tänkte han skulle gurgla 

precis som jag gjort. 



Kerstin Embertsén Lundqvist. Fick reda på KS bara för några veckor sedan. Jag är en person som ofta 

har problem med mina bihålor - jag blir inte förkyld men bihålorna sväller igen. Jag har med 

framgång använt KS genom att spraya i näsan morgon och kväll - efter 3 dagar var allt borta :-). 

Ann-Katrine Backman.  Jag har behandlat några som haft pollenallergi med enbart MSM och det har 

försvunnit.  

Helena Carlson. Min sambos kusin fick en liten sprayflaska k.s för att testa om det skulle hjälpa 

hennes självspricka på tummen som inte läkt på hela vintern trots olika behandlingar med speciella 

plåster m.m. På 2 dagar var det helt läkt!!! 

Sophia Björnsdotter. Min man hade samma situation, skärsår på tummen som aldrig ville läka. KS 

och vips så försvann det! Helt fantastiskt! 

Anneli Törnros Fd Bergfelt. Jag brände mig på tummen, tog en tuss doppad i KS och la på. Det tog 

bara någon timme så var brännblåsan borta!!! 

Gertrud Elisabeth Nilsson Nyström. Fick en inflammation i tandköttskanten som blev som en 

bula!.......Gurklade munnen med KS i fem minuter!.........Efter en timme var bulan väck!.....Härligt att 

slippa den!... 

Jeanette Christine S. KS fungerar som smort :) Fick höra om det på ett sjukhus och beslöt mig för att 

testa. Under denna period besvärades jag väldigt mycket av afte (smärtsamma vita blåsor i munnen), 

som tar lång tid att läka ut. Tog ca 1-2 tsk av kollodialt silver under tungan och hade det där någon 

minut och sedan svalde det. Dagen efter var aftet i stort sätt borta och detta var ett riktigt stor ett. 

Hade provat en massa innan dess så mina förväntningar på produkten var inte höga! Efter det såg jag 

till att ha det hemma vid framtida besvär. Fungerar också utmärkt om man har urinvägsinfektion, 

snabbaste är att väta papper med silvervattnet och badda ordentligt vid urinöppningen alt. dränka in 

papper el binda och ha där över natten. Besvären försvinner nästan omedelbart och fungerar på 

både djur och människor. Utmärkt på diverse sår, eksem o dylikt-desinficerar utan att svida som 

mycket annat gärna gör, och läkprocessen blir mycket kortare. Jag använder det inte i förebyggande 

syfte, endast när jag är i behov av det. Rekommenderas starkt och är ej farligt. Förr fick man naturligt 

i sig spårämnen, men numera är mycket av det vi äter raffinerat och innehåller betydligt mindre av 

dessa ämnen, vilket gör oss mer mottagliga för infektioner etc. 

Anneli birgitta E. Innan reglerna ändrades så fanns bättre information om doser. Jag använder den 

gamla informationen, och tar 5-10 ml under tungan i någon minut som jag sedan långsamt sväljer. 

Maxdosen då var ungefär 7 x 5 ml per dag, vilket enligt FN är 1/3 av en säker dos i 80 år. Men inte 

ens så mycket har jag inte varit i närheten att behöva sedan flera år. Tidigare var jag förkyld och fick 

luftvägsinfektioner som behövde antibiotika väldigt ofta. Nu har jag inte varit förkyld på flera år. Tar 

numera endast om jag känner mig ansträngd/infekterad i halsen. Att långsamt tugga på färsk 

ingefära är ett ''gratis'' tips som är ett bra komplement för att hålla sig frisk.  

 

Marie Jonsson. Har använt ks och msm sen i oktober. Fått jättefina hårda naglar men bäst av allt 

ingen pollenallergi denna vår! Som jag haft besvär med flera år. Toppen! 

Carina Wetterstrand. Min son har haft fruktansvärda problem med psoriasis över precis hela 

kroppen. Jag ger honom msm, ks och chaga-te och han är nu jättefin i huden! 



Malin Bergman.  Jag tar tre tsk MSM varje morgon. Sprayar ansiktet med ks morgon o kväll samt 

duttar i en klunk silver i vatten/juice nästan varje dag. Funkar toppen. Inga kliande ögon längre. 

Linda Hallberg. Hjälper kollodialt silver mot ont i halsen? Jag vet inte riktigt vad jag ska tro, för jag 

började få ont i halsen igår. Vaknade och hade ganska rejält ont i halsen i dag. Tog två matskedar 

med silver. Gick ut med hunden, och nu kom jag på att jag inte har ont i halsen längre. Kan det 

verkligen hjälpa så snabbt? 

Rebecca Wald. japp, det kan faktiskt det....var likadant med min 12-årings halsonda för 3dagar 

sedan:) 

Gertrud Elisabeth Nilsson Nyström. Ja hade feber en dag och drack nån kapsyl KS! Efter stund var jag 

pigg igen och gick ut och fixade i trädgårdslandet! 

Therese Danielsson.  Jag har problem med nästäppa. Jag har sprayat vanlig nässpray en gång bara 

sen jag började spraya ks i näsan. Det finns nässpray flaskor att köpa som man fyller på själv. Barnen 

får spray lite då å då med och de har vart friska i tre månader nu! De är i princip alltid sjuka annars. 

Jonas Lindberg. Vår hund hade problem med svamp under trampdynorna varje vinter och då testade 

vi silversalva (det var så vår silverresa började) och det dödade all svamp på imponerande kort tid. 

Curt Axelsson. Har haft KOL i C:a 10 år. Nu i c:a 3 veckor har jag provat med " silver" direkt in 

lungorna med min kompressor. Har även köpt MSM som jag dock löser i vatten & dricker. Efter en 

dag blev andningen bättre samt även hostan som är nästan helt borta. Samtidigt tar jag ordinerad 

medicin som vanligt. Jag är ej rädd för att det skulle vara bättre/sämre med hänsyn till ena eller 

andra fabrikatet samt långsiktig behandling ty jag är 69 år & jag vet ungefär hur mina lungor ser ut 

invändigt. Sista spirometrin angav en ålder av 136,8 år. ATT DET GÅR LÄTTARE ATT ANDAS ÄR DET 

VIKTIGA FÖR MIG, men din situation kan ju vara helt annorlunda. 

Sabine Lindström. Haft svåra andningsbesvär p.g.a TWAR. Använde inhalator med KS 3 ggr (2-8ml KS 

åt gången) och mår så mycket bättre. 

Marie Henningson. Tandvärken borta - Tack KS !! :) Visste inte att KS var smärtstillande, men på mig 

fungerar det utmärkt. Nu väntar jag bara på att KS och MSM ska laga tanden så att jag kan avboka 

det förskräckliga tandläkarbesöket!! :D 

Iréne Söber. En av mina vänner blev brännskadad över hela kroppen när oljepannan exploderade. 

Han var riktigt illa skadad och låg nersövd under flera månader. Oändligt antal transplantationer och 

riktigt fula, strama ärr. Han är bilmeck och slår i smalben och fötter, inte så bra när man har 

transplanterat skinn. Han gick med bensår i ett år, varannan dag till vårdcentralen för omläggning och 

lindad från knä till hela foten. Jag frågade honom om han vågade låta mig försöka få bukt med 

bensåret och han är en modig man, så vi körde igång med KS och msm. Du kan ju tänka dig vad som 

hände när han kom till VC med ett AVSEVÄRT mindre bensår. Det blev ett kackel utan dess like och 

de ville veta vad som hänt. De fick ge sig till tåls, efter en knapp månad var besåret läkt, 

genomblödningen i benet hade ökat och huden var rosig och varm. Då först talade han om att han 

använt KS och msm, och jag tror inte att de hämtat sig ännu på VC. Nu tror inte jag att de kommer att 

skaffa KS och behandla andra patienters bensår så som jag gjorde, men ändå. Min vän har sluppit 

lidandet och är mycket piggare. Han blev av med sitt onda öra på köpet liksom, bara av att klunka KS 



och msm. Tror till och med att ischiasnerven fick sig en släng, för den är då mycket mer 

samarbetsvillig nu för tiden. Tänk hur skönt det är att slippa åka varannan dag för omläggning och 

bara bli sämre. 

Don Ock E. En granne till mina föräldrar vars son jag umgicks med en hel del i yngre år, lider av svår 

psoriasis. Mamma meddelade grannen om silvrets & svavlets många positiva egenskaper, varpå 

grannen beslöt sig för att prova dess effekter hösten 2012.  Idag sprang jag på denna granne som var 

helt lyrisk och jag vet inte om jag någonsin sett henne så glad. Hon var ivrig med att meddela att 

hennes psoriasis helt försvunnit sedan hon började med preparaten. De dagar hon inte hade tagit 

dem, började psoriasisen komma tillbaks, men så fort hon tog preparaten försvann psoriasisen. Hon 

har provat allt som sjukvården hade att erbjuda mot psoriasis, utan resultat. Inte nog med det, hon 

visade glatt sin hårbotten som varit hårt utsatt men numer var helt normal, och var helt lyrisk över 

att hennes frisör numer rek. alla hennes kunder som led av psoriasis att testa samma sak, och hon lät 

meddela att det var samma positiva respons för samtliga. Utöver det uttryckte hon att hon och 

hennes man kände sig allmänt mycket friskare, och jag måste säga att det värmde nåt oerhört att se 

dem så glada. 

Carina Wetterstrand. På min son har hans psoriasis försvunnit - fast det tog tid, många månader, och 

först blev det mycket värre... Han hade ÖVERALLT på hela kroppen, hårbotten, öron... Inget som vi 

fick från läkaren hjälpte... Cellgifter diskuterades men på grund av hans andra problem kunde de inte 

ge honom det. Msm har dessutom tagit bort värk och stelhet i hans kropp. Han är gravt 

funktionshindrad och har en höft som är helt ur led, har fått botox-sprutor regelbundet var tredje 

månad tidigare. Nu har han sluppit sprutorna sedan flera år tillbaka, tidigare var han så stel och hade 

så svårt att räta ut kroppen så när effekten på sprutorna började avta var det nästan omöjligt att klä 

honom. Inga som helst problem med det idag. 

Kjell Holmsten. Började med MSM för 2 månader sedan. All min seborré är borta. Prostatan likaså, 

nåja jag känner inte av den i samma omfattning längre, njurarna rensar fortfarande fantastiskt bra, 

mitt blodsocker är stabiliserat kring 5 - 8 är diab2 sedan 7 år tillbaka och mår som en prins. 

My Malm. Hej alla! Ville bara berätta att KS är den bästa halstabletten! Gurgla en matsked lite nu och 

då, min röst är nästintill återställd! 

Johanna Sellgren Meyers. Min dotter är 7 år och har m sig en liten sprayflaska m det hon kallar 

"silvervatten (rent kolloidalt silver)" på sin skola o sprejar själv då hon känner att det killar i halsen. 

Det är super! 

Lotta Hellqvist. Både min man och son har använt Fitline och msm och båda har nu ingen allergi kvar! 

Sen sprayar min man ks och msm i ansiktet flera ggr per dag då han är fastighetsskötare! Första året 

på 30 resp 8 år som dom är allergifria;-)! Gubben njuter i fulla drag! 

Gertrud Elisabeth Nilsson Nyström. Har använt Ks till mina hästars i några år till hovarna blev rek av 

hovslagare för svamp i strålen! Visste inte då att man själv kunde dricka det rent utan blanda det som 

vattenrening! Har använt Ks själv ett halvår och använt en kapsyl rent Ks och känt att jag blivit 

piggare i huvudet! 

Charlotta Rexmark. Hittekatten Moses kom hem med ett fult sår på sidan och verkade dessutom helt 

förvirrad och traumatiserad. På grund av sin bakgrund är Moses inte en katt man tar upp i knät och 



undersöker eller stoppar in i bilen och åker till veterinären med så det fick bli en väldigt försiktig 

undersökning. Med lite fjäsk och lirk fick jag tvättat såret med KS och konstaterade då att såret såg ut 

som hålen efter två hörntänder och innanförliggande vävnad trycktes ut lite genom hålen. Efter 

tvätten så fortsatte jag att spraya KS 2-3 gånger till under dagen samt att han fick en rejäl dos KS i 

maten. Han brukar få en slurk men nu fick han nog cirka 0,5 dl. Redan dagen efter var såret helt torrt 

men jag fortsatte spraya ett par dagar till samt ge rejält i maten. Efter två dagar var såret läkt och 

Moses var sig själv igen. Nu en vecka senare är det hur fint som helst även om det fortfarande är 

pälslöst, men det lustiga är att det aldrig bildades någon sårskorpa, det liksom bara läkte med riktig 

hud direkt. I alla fall vad jag kunnat se. Hur som helst en rekordsnabb läkning och Moses är djupt 

tacksam över att slippa en supertraumatisk bilresa till veterinären. :-) 

Maria Nisterling. Jag sprejar KS så fort jag känner av irritation. Jag klarar mig utan allergimedicin i år. 

Äter MSM och silver. Underbart att slippa kortisonet. Jag har varit jättedålig varje vår sedan jag var 

liten. 

Carola Åkesson. Jag blandade KS i jyckarnas ena vattenskål å vanligt i andra, bara för å kolla. Dom 

valde alltid den med KS i, så nu har jag KS i båda vattenskålarna. Jag har det inte rent utan häller i 

vattnet. Skulle dom däremot bli sjuka då hade dom fått även rent KS, men jag hade nog hällt upp ett 

par msk å gett dom flera ggr/dag, så jag haft koll och dom inte fått för maffiga utrensningar. 

Maria Nisterling. När jag tar fram silverflaskan kommer hundarna springande. Dom älskar när det 

serveras. 

Isabel Andersson. Ställa fram en skål silver bredvid vattenskålen också plus spray. Jag refererar bara 

till tidigare trådar där man säger att djuret brukar känna hur mycket det behöver. Jag använder vid 

behov och brukar stoppa när min lilla hund (10kg) när han surplat i sig en halv dl ungefär. Men då är 

det ofta nyhetens behag som gör att det slinker ner en del. 

Fred Gustafsson. Under helgen fick jag starka magsmärtor, trodde först att jag var förstoppad men så 

var inte fallet. Efter att ha konsulterat min hustru kom vi fram till att det troligtvis var divertiklar på 

tarmen (vilket min fru har). Divertiklar är små fickor där det samlas avföring. Är fruktansvärt 

smärtsamt. Lördag och söndag gick, kl. 24,00 på natten mot måndag kom jag på vad jag läst om KS. 

Gick ner och tog en "sup" KS, c:a 7 cl. Så fort som jag svalt det kände jag att någonting hände inom 

mig och 15 min. senare var smärtorna borta, endast en ömhet i buken var kvar. Tog sedan supen i två 

dagar och smärtorna har inte kommit tillbaka. Halleluja!! :) 

Camilla Andersson.  Jag har en hudsjukdom som heter Dariérs. Jag har använt ks nu i 8 dagar, både 

druckit och sprayat på mina utslag och skillnaden e enorm! 

Från det här: 



 

Till det här på knappt en vecka med ks, har sprayat och druckit. 

 

Jag har sprayat morgon å kväll och druckit en tre korkar på morgonen. Jag har alltid fått kortison 

salvor som hjälpt ett tag sen e de samma skit igen och det har aldrig blivit så bra som nu. Jag har inga 

problem med tarmarna men en mage som strular rätt ofta ja dricker varje morgon ett glas med c 

vitamin blandat med ks plus en tesked msm de hjälper mej och de hjälper även helt otroligt bra för 

min hudsjukdom som har blivit mycke bättre. 

Marianne Hilbert. Effekten av MSM på kort sikt? Att om jag tar den på morgonen blir jag ganska fort 

piggare, som med kaffe. Effekten på längre sikt att hud, hår och naglar blev friskare och starkare. 

Efter några månader upptäckte jag att min syn förbättrats från att ha behövt läsglasögon så behövde 

jag inga glasögon alls. Jag fick också omdömen om att jag såg bättre ut än innan  Vad som hände inne 

i kroppen vet jag inte exakt, men förmodligen mycket. Fortfarande efter 10 år tar jag MSM i 

omgångar, för jag är lite slarvig. Jag känner mig piggare och ögonskärpan förbättras varje gång. Man 



får pröva sig fram och sen ta en liten underhållsdos varje dag. Jag borde följa mitt eget råd bättre 

själv, för MSM är något som man behöver hela tiden tror jag. 

Sirkku Manninen. Intressant det där med ögon och MSM. Jag har slutat använda mina 

terminalglasögon. 

Monica Radloff. Jag hade gett upp mina besvär av candida. Inget hjälpte. Började med Ks o MSM. För 

att det var bra tänkte jag. Msm var det som hjälpte mest mot candidan. Även mot muntorrhet som 

också är ett stort problem för mig, o såklart gör att svampen får fäste. Så jag blir sakta bättre. Ks har 

gett mig en renare mun. Slemhinnorna mår bättre helt enkelt. Som en "gammal" hinna rensades 

bort. Jag tar 1 tsk i morgonteet av msm. Funkar bra. Ks tar jag med lite citronsaft några gånger under 

dagen. Hjälper mot kronisk uvi. Jag tar ca 16 andra mediciner, och har inte känt av någon krock dem 

emellan. 

Amanda Miller. Är förkyld och har tagit en kork KS per dag men jag vet inte om det är för lite? Det 

kan säkert ha hjälpt för förkylningen har inte alls blivit så jobbig som de brukar bli, än så länge iaf. 

Hade urinvägsinfektion för ett par veckor sen och drack då en kork morgon och kväll i några dagar 

och det funkade toppen. Måste säga att jag var lite skeptisk innan, men förkylningen började i förrgår 

och brukar ju bli värre några dagar, men igår tog jag KS två gånger och redan idag kände jag mig 

bättre! Trots att det vanligtvis brukar utveckla sig åt det sämre hållet i ett så tidigt stadium av 

sjukdomen. Så jag blir mer och mer övertygad om att det funkar riktigt bra. 

Yvonne Aloba Maalouf. Jag har silverlotion, använder den till allt som sår, klåda, eksem, funkar 

jättebra. Min dotter har en allergison, som kliar sig och klådan avtar när vi sprayar honom med 

silverlotion . Mina extremt torra armbågar försvann med 2 dagas smörjande av denna. Jag är som 

människa att jag måste lära och läsa mig till vad och vilket man skall använda. Jag har ME och började 

med KS och MSM i feb , det har inte botat min ME men tagit bort åkommor. Som torr hud och 

svampinfektion . Fick 2 gånger luft- och lunginfektioner, peniciln hjälpte inte men KS fixade det ! 

Anna Strandberg. KS funka kanon på min hästs hosta. Ger 1 dl per dag dagligen till stor häst med 

spruta rätt in i munnen. Gav upp till 2 dl när hon va dålig. 

Lena Persson. Min dotter som är 22 har sedan 4 mån tillbaka använt KS i ansiktet mot acne.Hon 

sprayade morgon och kväll första veckorna men nu oftast bara på kvällen. Hon säger att det är rena 

underverket vilken fin hy hon fått. 

Lenita Nordin. Msm på topplistan för att behandla acne både invärtes och utvärtes. Min dotter blev 

finnfri på 7 dgr och så drog hon ner på all läsk snabba kolhydrater. Man ser direkt när hon äter 

skräpmat det blommar upp direkt så nu är hon noga med maten också. 

Sara Benkarcik Fd Kalén. Har en kompis som använt ks till sina djur hur länge som helst.. Hon 

sprutade direkt i munnen och baddade ögon/öron/anal med detta.. 

Sirkku Manninen. Jag använder ks mot allt. Gav min katt en skål med bara ks när jag misstänkte 

njurproblem. Hon blev frisk så jag fick aldrig veta om hon hade fel i njurarna. 

Ingela Gustafsson. Har hela mitt vuxna liv haft en del problem med irritation/klåda i rumpan. Smörjt 

med allt möjligt, men inget har hjälpt på riktigt, bara lindrat. Började för någon månad sen smörja 



med ems-salva, och hör och häpna, det finns inte tillstymmelse till problem längre. Helt otroligt! 

Trodde aldrig jag skulle skriva om min rumpa på det här sättet, men jag måste ju :) 

Christer Håkansson. Jag har goda erfarenheter av silver. Och när jag kom på att ta en liten klunk och 

hålla kvar vätskan i munnen 10 minuter/5 ggr om dagen höjde jag effekten kopiöst. Har problem med 

levern och har haft skyhöga värden av Hepatit C. De är låga nu och jag räknar med att en dag få bort 

viruset totalt. Är pigg hela dagarna, kliver upp 06.05 o knegar som trädgårdsanläggare, lägger mig 

22.30. Ingen gubbvila längre. Fysar på crosstrainer 4-5 dar i veckan. Huden är fin som en barnunges. 

Tänker dricka silver hela mitt liv. 

Agneta Magnusson. Vet inte vilken tur i ordningen jag har urinvägsinfektion. Det brukar bli pencillin 

på slutet, MEN INTE NU!! Körde som vanligt en massa citronvatten, riktigt surt, men känner att det 

inte räcker ända fram. Nu är jag så lycklig att jag har börjat att dricka KS, men det ville sig inte ändå. 

Har sprayat mig två omgångar i underlivet OCH DET ÄR BORTA =D Jag berättar för alla jag träffar om 

KS. Varför har jag inte visst om detta tidigare! 

Maria Fredholm. Visst är det magiskt (jag har upplevt nästan samma) hade kronisk uvi o den är helt 

borta nu efter 6månader med ks . 

Charlotta Jaakkola. Vi fick bort våra svinkoppor med KS.  Sprayade på kroppen flera gånger om 

dagen, sprayade i framförallt barnens rum och sängar, bytte sängkläder varje dag och hade KS i 

tvättmaskinen. 

Carina Gunnarsson. Testade KS mot rivmärken från katten som blossade upp och kliade värre än 

myggbett... Det tog några minuter sen var klådan puts väck .. Otroligt!! För det brukar klia länge och 

mycket.Kul att få bevis för att det hjälper … 

Gertrud Elisabeth Nilsson Nyström.Botat gubbens tandinfektion med KS och det onda 

försvann!......Mitt russ hovar börjar bli bättre av MSM! 

Monica Löfsved Pettersson. Intygar att detta med tandinfektion fungerar utmärkt! Har provat! 

Kenny Edh. Jag har själv en katt som fått otroligt många sår, och en gång var de uppskuret under ena 

frambenet, det hade troligen varit så i några dagar, de hade blivit infekterat, jag sprayade som vanligt 

på en blandning av väteperoxid 3% och kolloidalt silver, efter ett par dagar hade de blivit så pass bra 

att han inte vilja vara inne längre, och efter 1.5-2 veckor var allt fint och håret hade börjat på växt ut 

igen. Vill man, om katten inte gillar spray ljudet, blöt en tuss och droppa på såret.  Jag använder mig 

av 1-2 del väteperoxid 3% och 8-9 delar kolloidalt silver. De kolloidala silvret behöver aldrig spädas 

egentligen. Min morbror sågade sig i benet för ett par veckor sedan, han drack som vanligt outspätt 

och sprayade på kolloidalt silver. Samma dag som han sågade sig i benet började det att vara sig, och 

samma kväll började han spraya på och dricka, morgonen efter hade de läkt ihop och såg ut som ett 

mindre sår och varet var borta. I vår släkt dricker vi de rent som de är med 10ppm styrka, som de är 

tänkt från början.. förutom ur läkemedelsverkets synpunkt.  PS. Jag dricker ett par deciliter direkt om 

jag känner att jag börjar bli dålig, och vanligen är de som vanligt till dagen efter igen. 

Elisabeth Lagerqvist. Kul när frisören ser förvånad ut och undrar vad jag gjort då massa babyhår 

kommer ut vid hårfästet. Syntes tydligt!  MSM är det enda nya jag tillfört... 



Rebecca Wald. Tagit MSM ca 3mån, och tycker att det haft god effekt på min fibro.Kan även tala om 

att min son fick regäl brännskada av solen på axlarna förra veckan i Turkiet, men att KS räddade oss=) 

Ulrika Hedlund. Har haft pollen allergi sedan jag var barn, varje år har varit ett litet helvete under 

våren. Snor och röda ögon mm har gjort att jag trots allergimedicin mått riktigt dåligt. I år började jag 

tidigt med Ks och måste meddela att jag har inte känt av min allergi det minsta.  

Mona Gustafsson. Härligt. Samma här fast med gräspollen och hund. Jag har kört med msm och ks 

ibland :) 

Monica Radloff. Har ett 40 år gammalt ärr på magen. Ärrvävnaden har dragits in och ett hudveck har 

bildats. Hud mot hud alltså. Jag har aldrig tidigare haft problem med detta hudveck. Då det är ett 

stort ärr, har jag ingen känsel där. Därför upptäckte jag mest av en slump att jag fått en kraftig 

svampinfektion inne i hudvecket. Tänkte att jag skulle införskaffa svampsalva och avvaktade. Då kom 

jag på att jag hade Ks. Fuktade en kompress o la i hudvecket. Senare på dagen så tog jag bort den, då 

den nu var torr. Över natten hade jag ingen kompress på. Rörig som jag är, glömde jag det hela. 

Känner ju ingen smärta eller klåda. En dag senare så kommer jag på det och letar efter den hemska 

röda, fuktiga hudvecket. Ser då att huden är blek o fin, torr och helt utan symptom. Så 1 styck 

kompress med ks, fick allt att läka ut. Har aldrig varit med om något liknande innan. Jag har sett 

sådana positiva resultat hos mig själv, att jag inte vill vara utan varken Ks eller msm. 

Maria Nisterling. Jag har upplevt samma sak med min allergi. Jag är/har varit väldigt infektionskänslig 

och nyligen började jag ett nytt jobb med mycket möten. Inte ens varit lite snuvig än. Om det varit 

innan KS och MSM så hade jag garanterat varit sjuk minst en gång. 

Anne-Lie Kronohage. Haft massor av allergier,mat, rök, dåliga milöer, astma , finns inget kvar, 

använder både Msm och Ks! 

Marie Jonsson. Samna här, första våren utan pollenallergi efter att jag började med ks och msm i 

höstas. Helt magiskt! 

Paul Petersson. Min 8 åriga dotter var friskast på hela skolan under hösten och vinter när alla andra 

åkte på magsjuka och förkylningar så var min dotter frisk.Fröken undrade varför hon alldrig var sjuk 

sa hon att jag får silver och D-vitamin av min pappa .Fröken frågade mig sen slutade med att hon 

med köpte KS. 

Annette Schade. På mina eksem och på hundens allergiutslag så har jag smort med en blandning av 

silversalva, aloe vera och msm. Mängderna höftar jag. Funkar kanon. På mig själv har jag kört med 

kortison i många år innan. Men bara silversalva hjälpte bra också, men blandningen bättre. 

Lena W-Johansson. Sedan jag började med KS och MSM känner jag mig piggare, starkare och mina 

symtom efter borellios som domningar, tinnitus och infektionsbenägenhet har minskat betydligt! 

Men räkna med utrensningssymtom i början så börja lugnt...... Lycka till 

Tina Johansson.Tappade allt mitt hår i tonåren. Det tog många år innan det kom tillbaka och växer 

dåligt på många ställen - men sedan jag börjat med msm, ks o magnesium växer det så det knakar. 

Annika Berg, MSM hjälpte min axelskada:) jag tar idag 2 tsk. 



Paulina Tufvesson. Igår förmiddags snorade min lilla ullboll (Shettlandsponny) på 30kg och rosslade 

ur näsborrarna på grund av snoret (har hostat ett par dagar och blev även snorig för 3 dagar sedan) 

men efter endast två doser KS lät andningen bra, inget snor syntes och jag har ännu inte hört honom 

hosta alls idag. Är det såhär enkelt?! Undrar om det är fysiskt möjligt för en förkylning att gå tillbaka 

så snabbt eller om det bara var en slump - hur som helst är vi så glada så och tackar ödmjukast för 

hjälpen! 

Nermin Segetalo. Erfarenhet som alla i gruppen har och att många har blivit sjukdomsfria säger 

tillräckligt om KS..Efter en svår tandinflamation ville tandläkarna att jag ska absolut ta antibiotika i 10 

dagar..Jag sa till dom att jag aldrig kommer att göra det och istället ska ta KS. Hur dom tittade på mig 

behöver jag inte förklara  och efter några dagar med KS blev jag problemfri.... 

Daniela Kjell. Jag har använd KS i nästan två år dagligen. Jag dricker det, tvättar ansiktet med, gurglar 

med när jag har ont i halsen, sprayar i ögon (utmärkt för torra ögon istället för den där geggan man 

får på recept!) osv. Bäst effekt har KS på färska sår och brännskador. Jag fick en infektion under 

nageln och badade fingret i en timme i KS. Satte på plåster och gick och la mig. Nästa dag var 

infektionen och svullnaden borta. 

Kicki Siverbo. Har haft svamp mellan tårna och klådan försvinner omedelbart med KS på vikta 

bommullspads mellan tårna. Helt suveränt!  

Marie åström. Jag lider av extremt torra ögon och salivbrist. Har blivit bättre med hjälp av msm samt 

ögondroppar med tuppkamsolja som jag blev tipsad om här. Ibland när det skaver extra mycket i 

ögonen droppar jag i silver och undviker på så sätt inflammation. 

Mona Gustafsson. Jag blev fri från gräsallergin med enbart msm! Tog liten mängd fler ggr om dagen 

så fort symtomen kom tillbaka! De höll i ca 3-4 timmar för mig sen fick jag fylla på med ett kryddmått 

sen ökade jag med en tsk! Iår känner jag knappt nåt och behöver bara ta nån enstaka gång per dag:) 

Anna Karhu. Tycker nästan synd om människorna som inte kan inse hur jäkla bra ks är, och UTAN 

biverkningar. Har hjälpt mig med massor av åkommor som läkarn skulle gett medicin för... I förrgår 

började jag få var i ena ögat, var inte så farligt så gjorde inget åt det. Sen igår vaknade jag med ögat 

helt ihop klistrad av all var. Ögat var svullet, kliade och gjorde ont. Sprayade med ks varannan timme 

ungefär och idag är jag helt bra!!! 

Agnetha Sjökvist. Visst är det fantastiskt ? Ibland brukar jag med vara inflammerad  i ögonen, gör 

som du och det går över. 

Ann-Katrine Backman. Fick en ögoninfektion, jag hade nog läst att man kan spraya KS i ögonen, men 

jag vågade inte då. Mitt tok gick till apoteket efter droppar emot ögoninfektion. Jag höll på flera 

veckor och det blev inte bättre och fortsättningsvis lika dum gick jag efter en annan sort med samma 

resultat. Men då tänkte jag nej nu jäklar tar jag KS och infektionen var borta på en dag. 

Linda Lindblad. Jag sprayade mitt myggbett igår - idag har det torkat ihop. 

Mikaela Midtorn. Håller med dig! Botat hela familjen med KS när vi haft förkylningar mm. Riktig 

mirakel medicin. 



Annika Carlstedt. Har i ca 20 år haft besvär med munHerpes som blommar upp i tid och otid av olika 

anledningar - sol, stress, billiga cerat, förkylningar mm. Man måste vara snabb med "anti" vid minsta 

lilla pirr men har på sista tiden struntat i crèmen då den ändå inte hjälp...  I torsdags var det dags 

igen. För en vecka sen fick jag hem min första flaska KS så jag provade att badda med detta 

mirakelmedel... dagen efter så var pirret och bulan (som i vanliga fall blommar ut i ett munsår efter 

ett par tim) BORTA!!!  Kan knappt tro att det är sant! 

Anne-Li Karlsson. Jag upplevde ett liknande "mirakel" för ett tag sen. Jag brukar få blåsor i munnen. 

Onda saker som brukar sitta i några dagar. Dessa har jag återkommande fått under mitt liv, ända sen 

jag var några månader gammal och man upptäckte att jag hade hela munnen full med sådana och då 

förstod varför jag hade varit så gnällig. Som sagt, för ett tag sen var det dags igen. Jag sköljde då som 

vanligt munnen med KS, som jag har gjort varje kväll sen ett par månader tillbaka. Dagen efter var 

blåsan i princip borta! Den försvann helt sen under dagen och glad och tacksam var jag. 

Curt Axelsson. Tidigare blödde jag mycket varje gång som jag borstade tänderna. Djupa fickor såklart 

samlar massor av bakterier. Aloe Veras tandkräm hjälpte mig. Bra men dyr metod. Numera låter jag 

KS samt MSM först ligga under tungan sedan " skjöljer " jag tänderna iom att jag pressar KS samt 

MSM mellan tänderna innan jag sväljer. Samma effekt nu men " gratis" eftersom jag ändå behöver 

dessa båda preparat KS + MSM för min KOL samt hosta. 

Line Halldén Mehlqvist. Även jag sprayar ansiktet med KS då jag får finnar vid ägglossning som sen 

inte försvinner helt. KS har hjälpt mycket. Min hy är mycket finare nu. 

Åsa Andersson. Ks funkar verkligen!! MSM är super det också.. dessa två ihop är oslagbart. Jag 

brukar bjuda vänner på Msm om de är krassliga och det hjälper bra och fort det med. 

Mia Schmidt. Efter 3 dagar med insmorning 2ggr/dag med silversalvan på min hunds tassar är 

svampen borta?! Otroligt! 

Karin Frid. Jag har baddat ögonen på alla mina ungar med KS, och det har hjälpt varenda gång de haft 

ögoninflammation. Jag har baddat ett tag efter det försvunnit med! Lycka till! 

Gertrud Elisabeth Nilsson Nyström. Mitt gotlandsruss fick ögoninflammation av flugorna och jag 

sprayade med KS i ögat! Efter en dag försvann svullnaden i ögat! 

Anna Johansson. Silversalvan är även bra till oss :) Min dotter tar den i ansiktet , bra mot finnar! 

Flying high. Jag använder Silverlotion till de hästar som kliar manen. Jag tycker jag ser skillnad på från 

i fjor, en häst behövde inte täcke denna sommaren. Sen har jag en silver salva, som vi tog på en hård 

knuta (som den ena hästen hade på nosryggen) knutan försvann efter ett par veckor!! 

Caroline Persson.  Silversalvan är jätte bra! Min häst blir alltid jätte biten av flugorna runt ögonen, 

han kan inte ha flughuva då han tar av sig dom hela tiden. Då började jag smörja med silversalva och 

efter mindre än en vecka så var nästan allt det mörka bort runt ögonen! Den är super bra till sår 

också använder den alltid till min häst. 

A-c Momark Johansson. Min dotter 11 år började med MSM en halv tsk om dagen för sin enorma 

migrän, som hon går på utredning för på sjukhuset, den försvann helt. .. dom kallade det för migrän  i 

dag är hon tolv och ett och halft år och helt utan symptom. Är inte detta mäktigt så säg ♡ 



Nettan Hammar. Min dotters Rosacea försvann med EMS-salvan. 

Mia Schmidt. Min vuxenakne är så gott som borta sen jag började med silverlotion i fejset faktiskt. 

Märkligt! 

Marit Norlander Styf. Var i Ibiza i förra veckan, en kär vän simmade in i en manet, kom upp och hade 

mycket ont! Jag hade silversalvan från Ion silver som hon fick smörja sig med och det lindrade direkt. 

Anne-Lie Kronohage. Har alltid laddade sprutflaskor både till näsan och sprayduschar i handväskan! 

Bästa reseapoteket! Var i Turkiet nu och hade en liter med mig och tre personer fick del av den -  tog 

2 dagar så blev de bra i magarna. 

Cicci Sundström. Har sprayat KS på misstänkt ringormutslag (rött lite knottrigt utslag, som en ring) 

regelbundet i ca 10 timmar under dagen. Under kvällen har märket näst intill försvunnit och går 

knappt se alls.  

Margaretha Jönsson. Eftersom ringorm / revorm är en svamp i huden och KS tar död på svamp, är 

det ju helt underbart att det försvann så fort. Min ögoninflammation med smärta och var, försvann 

också på ett dygn. 

Lena Nilsson Ek. Inte vet jag vad som drabbade mig mellan torsdag - fredagnatt. Ont i örat from Hell. 

Aldrig ont i örat annars, jag spolade örat med KS och sprayade så fort jag tyckte det gjorde ont på 

natten till lördag. Lördag fm allt ont borta. Inget vax ingen smärta. Sprejade även svalg och näsa. 

Skönt när man kan kurera sig själv. 

Jenny Magnusson Kalhori. I ca 3 veckor har jag haft ett sår i näsan som inte velat läka. Jag droppade 

KS i näsan ca en gång i timmen under en hel dag. Morgonen därpå hade såret läkt så pass mycket att 

det inte längre sved när ja droppade i näsan. Efter ett dygn till är nästan såret borta!!! 

Anna-Lena Svensson. Måste bara skriva en sak om silvervattnet, efter mycket prat om detta hemma 

med min son, som trior att jag gå på allt och det är humbugg, så kom han ut till mig i förrgår och sa 

"Jag ger mig, ditt silvervatten funkar" Han hade lustiga varfyllda utslag på hakan som minskat och 

vissa var borta. 

Curt Axelsson. Någon som har KOL ?? Ge inte upp. Stor skillnad. Förut väste/pep/skrek det i lungorna 

så fort jag gick, sakta, på plan mark. Jag måste då sova 10-12 tim./dygn. Mina lungor hade en ålder av 

c:a 136 å redan 2011. se " fotot" . Orkade ej gå ."Jag har nu provat KS samt MSM i c:a 2 månader. Nu 

kan jag gå sakta 30-60 minuter på plan mark, beroende på luftfuktighet. Sover nu 8-10 tim./natt. 

Skillnad ????? JO nu kör jag med KS samt MSM. 

Annette Fors. Nu mina vänner, nu vill jag berätta för er, att den där bölden som jag skrev om i 

helgen....ja nu är den pytteliten med hjälp av KS, och denna damen är så glad och tacksam för att 

äntligen bli av med denna envisa saken. KS kommer jag givetvis att fortsätta med trots att den lilla 

elakingen nu ger med sig! Ja, du kan tro att jag är lycklig, har haft det besvärligt med denna böld en 

lång tid, och nu precis som magi är den påväg bort  var faktiskt lite orolig över den ett tag då den blev 

stor som ett krusbär, för att idag vara liten som en halv ärta 



Birgitta Thunholm. Har i många år kämpat med vilket jag tror är Hidradenitis suppurativa. Sprayar 

med silver på de berörda ställen. Har gjort nu under 1 månad och snart är de borta. Jag sprayar 3-

4ggr per dag. 

Bodil Sölvsjö. Mitt barnbarn har haft besvärligt många mollusker! Baddat med silver nu är de 

äntligen på väg bort!:))))) 

Carina Wetterstrand. Jag får varannan månad ta min son, som är handikappad, till tandhygienist för 

att ta bort tandsten. Det är jag som sköter hans tänder och även om jag är jättenoga med 

tandborstning har han aldrig varit fri från tandsten när vi kommit. Där det har fastnat har tandköttet 

varit inflammerat och blött. Har hållit på att knäcka mig på detta, livrädd för att han ska få hål då det 

skulle bli mycket besvärligt att laga hans tänder. Provat olika tandkrämer, tandborstar, tekniker men 

utan resultat. Fluor är numera bannlyst... Tänkte för en månad sen att jag skulle göra ett experiment 

och blandade silver, msm och kokosfett och började borsta hans tänder med detta. Och gissa vad?! 

Han hann inte mer än öppna munnen hos tandhygienisten igår så undrade hon vad jag gjort!!! 

Tänderna är ju vita, rena och fina! Ingen tandsten, inget blödande tandköttet, hur fin som helst i 

munnen! Hon var helt förundrad och skulle ta upp detta på en tandvårdskonferens som hon ska på 

till hösten. Helt fantastiskt, jag är jätteglad!!! 

Iréne Söber. Jag är ett levande bevis för att KS fixar iväg tandfickor och tandköttsinflamationer. 

Kristina Ryglert. Själv har jag fått bort tandvärk,/ hål genom att dutta på ks borsta med msm,och 

spolat runt med sesamolja i 10 min varje morgon och kväll.och det är över en månad sen,och känner 

fortfarande ingenting. 

Lisa Johansson. De perioder jag sköljt munnen med silver får jag heller inte tandsten mm. Men msm 

och kokosfettet kanske skapar en bra konsistens plus att det tillför ytterligare egenskaper. 

Annette Nettan Törnblom. Måste bara få uppdatera min katts tillfrisknande från sin vingelsjuka!!! 

Han har nu fått "SPUNK" o ska UT!!! Rumpan är fortfarande inte riktigt med, så det får bli på dagtid.... 

Hmmppffhhh!!! enligt honom... Ingen krampning alls under sjukdomsförloppet så här långt, lär nog 

inte bli nåt heller..... TACK för IONOSIL!!!!! Vidare uppdat. om Metzis vingelsjuka.... Har nu gett 

honom 5 ml/dag ett tag o nu ger det verkligen resultat!!! Har gått från klarhet till klarhet!!! Nu märks 

den knappt av o vi börjar få tillbaka den Metzi vi hade innan!! Busig o stöddig mot brorsan sin, har 

tagit tillbaka kommandot över "sitt" hus!! Fick en förfrågan vad jag givit honom för att han skulle bli 

bättre... Åkte till vederbörande o visade + gav dem lite Ionosil.... Och på ett par dagar har även deras 

katt visat sig vara på bättringsvägen!! Hur kan man tacka för detta på ett bättre sätt en introducera 

detta mirakelvatten för andra??? TACK IONOSIL FÖR ATT JAG FÅR HA MITT  KVAR!!!!!! Det är såna 

här gånger man blir ödmjuk... 

Marie Henningson.. Jag har Fibromyalgi och håller värken borta med KS och MSM så jag är jättenöjd. 

Jag äter gurkmeja och ingefära också och det är ju också bra. För mig har det varit oerhört positivt 

både kroppsligt och mentalt (mot stress). 

Marianne Hilbert. Fibromyalgi innebär ju inflammatoriska tillstånd i kroppen med värk och andra 

symptom. Jag har själv den diagnosen och blev hjälp särskilt av MSM. Men i början fick jag mer ont 

när kroppen rensade ut, så ta väldigt lite som t,ex 1 kryddmått och nästa dag 2 o.s.v. Efter en vecka 



borde du märka förändring. Var uthållig, det brukar löna sig. Ta alltid MSM tidigt på dagen så att inte 

nattsömnen blir störd. Var inte rädd för att fråga, det är därför denna gruppen finns. 

Lennart Strandesjö. Tack Marianne, för din info. Jag har också fibromyalgi sedan fjorton år tillbaka, 

då jag fick en diagnos. Jag skall prova med MSM och se om jag också kan få en förbättring, skulle vara 

helt underbart i så fall. KS har jag använt i flera år och det har hjälpt mig att hålla alla oönskade 

bakterier borta. 

Ila Nordman. Jag har sprayat dagligen med KS och tar en msk morgon och kväll och mina fotvårtor 

har krympt massor på bara några veckor! Har haft dem i snart tio år och är så jäkla trött på dem och 

inget annat har fungerat! 

Lena Särnstedt. Jag har precis gett en av hundarna KS eftersom han hade lite feber och har haft ett 

par fästingar senaste dagarna. Jag brukar hälla upp ks i ett snapsglas för att lättare kunna dra upp det 

i en spruta och ge hundarna i munnen. Denna hund slurpade i sig ett helt snapsglas och nu några 

timmar senare är han feberfri. 

Angelica Johansson. För oss (jag maken och vår son) så är KS helt fundamentalt i att vi blivit 

bättre/friska (från borrerlia) med häpnadsväckande provresultat då läkare gett oss vuxna 

dödsdomar. För mig hjärtproblem och för maken de högsta värden som uppmätts av utländsk LLMD. 

Han borde inte leva eller kunna gå hette det. Ett halvår senare "mirakulös återhämtning" enligt 

läkaren och det uppnådde vi med antibiotika och KS. 

Monica Ramsten. Jag har också använt förutom på mig själv, silver på 2 av mina 5 katter, den ena 

hade urinproblem, kissade blod, efter 3 dagar med silver så var hon helt ok, fortsatta några dagar till, 

det var nog för lite för efter en månad kom det tillbaka, sen startade jag om igen, men längre, nu har 

det gått 2 månader och hon är helt ok. Den andra katten hade samma symptom som mina 2 katter 

som fick cancer och dog tidigare. Slutade dricka, gå på lådan, bara sov. Åt lite, både sprutade in och la 

i maten, idag är han som ny och pigg. På 10 dagar. Ska fortsätta med silver en tid till. Jag kan tyvärr 

inte verifiera om det var cancer eller inte, eftersom jag sällar tar dem till veterinär, de blir 

superstressade där. Såvida det inte är kirurgiska ingrepp som behövs. 

Ann-Katrine Backman. Har just haft en klient hos mig som hade hela höger vadben uppsvällt, på 

armar, mage och rygg fanns. Betten var röda och blåa och infekterade. Det var mycket stora, fula sår 

som personen hade. Redan efter ett dygn med KS hade han märkt stor förbättring och idag var 

betten nästan helt borta, inget rött, inget blått och svullnaden borta. Endast några bett fanns kvar på 

ryggen som han inte själv hade kunnat sköta om med KS. Men betten på ryggen var inte infekterade 

idag heller. Personen hade varit till läkare 1 och 1/2 vecka före, men där hade han inte fått någon 

hjälp. Arbetsgivaren som hjälpt honom med såren före han kom till mig blev MYCKET förvånad och 

mycket glad över så snabb förbättring. 

Agnetha Sjökvist. Jag  tar 15 ml x 2-3/dag mot cancern, samt MSM och lite annat smått o gott. Vad 

man doserar mot t ex halsfluss vet jag inte. Jag känner mig iaf starkare än på länge o har mera energi 

nu än jag haft i närheten av senaste året. 

Pernilla Tingberg-Jörstad. Min dotter har inte haft munherpes sen hon baddade med ks! Å det enda 

som hjälpte henne tidigare var aloe Vera. För ett halvår sedan fick hon testa ks å sen dess har det inte 

kommit tillbaka vid förkylning. Å hon har haft återkommande munherpes i ca 10-12 år. 



Carina Wetterstrand. Jag säger då det! Befinner mig just nu i Turkiet tillsammans med mina ständiga 

följeslagare KS, MSM och kokosfett... Ressällskapet har andra följeslagare såsom Imodium, Apotekets 

solkrämer mm mm. Ifrågasatt och hånad har jag blivit ("ja du håller då på med allt... Silver är ju 

livsfarligt!") och syrran skrek i högan sky när hennes dotter ville smörja sig med lite kokosfett... Men 

gissa vilka (tre pers av fem!) som har bränt sig i solen och just nu ligger på hotellrummet med 

magknip och sk*ter knäck??? Inte är det jag i varje fall! Min och dotterns solbränna är finare än 

någonsin! Magen började så smått krångla även på dottern som tycker silver är smakar äckligt och 

därför inte tagit det kontinuerligt som jag, det försvann på några timmar med en dunderkur av silver! 

Så här ligger vi nu själva på stranden och har det bra! Måste också tala om att jag verkligen ätit ALLT 

som jag i vanliga fall inte utsätter mig för när jag är utomlands, is i drinken, sköljd sallad och frukter, 

glass osv, alla andra har varit ytterst försiktiga. Jättedumt kanske men jag blir både trött och ledsen 

av att hela tiden bli ifrågasatt och skrattad åt så jag tänkte att nu jäklar ska jag agera kamikaze-pilot, 

det får bära eller brista, jag tar den smällen! Så nu mina vänner får ni hålla tummarna för att jag får 

fortsätta vara frisk... men jag är inte speciellt orolig...  

Crickan Eriksson. Jag har hela apoteket hemma! MSM tar jag i grapefruktjuice för att mina ben slutar 

värka då, KS sköljer jag munnen med när jag borstat tänderna och EMS använder jag när jag har 

infektion i öronen. 

Peder R Ekström. KS borde stå i var man/kvinnas skåp. 

Anna Björkman.Innan msm åt jag sex tbl waran/dag mätte INR 1,8.  Efter en vecka med 1 krm msm 

4-3 tbl waran 1,9 INR  Nu tre veckor senare bara ökat med ett halvt kryddmått och kommer ligga så 

ett tag nu för att få ett jämnt läge Har jag 2,1 INR och äter bara 3tbl/dag. Kan inte med ord beskriva 

hur detta känns för mig. Måste påpeka att detta måste göras med noggrann kontroll. Jag har egen 

INR mätare hemma och ställer min egen dos efter mer eller mindre 22 års ätande av denna medicin. 

Agnetha Nilsson. Öroninflammation? Droppa 4-5 droppar Kollodialt silver i örat tre gånger om dagen 

i ett par tre dagar, sen är det borta.  Har botat mitt barnbarns öroninflammationer flera gånger på 

detta vis. Kan köpas på hälsokost. 

Pernilla Tingberg-Jörstad. Jag började med ett kryddmått MSM....det är nog ett år sedan nu. På 3:e 

dagen var mina fingrar som varit svullna av artros som vanligt igen..ringarna skallrade å var lösa på 

mina fingrar.Min Maxdos har varit 6 krm...men det efter veckohöjningar! Kan även berätta att jag 

förra sommaren fick iväg till tandläkaren å göra ett stort ingrepp som ofta åtföljs av infektioner...var 

på återbesök 1 - 2 veckor efteråt å tandläkaren stod å gapade...undrade hur denna läkning var 

möjlig...min mun var återställd redan... 

Christel Gunnarsson. Kolloidalt silver är fantastiskt bra och oumbärligt vid resor utomlands ! Finns 

massor av studier gjorda i USA och det finns ingen giftighet ! 

Eva Stenback. Min tax fick en kraftig prostainflamation när han var 10 år..veterinären ville kastrera 

honom och varnade mig för att annars skulle vi hänga på akuten varje vecka..självklart sa nej och gick 

därifrån...intensivbehandlade honom med silver som han riktigt slafsade i sig..som om han förstod 

att det var bra..två dagar senare var han frisk och levde tills han blev 14 år.Vår familj har använt silver 

i 10 år och skulle aldrig åka bort utan silver. Guds gåva till mänsklighen.. 



Ann-Katrine Backman. För ca 2 månader sedan så skar min väninna sig i fingret med en vass kniv som 

gick ända ner till benet. Så for hon till HVC (motsvarande VC i Sverige) här i Närpes och fick såret 

omplåstrat och kollat. Där sade dom till henne att det behöver sys ihop för det var ca 1 cm långt och 

ner till benet. Men det var ingen där då som kunde sy det, så hon skulle återkomma någon dag 

efteråt då någon var där som kunde sy ihop det. Dagen före hon skulle och sy såret till HVC, så 

träffade jag henne, så sade jag vad ha du gjort med fingret? då hon hade plåster. Så berättade hon 

vad som hänt, så sade jag att hon ska sätta på KS så är det snart bra. Det gjorde hon och ca 4 dagar 

efteråt så var såret helt läkt och ca 1 1/2 vecka efteråt var det nästan inget ärr kvar heller. Allt var 

jättefint ihopväxt. 

Linda Carlsson Ling.Häromdagen trampade jag på en hammare och fick ett ordentligt jack under 

foten. Tvättade med tvål och vatten, hällde silver på en bomullsrondell och tejpade fast under 

natten. Dagen efter mindre ont. Gjorde likadant nästa natt. Morgonen därpå hade jag ingen värk och 

man kunde knappt skönja att det varit ett cm stort sår innan! 

Paulina Tufvesson. Ks är ju fantastiskt!! Har hällt en liten slurk i hästarnas vattenbalja varje gång jag 

bytt ut vattnet den senaste veckan och deras hovar har blivit så jäkla fina! Har kämpat med strålröta 

och lamellrandsröta hur länge som helst men nu är mina 4 shettisar helt oömma på alla underlag 

trots gräsbete - säkert på grund av ks. Strålarna är jättefina och lamellerna har aldrig sett så fina ut 

tidigare. Underbart!! De går barfota och verkas enligt vildhästmetoden, något som har hjälpt dem 

mycket, men rötan har varit det där sista vi har kämpat med som nu verkar vara på väg att försvinna. 

Glad hästägare! 

Lennart Strandesjö. Jag har faktiskt en duktig mag/tarmläkare. tillika docent, som verkligen står på 

min sida när det gäller KS, men tyvärr, så får han inte rekommendera KS, då staten kräver att han 

måste följa skolmedicinen till punk och pricka. Sedan jag började med KS för snart tre år sedan, så har 

jag aldrig haft någon av de tarminfektioner, som tidigare dök upp ett par gånger om året och alltid 

resulterade i sjukhusvård. Jag har divertiklar och har haft många divertikuliter under åren som har 

krävt sjukhusvård. Sedan fyra år tillbaka, så har jag botat dessa återkommande inflammationer med 

KS. Jag har också IBS och fibrer är rena döden för min tarm, så det är jag väldigt försiktig med, det 

som brukar orsaka mina divertikuliter kan vara kärnrester, från t.ex vindruvor, som har letet sig in i 

någon tarmficka och startat infektionen. Smärtbilden är ofta outhärdlig, men jag har väl fungerande 

smärtlindring för min fibromyalgi, så det blir bara att förstärka analgetikan + KS, tllls värken släpper 

och KS tar jag alltid i tio dagar, 2tsk KS/dag, fungerar bra för mig. 

Goranka Anka Stjernström. KS funkar utmärkt och hjälper...min 3 åring blev av med rosslet på bara 

några dagar...gick med det fram och tillbaks sedan han var 4 månader. Min mormor har astma och 

mor likaså...båda mår toppen nu. 

Sarita Axelgrim. Jag har tagit KS i en vecka nu och har ont i lederna i hela kroppen. Har aldrig ont i 

lederna, annars. Är det en normal reaktion? I onsdags tog jag en cocktail med KS, halv pressad citron 

och lite vaniljvodka. Dagen efter kom Candidan ut i en faslig fart under hela dagen och jag hade platt 

mage för första gången på länge. 

Therese Östblom. Jag brukar ge ca 1 tsk KS till mina grabbar och de är 1,5 och 3,5 år. 



Linus Holtenstam. Mina 3 barn har just nu vattkoppor. Jag sprutar kolloidalt silver med blomspruta 

från topp till tå tre ggr per dag och allt kliande försvinner. Kom på det efter att den första hade klåda 

som sjutton, vaknade på natten och grät. Slog en snabb sökning på google och vips, colloidal silver 

och chicken pox miracle kom upp. 

Charlotta Jaakkola. Vi blandar en skvätt KS, lite citron och vatten till vår lilla (också snart 2 år, som du 

vet  det gillar hon att dricka. Vi sprayade hennes vattkoppor med KS, funkade kanonbra. 

Jessica Johansson. När vår son hade vattkoppor smorde vi honom med silversalva hela tiden och han 

kliade ingenting. 

Elke Hempel. Jag har sluppit bältrosen sen jag började med KS. Jag hade det ett antal gånger tills för 

några år sedan och det ska väl vara samma virus som vattkoppor. 

Janne Hanhela. Silversalva är klockrent! Läker fint och snabbt! Kolla från ion silvers produkter. 

Anki Olsson. När jag slutade att röka 2002 började jag blöda i tandköttet och har blött konstant alla 

dessa år.Nu har jag sköljt med KS i en vecka och igår upptäckte jag att mitt tandkött ser bra ut och att 

det slutat blöda...Tack för KS ♥ 

Curt Axelsson. Exakt lika för mig både med tid för rökstopp samt erfarenhet i 11 år av blödande 

tandkött. Nu är det bra. Härligt KS samt MSM. 

Sherine Kurdi Rustam. Tog KS igår natt & nu imorse , känner mig mycket bättre nu för jag hade öm 

hals och feber, men det är borta nu. 

Kenny Edh. Till våra katter använder vi Kolloidalt Silver, och det fungerar utmärkt som 

avmaskningsmedel. Om det sen är silvret som dödar masken, eller om det hjälper kroppen att genom 

någon process göra sig av med den.. Men de funkar! 

Ingrid Höfer. Nu är jag bara tvungen att skriva av mej, jag var hos doktorn o fick besked att jag hade 

ögoninflammation, o var alldeles röd i ögat, fick salva,men använde inte det,utan tog lite ks i ögat o 

blötte ögat varannan timme, efter 2 dagar var allt väck, sen har jag gått med nagelsvamp, länge,o 

varit så trött på det, så tänkte jag jag provar att spruta fötterna med ks ,o det har jag gjort i dag är det 

2 dagar o det ser jätte bra ut.o jag tänker så billigt det är att använda ks istället för all medicin , som 

är så förbannat dyrt, nej jag har blivit en rigtig ks-älskare. 

Eva Högfors-Rönnholm. Kokosolja har inte funkat alls på mina barn, medan EMS-crémen funkar 

jättebra!  

Cicci Nilsson. EMS-salvan är kanon till utslag å torra fläckar. 

Linnéa Klack Possi Tomth. Min katt kom in med ett stort djupt sår på sidan av magen. så pass att 

man såg köttet. Hade antibiotika hemma till honom från förr, men tänkte att jag ska tvätta, badda 

med KS oxå. ja.. badda fick jag göra, när han låg och vilade, och hade sårsidan uppåt - men inte fick 

jag i han tabletten med antibiotika. MEN, på tre dagar med baddande 1 gång per dag med KS, (fick 

passa på när han kom in), så är såret helt ihopdraget, inget var, ingen infektion!! Helt otroligt!! fick 

honom att dricka lite av det oxå. 



Marlene Wenner. Jag har också använt KS för att göra rent sår på mina katter. Det har fungerat varje 

gång  Sprayar, baddar och ger dem KS att dricka. 

Benny Sellberg. Jag lider svårt av borrelia och känner att silvret hjälper, framför allt så slipper jag 

förträngningar i magen och lös avföring i ett. Måste bara berätta ett nytt användnings område  Vi har 

en liten kennel av Engelsk Bulldogg, vår gamla tik har problem med en kronisk öroninflammation. Jag 

testa att skölja hennes öra och efter 2 st sköljningar med en dags mellanrum så är hon finare än 

någonsin och luktar inte illa från örat längre. Helt fantastiskt. 

Gertrud Elisabeth Nilsson Nyström. Har gett min labbe MSM i två månader och han är 13 år och han 

har blitt så balanserad i stegen och elastiska rörelser!.....Underbart att se hans rörelser nu! 

Conny Claesson. Läser en massa om detta silver som jag vet fungerar. Bara en sådan struntsak som 

alla märken man ibland kan få om man rakar sig försvinner tämligen omgående. 

Satu Kärnä. Behandlade ett av mina fullblod mot anaplasma ( tidigare ehrlichia ) med en deciliter 

KS/dag i dricksvatten - han fick det i en liten hink som han drack upp innan han fick mer vatten. Hade 

mkt höga titrar > 1280 . Låg på 0 efter tre månader. 

Susana Monthan. Kan erkänna att jag trodde inte på KS tidigare. Förrän min ettårig brände sin hand 

väldigt illa på ugnsluckans utsida!! Hon fick blåsor över hela sin lilla hand. Vi la om som husläkaren 

ville och sprutade KS på handen vid byte av omläggningen . Brännskadan läkte på kort tid och vår 

dotter fick inga ärr. 

Ann-Katrine Backman. Jag har verkligen upplevt den dåliga sidan av sjukvården. Man kan t.ex undra 

var läkaren fått sin utbildning dit jag var, då det rann blod ur min mun hela tiden. Läkaren som jag 

besökte sade att det var normalt  och att det var bara att åka hem tillbaka. Men då sade jag till 

läkaren, - jag far ingenstans, jag ska på gastroskopi eller så får du ta i och kasta ut mig. Till sist blev jag 

inlagd på sjukhuset och då dom gjorde gastroskopi, så var hela magen och hela matstrupen full med 

sår och blod. Eftersom jag redan då kände till KS, så skaffade jag snabbt KS efter att jag blivit 

utskriven och det tog inte lång tid efteråt så slutade det blöda och jag började få tillbaka energi. Men 

sjukvården hade inget att ge mig den gången heller. 

Patrik Av Familjen Johnsson-Pira. Jag har sedan 2 år jag började självutbilda mig om Ionosil Kolloidalt 

Silver dagligen använt det i förebyggande och med det lyckats överkommit bl.a mina tidigare 

influensor, förkylningar som jag tillsammans haft i snitt ca 2-3 gånger om året under mitt liv. Har 

även direkthjälpt med 100% effektivt resultat min före-detta att kurera sina återkommande 

urinvägsinflammationer med just Ionosil KS. Jag personligen använder specifikt KS i förebyggande för 

malaria eftersom jag reser mycket till Afrika under längre tid ett par gånger per år, då vi driver ett 

Guest-house där. Jag fann information om KS då alternativa läkare använder det i Afrika speciellt till 

barnen för att kurera Malaria istället för Kinin osv när det väl brutit ut i kroppen, sen har Anders 

Sultan hästjobb att förmedla information hjälpt så fruktansvärt mycket. Mina vänner som bor 

därnere och alla som reser dit med mig har nu efter alla våra resor officiellt samtliga fått malaria, den 

senaste nu för tre dagar sedan. Jag vill med det också poängtera att de flesta av mina vänner som ätit 

läkemedelsföretagens extremt dyra malaria-profylax i förebyggande, ändå har lyckats fått malaria. 

Enligt egen forskning, med hjälp av min och mina vänners erfarenheter så har de blivit dess mer 

extrema efterföljder av malarians utbrytning just när de just ätit profylax, då förmodligen för levern 



har försvagats av det dagliga intaget av profylax. Jag är den enda i vårt gäng som dricker KS och är 

också den enda som inte fått malaria. Jag kan också tillägga att jag är den som alltid blir mest biten av 

de flesta varianterna av myggen i det subtropiska Afrika under våra år där. Alla gör sin egen 

bedömning, men eftersom jag personligen är balanserat både styrd av logik(statiskt) och dynamiskt 

tänkande och inte låter mig styras av bara ett programmerat statiskt tänkande så är svaret enkelt. Då 

jag ser mig som en individ utanför alla "ismer" och "vänster/höger mentalitet" så söker jag mina egna 

svar genom min egen forskning och med hjälp av likasinnade individuellt drivna, jag låter mig aldrig 

styras av ett farligt grupptänkande som enligt historian majoritetsmässigt alltid haft fel.  Sensmoral; 

gör din egen läxa, ha ett kritiskt tänkande och gör det inte för enkelt med överlåtandet av din hälsa 

till de monopolistiskt vinstdrivandes multiinternationella läkemedelsföretagen. 

Marina Olsson. Jag själv tar KS dagligen och mina eviga förkylningar med allt det innebär halsont 

mm, kräksjuka, inflammation , katt som jag behandlade öppna sår, inflammation analen, rivigt 

sönder sig pga klåda dagen efter såg jag redan en förbättring av baddningen som jag gjorde i ca 1 

vecka. Hade det här inte fungerat, så sa jag att då får den komma till en vet. Otrolig sårläkning, röta 

på häst. Mm listan kan bli hur lång som helst. Synd att det är så svårt att få folk att förstå hur bra det 

är, och ofarligt oxå att inta utan att det ej är skadligt. 

Ellinor Nilsson. Min veterinär rekommenderar varmt KS till mina katter (& hundar, hästar...). Och hon 

säger, helt korrekt, att vi ska ge det rent till dem, inte i vatten... då renar det ju bara vattnet och man 

får inte KS goda egenskaper. De brukar dricka så mycket som de behöver. 

Carina Domluvil CawarottisKennel. Min hund får ks för sin borrelia i 2 år nu och mår kanon vad jag 

kan se mot innan. Hon var då typ *dödsdömd* av 2 st oberonde av varandra Veterinärer och mitt liv 

slutade nästan fungera av min stora sorg och smärta av att tro att jag skulle mista henne. 

Borreliaparasiten hade satt spår på njurarna och hon skulle inte överleva enl dem.....1 pencillinkur åt 

hon i typ 10 dagar och de ville även att jag gav henne spec foder som dom säljer där. Hon har nu fått 

KS av mig i 2 års tid och mår så himla bra och är superfin i kroppen,mycket fint musklad och ja....hon 

mår förträffligt. Hon har hela tiden ätit samma mat som alltid då jag inte ville ge det fodret som de 

ville sälja, utan hon har och får färskfoder och standardt torrfoder som jag alltid haft + deras 

immunpulver. Jag kan inte säga eller tro annat än att KS hjäpt min hund att leva vidare....den tron 

kan ingen ta ifrån mig och jag är så lycklig så jag får tårar i ögonen varje gång jag ser på min lilla tös 

och hennes livsglädje. 

Linda Glambeck . Räddat allt möjligt på mina djur med KS. Använder till allt. Tandsten på hundarna. 

Tvättar sår. Ögoninflammation. Svamp av olika slag. Tvättar rent fölen. Livmoderinflammation på 

nyförlöst sto alldeles nyss - 2 dgr senare var hon ren. Fick hem ett sto förra året efter 

beräckningsförsök som ej var ren. Skulle börja detta året med en kur hippotrim men vid nytt 

baktprov fanns inga bakterier kvar -KS! Finns nog inga gränser för vad det kan användas till... Gäller 

såklart att använda med förnuft som allt annat. 

Anneli Törnros Fd Bergfelt. Mina hundar föredrar skålen med KS framför vanligt vatten...och då har 

vi egen brunn med prima vatten! 

Malin Lindell. Jag har haft jätteproblem med min hals och fått äta massa antibiotika och det är inte 

ett dugg nyttigt, men efter jag har börjar använda silver så fort jag får känning i halsen så har jag inte 

blivit sjuk.  



Monica Karvinen. Vaknade förra helgen med halsont kl 5.30, riktigt tjock i halsen. Gick upp o tog en 

klunk KS, gjorde en liten mini-silvergrogg på whiskey & KS. Klunkade lite var 5:e min, somnade o 

vaknade en halvtimme senare. Tog sista klunken. Somnade o vaknade vid 8-tiden. Halsont totalt 

borta. Nöjd o glad återgick till livets göromål utan någon som helst känning av halsont. Leve KS: hurra 

hurra hurra! 

Annika Starborn Andelin. Min bror har MRSA och har efter misslyckade antibiotikakurer tagit KS, 

vilket han blivit mycket bättre av. Till er som undrar på vilket vis KS kan förebygga t.ex. hjärtproblem. 

Kroppen är en helhet!! Har man balans i systemet så underlättar det för samtliga organs funktion. 

Det om något är väl helt logiskt.. Vad det gäller att laborera, så har människan varit försöksdjur för 

mediciner och nya rön i evighet och med förskräckliga resultat. Full lagligt och vetenskapligt. 

Marina Olsson. Jag själv blev hjälpt med ögon, öron och kattbett. Efter 2 tim slutade det dunka i 

tummen, katt med stora sår i öron, päls, analen mm - så visst är det bra till mycket .Vi behöver silver i 

kroppen, tänk på förr de rika hade silverbestick mm , nappen var oxå av silver mm de rika klarade sig 

bäst av alla när pesten bröt ut. 

Malin Färnlund. Nu har jag ätit Ks och Msm ett tag och tycker att det är SUPER � har haft lite 

problem att få i mig msm , smakar ju inte så gott har blandat med allt möjligt . Så igår säger min man 

: blandar du ? Jag bara tar det rätt i munnen och sväljer ! Så imorse testade jag ... Tog en tsk rätt in i 

munnen lät det smälta lite och svalde ner det med hemmagjord nyponsoppa ! Smakade i stort sett 

ingenting ! Så detta kan varmt rekommenderas 

Marie Lindberg. Ks är ju helt perfekt att tvätta bort smink med...har inte haft en enda finne eller 

utslag i ansiktet sen jag började med det. 

Charlotte Kyller. KS är underbart  Jag tvättar ansiktet  och  använder sen KS som ansiktsvatten - 

sprayar på. Har fått massa komplimanger för fin hy sen jag började med det. Rekommenderas varmt! 

Teres Tolfsson. Jag kör med KS som ansiktsvatten efter jag tvättat mig. Sprayar på. 

Linnéa Klack Possi Tomth. Nu har jag hällt KS i mitt 500 liters akvarium. hällde i ca 1 ½ dl. tyckte 

genast att dom blev livligare. fiskarna alltså. inga gälar som "flämtar".  Stimmen håller ihop bättre, på 

nå vis. hmm....detta är intressant. Dag 2: Ja, det går bara bra! ingen har dött, ingen visar några 

förgiftningssymptom, alla äter. hällde i ca 2 dl till idag. och allt är okej! Kan nog tycka att ancistrusen, 

(en algätare) är piggare. Dom är mer framme och hanarna har lite kampuppvisning. 

Jessica Larsson. Det gick hur bra som helst att behandla halsfluss med KS. På 2 dagar med silver var 

det mycket bättre, efter 3 dagar var vi friska. Förstår inte hur silver kan vara så ifrågasatt av många 

ang sitt stora andvändningsområde, ingen ifrågasätter att penicillin har "för stort" spektra eller 

område. Med silver blir man ju ta mej tusan både frisk & pigg  Tackar än en gång för de värdefulla 

tips och råd vi fick. 

Conny Vahlin. Vid halsfluss är det bara att maxa dosen. Jag gav min 8-åring 1 msk varannan timme i 2 

dagar sen var det helt borta. Naturligtvis väckte jag honom inte på natten men under dagtid så höll 

jag den dosen... Du kan t o m ge en i timmen till att börja med för att sen glida över på 1 msk 

varannan timme. 



Lena Ohlsson Jern. Jag ger mina hundar kollidalt silver varje dag. Jag har tom botat en tik som hade 

en kraftig livmodersinflammation med nanosilvret. Hon har haft livmodersinflammation förr 

dessutom så har hon en annan sjukdom sedan hon var ung. Trombocytopeni. Vilket gör att man kan 

säga att hon är blödarsjuk. Man ger dom ju ej så stora doser att de ska kunna bli förgiftade. Men 

veterinärerna har ju alltid sina teorier. 

Christel Gunnarsson. Jag vet hundar som dricker KS i sitt vatten varje dag och mår prima! Mina får 

det vid behov. 

Peder. Jag häller lite silver i mjölken så håller den sej flera veckor efter utgångsdatum (använder 

endast lite i te ibland). 

Satu Kärnä. KS hjälper mot infektioner (som höjer ph i urinen och ökar risken för struvit ) 

Oxalatstenar ( ffa perser ) bildas i sur urin. Allt som får katten att dricka mer och därmed ha mer 

utspätt urin har en profylaktisk effekt , då salterna kissas ut istället för att sedimentera sig till större 

kristaller... men är det stopp så är det vet som gäller - det är fruktansvärt plågsamt sätt att dö i 

urinstopp... 

Amanda Miller. Sist jag fick känningar drack jag massa vatten, Paulúns tranbärsjuice och KS. Slapp 

antibiotika och det gick över helt efter 3-4 dagar. Detta var för några veckor sedan... Haft två 

infektioner i våras med efterföljande antibiotikakurer. Innan jag upptäckte KS. 

Helen Wiktorsson. Jag kan berätta en väldigt intressant sak som jag själv varit med om! Jag brände 

mej på perkulator ångan på min vänstra underarm för minst 10 år sedan har fortfarande ärr trots att 

jag la aloevera på! På min högra underarm som jag brände mej med samma perkulator dock inte 

samma ånga!  för 2 månader sedan tog min spray med KS sprayade över en ända gång har inte ett 

märke. Om inte det är fantastiskt då vet inte jag. 

Yvonne Aloba Maalouf. Mitt barnbarn som är 2 har allegier använder KS och MSM och ja det har 

blivit bättre . 

Margaretha Hagman. Min dotter är nu helt fri från allergi och pollenallergin och hon äter MSM. Hon 

har provat med allt för att bli kvitt allergin men MSM fungerar perfekt för henne. 

Renée Johansson. Har också blivit kvitt pollenallergi med msm och kolloidalt silver. Den ständiga 

nästäppan jag haft i flera år försvann också. 

Peter Widén. Mina vovvar dricker ur silver blandning tills de har balans verkar det som, till slut 

undviker de det vattnet med silver, så väntar jag ett tag tills jag ger dem igen och så går det. Djuren 

har ju den förmågan att nästan direkt känna att de fått nog av något näringsämne och slösar aldrig, 

så därför jag också delar upp det, så går inget till spillo. 

Viviane Nyberg. NÄR jag hittade igen min svårt hundbitna vackra hedemorahöna Rosita i våras (en 

jakthund hade smitit ut från en granne nere i byn och tagit sig in bland mina höns som gick fritt ute), 

tog jag in henne, tvättade de djupa såren med vatten o tvål. Sprayade noga 3 gånger om dagen i 3 

dagar med KS. Torkade inte bort överskottet. Det var det enda jag gjorde. Höns har lungorna ganska 

nära ryggen så jag var riktigt orolig. Hon bajsade blod. Rosita fick ligga mörkt med vattenskål i en liten 

bur i lugn o ro. På 4:e dagen släppte chocken o hon började äta. På dag 5 släppte jag ut henne till sina 



kompisar ..och så här glad blev hon då. Haltade ett par dagar men var precis som vanligt annars. Nu 

efter 6 veckor har hon lagt sitt första ägg igen. Nu ska jag genomgående börja ge mina höns och 

kycklingar KS i förebyggande syfte för alla virus som drabbar höns. Veterinären ville avliva henne när 

jag kom dit dagen efter den otäcka hundattacken... Det var egentligen då det sa "klick". Jag tog fram 

silversprayflaskan helt automatiskt med ryggmärgen, fast jag hade massor av annat att välja på 

hemma. Efter detta goda resultat har jag fortsatt läsa och fundera om KS, gått med i den här 

supertrevliga gruppen...och nu ska jag själv bli frisk, har jag bestämt mig för. 

Tordis Elise Steinsrud. Jeg har med god effekt to ganger nå brukt KS ved herpes simplex (munsår) 

utbrudd, og 2 ganger (på 3 forskjellige hunder) ift. tarmirritasjon. Jeg mener også bestemt at KS 

kortet ned forløpet til en forkjølelse og reddet meg fra en lungebetennelse tidligere i sommer. Ved 

slike symptomer har jeg tidligere blitt svært dårlig, men denne gangen ble jeg bedre med en gang jeg 

startet med KS. 

Kenneth Nilsson. Kom till vårt sommarställe 20:e juli. Där fanns 2 l gammaldags mjölk som gick ut 

den 12:e juli. Jag hade förutseende spetsat den med ca 1 msk KS ungefär den 10:e juli. Den smakar 

fortfarande utmärkt! 

Charlotta Jaakkola. Angående KS i poolen i stället för tex klor. Nu har jag testat och resultatet blev: 

Med 3 dl KS i så höll sig vattnet fräscht i två veckor, trots idogt badande av barnen. Utan KS blev 

poolen äcklig och algig på 3 dygn. Poolen är ca 2,5 meter i diameter och 90cm hög. Så här kommer 

det vara KS i poolen hädanefter :) 

Åsa Jarl. Jag ger min hund ks direkt i maten alternativt sprutar ner det i halsen. Nu får han det för sin 

gastrit men har märkt att hans pollenallergi blivit mkt bättre av ks + att han får msm sen lång tid 

tillbaka. Den kombinationen är superbra! 

Annette Schade. Min hund har blivit mkt bättre. De förändringar ja gjort: bytt torrfodret till 

färskfoder/barf. Och så får han extra kalk, KS, msm och så sprayar jag med KS och smörjer med 

silversalva. Det har funkat bra för honom. Vi har slutat med vacciner och cortison. 

Berit Birn. Man ska nog inte sluta med levaxin, kan va farligt... Men dosen kan nog ändra med Msm o 

Ks , så man får känna sej fram. Själv minska jag från en hel tablett till en halv , lycka till! 

Annika Svensson Fd Stenberg. Vill bara berätta om 2 veckor med KS givit mig. Tandkött som slutat 

blöda när jag rensar med tandtråd. Bättre doft ur munnen. Mindre knak i knä och fotleder. Piggare. 

Jag har även haft en smärta i huden i ansiktet som jag sprayar med KS flera gånger per dag. Är nu så 

gott som smärtfri. Tar 1msk 2 ggr per dag. Mindre sveda i ögonen då även sprayduchen hamnar i 

öppna ögon. Helt fantastiskt❤�❤�❤ 

Christina Hagman. Jag fick ett stick från en klägg (broms) igår som svullnade upp rejält. Det blev rött 

runtom och kliade som bara den. Jag sprutade KS på det en gång. Senare på kvällen kom jag på att 

det inte kliade längre och när jag tittade efter syntes ingenting utom en knappt synbar liten röd prick. 

Kari Katralen. Jag ger min cockertik som väger 12 kg en tesked KS morgon och kväll (på maten) varje 

dag i förebyggande syfte då hennes mage är lite ostabil. Och det fungerar jättebra och skulle hon bli 

dålig skulle jag lätt dubbla dosen. 



Marie Lindberg. Vaknade i går morse m. hög feber o riktigt ont i halsen och helt täppt....drack ks hela 

dagen, idag är jag helt frisk... 

Ann-Katrine Backman. KS är ypperligt emot vårtor. Blöt upp vårtorna och ta bort så mycket som går 

av det som blöts upp och lägg sedan omslag med KS. Ibland kanske man inte heller behöver lägga 

omslag, jag har nämligen sett vårtor som gått bort med KS ändå, genom att bara spraya. Men testa 

vilket Ni tycker är effektivast, men som sagt skrapa bort det som går först. Någon har också fått bort 

vårtor med EMS-cremen. Kom också ihåg att byta strumpor vid varje behandlingstillfälle. 

Anki Olsson. Jag brände mig på en plåt för någon dag sedan och fick en brännblåsa. Jag baddade 

några gånger den dagen och dagen efter fanns det bara ett rött märke kvar som inte gjorde ont. 

Margaretha Jönsson. Min erfarenhet av ögon och KS. För 1,5 månad sedan fick jag en infektion i 

vänster öga, ont, svullen och öm med var. Droppade rent KS i ögat med en halv till en timmes 

mellanrum, från kväll till sen läggdax, och ögat var nästan helt bra dagen efter. Fortsatte dock att 

droppa ett par dagar till. 

Goranka Anka Stjernström. Utan Ionosil skulle jag inte klara mig då jag hade upprepade 

herpesutbrott i ögonen. 

Therese Danielsson. Jag har haft problem med magkatarr i många år. Nu med KS verkar magen ha 

läkt.  

Tatschana Sjögren. Jag är verkligen imponerad av ks funktion. Min häst fick inflammation i ögonen 

trots flughuva och ena ögat var igenmurat o det andra rann o hade en begynnande grå hinna i ögat. 

Efter två dagars ögonbad med ks ser ögonen bra ut o grå hinnan minskat till nästan obefintligt  Jag 

ska själv testa mot mina magbesvär och även börja med msm.  

Ida Lindgren. Jag läkte min dotters djupa, infekterade sår på benet med KS (Ionosil). Vi använde de 

glansiga kompresserna så det inte skulle fastna och hade plastfolie över, och sedan bandage. Bytte 

morgon och kväll och så drack hon lite varje dag också. Min dotter har missbildade blodkärl i benet 

och svårläkt, skör hud, men hon slapp att använda antibiotikan hon fått utskriven. 

Iréne Söber. Jag har räddat en handikappad från amputation av ett bensår som aldrig läkte. Han har 

fortfarande benet kvar men nu utan bensår. 

Linda Carlsson Ling. Min skeptiska 14-åring fick nageltrång. Jag gjorde en kompress med silver och 

det började pulsera i fingret direkt. När hon vaknade var smärtan borta och fingret läkt! 

Robert Carlberg. Jag har fått MYCKET hjälp av Ionosil mot min borrelia..Jag fick en kraftig 

neuroborrelius och redan efter 2 dagar med KS kände jag mig bättre. Nu har det gått 2 veckor och 

mår jätte bra.. Rek starkt. 

Annette Schade. KS och silversalva funkade kanon på min hund. 

Timo Engman. KS tar parasiter bra  Använder mycket KS just nu, det biter jätte bra... 

Alice Lundén. Har egen 'erfarenhet' av Candida och det som slutligen hjälpte mig var KS. Dock är det 

viktigt att sluta med socker/fruktsocker och undvika frukt och mjölk. Tag KS i mindre mängd, 1 msk, 

flera gånger per dag. 



Cecilia Larsson.. Jag fick upprepade urinvägsbesvär som ung. En distriktsköterska gjorde 

silverbehandling (penslade). Tror att det inte är så nu. Men, silvret har funnits inom den traditionella 

vården, förut. Jag hade även B12-brist som behandlades senare, när jag tänker efter. Och använder, 

numera, kollodialt silver till både familjens människor, och hundar. 

Christel Gunnarsson. Jag skulle vilja nämna Silversalvan...Fantastiskt bra mot sår. Blir ingen infektion 

om man smörjer på den.  Även bra mot eksem , insektsbett  och  Acne. Bäst är förstås att ta bort 

orsaken till eksem o Acne men under tiden är salvan kanonbra! 

Ann Signér. Min 6-åriga tik blev dålig i söndags, hon kände inte igen varken mig eller någon här. 

Detta varade under några timmar och sen "kom hon tillbaka". På måndagen var det likadant under 

fler timmar. Jag misstänkte, efter ha googlat runt o läst på lite av varje, att hon fått sk tia-attacker. 

Visserligen ovanligt för yngre hundar men ändå. Vi var hos veterinär som sa att det troligen är tia-

attacker men hundar läker ut detta väldigt bra. Bara att avvakta och ta det lugnt med henne. Under 

den här tiden har hon ätit och druckit normalt, gått småpromenader(korta pga värmen vi har). När 

jag kom hem,så började jag ge henne kolloidalt silver. 1 tsk tre gånger om dagen under 10 dagar till 

att börja med. För nu började jag misstänka att det kan vara ett fästingburet virus hon har och för att 

detta virus ska försvinna behövs ks. På tisdag em börjar hon piggna till mer och mer, hon var 

"tillbaka" redan under måndagskvällen men väldigt trött. Natten till onsdag låg hon hos mig i sängen, 

på rygg, vilket hon INTE har gjort på länge. Onsdagmorgon ville hon gå promenad. Det får mig att 

"se" att det funnits tecken tidigare att det inte stått väl med henne. Jag ger henne denna dos under 

10 dagar för att sedan fortsätta ett antal månader med lite mindre dos för att få bukt med denna 

virus.  

Kari Katralen. Jag sprayar min hunds ena öga dagligen med ren KS och har så gjort i flera månader 

(pga en vårta i ögonvrån som jag försöker hålla stången). Inga problem alls och det märks att det ögat 

jag sprayar i blir mer sällan irriterad i förhållande till andra ögat. 

Kim Grönkvist. Har testat att inhalator nu i ca 4 veckor och har inte behövt ta min astmamedicin en 

enda gång . Har annars tagit astmamedicin nästan dagligen . Nu inhalerar jag Ks en gång om dagen 

istället och det känns kononbra i lungorna. 

Eva Stenback. silvret är min bästa vän... 

Carin Littson. Okey här är pappas 1,5 år gamla operationssår som jag tänkte silverkurera. Det är 

transplanterad hud från hans lår till hans vad, efter cancer i muskelvävnaden.  



 

Pratade med pappa idag. Han är ju jävligt skeptisk till hela silverhistorien. Jag la på förband torsdag 

kväll, bytte fredag morgon (då var det var-vätska). Sen drog jag på kortsemester.. Sa att han skulle 

hålla det blött med silver. Idag hade han bytt kompresser. Han var helt förundrad, det såg mkt bättre 

ut + allt det svarta var borta. Men jag får inte se föräns imorgon kväll, hoppas hoppas hoppas det är 

bättre som han säger. 



 

3 dagar senare, det har varit kompresstäckt med ks dygnet runt. Lite uppblött/vitt i kanterna, men 

finare.  Och föresten: det har slutat klia. Det slutade klia när vi drog på KS och det har alltå kliat i 1.5 

år. När jag bytte första gången var det alldeles kladdigt med varvätska. Igår bytte min 12åring 

tillsammans med pappa för jag var inte hemma (min hjälte) så då vet jag inte hur det såg ut, men han 

sa att det var bättre. Idag när jag la på de nya blöta kompresserna så gled de av, det är som en blank 

tunn yta på nåt sätt. Mycket coolt. 

Marianne Hilbert. Detta skrev jag för ett tag sen om min väninna som har diabetes saxat från 

sökfunktionen: Läkaren borde veta, men jag vet att denna väninnan har fått kämpa mycket för att 

slippa vissa mediciner och ersätta med annat. T.ex ville de amputera hennes fot för flera år sen och 

hon har nekat och använt Ionosil Kolloidalt Silver och Pharma Light ledljus. Båda har hjälpt henne, 

men ett tag ville inte ens personal på sjukhuset hjälpa henne att tvätta med KS, för de var rädda att 

göra tjänstefel. NU är de bättre upplysta och använder själva KS i vissa sammanhang. Många är 

förvånade att hon kunnat undgå amputation, så sjuk som hon varit. 

Marlene Wenner. Jag brukar badda mina herpesmunsår med ren KS då och då under dagtid och 

smörjer med silversalva. På kvällen smörjer jag med silversalva innan jag går och lägger mig. Brukar 

även dricka lite mer outspädd KS dagtid. Har hjälpt mig mycket mer än Anti-krämerna och det som 

finns mot herpes. Tar även msm regelbundet. 

Anneli Törnros Fd Bergfelt. Mina hundar väljer skålen med ren K.S framför skålen med det vanliga 

vattnet. 

Maria Nisterling. Jag ger med medicinspruta till mina två hundar. De öppnar munnen och tar snällt 

emot silvret. De får även msm på maten. 



Peder Mobilproffset'se. Jag sprejjar 10-15 pumptag på sprejjflaskan. Över maten. Funkar skitbra, 

dom slickar av silvret först å käkar i sej maten sen 

Hanna Oscarsson. Jag häller KS i en ägg kopp så fårMin hund slicka i sig det rent. Mer poppis än i 

skålen. 

Anders Sultan. I Indien har man gjort ett par studier på silvernanopartiklar som faktiskt visar att 

dessa dödar huvudlöss och mygglarver väldigt effektivt. Om någon har eller får praktisk användning 

av KS på huvudlöss, så skriv gärna några rader och berätta om det! Den ena rapporten sammanfattar 

man med: 

 

 "The findings revealed that synthesized AgNPs possess excellent anti-lice and mosquito larvicidal 

activity. These results suggest that the green synthesis of AgNPs have the potential to be used as an 

ideal ecofriendly approach for the control of head lice and vectors." 

 

Studie 1: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21993881 

Studie 2: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21212979 

Ann-Katrine Backman. Vid bensårskulle jag köra med kompresser uppblötta i silver. Andra saker 

också som ni behöver ta i beaktande är läkningshämmande faktorer. För att sår ska kunna läka bör 

följande faktorer uppmärksammas. 

•Sjukdomstillstånd. Till exempel kan diabetes, arteriell och/eller venös insufficiens, minskad 

aktivitetsförmåga, smärta och infektioner samt nedsatt allmäntillstånd hämma sårläkningen.  

•Ödem.  

•Näringstillstånd. Vid dåligt eller lågt näringsintag kan det vara aktuellt att behandla med protein- 

och C-vitamintillförsel, liksom med zinktillförsel om patienten har zinkbrist. Öka på proteinintaget.  

•Dehydrering. Lågt vätskeintag. 

•Tryck mot utsatta punkter där ben ligger nära hud försvårar den lokala hudcirkulationen.  

•Lång väntan på hårda underlag kan öka risken för trycksår  

•Minskad rörlighet kan ge långvarigt tryck mot utsatta punkter vilket kan öka risken för trycksår 

och/eller hämma sårläkningen.  

•Smärta kan i vissa fall hämma sårläkningen.  

•Tobaksrökning hämmar sårläkningen genom minskad perifer genomblödning, minskad tillförsel av 

syre och näring till huden, nedsatt förmåga att transportera bort slaggprodukter och nedsatt förmåga 

till kollagenbildning.  

•Läkemedel. Läkemedel, exempelvis antiinflammatoriska och immunosuppressiva, kan hämma 

sårläkningen.  

•Sårinfektion försvårar sårläkning. Riklig bakterieväxt kan bromsa normal läkning.  



•Den psykosociala situationen kan också ha betydelse för sårläkningen. Brist på social kontakt liksom 

depression har visat sig kunna ge långsammare sårläkning. 

Robert Roemmelt. Varför detta hysteri om önskat förbud för silverbaserade konsumentprodukter? 

Frågan är: vad är bakgrunden till detta. Fakta är att de som argumenterar för ett förbud kommer 

med otroligt häpnadsväckande påståenden.  

1)  Silver Ag är lika giftigt som kvicksilver Hg.  

Kvicksilver Hg är ett av de allra farligaste miljögifterna och är ett hot mot alla varelser. Här har vi ett 

liknande problem fast omvänt där "experter" påstått att Hg i amalgam i munnen är helt ofarligt. 

Tester gjorda i destillerat vatten skulle bevisa detta. Nu använder dom också tester i sterilt vatten för 

att kunna påstå att silver är giftigt i kolloidal form och som ioner. Dessa tester är inte relevanta då de 

gjordes inte under verkliga förhållandena. Hur det gick med Hg i amalgamet vet vi alla. Det nya Hg-

problemet kommer att bli de nya Hg baserade sparlamporna.  

2) Ag-kationer (positva ioner) och kollouidalt silver i ren form jämnställs med silvernitrat som är ett 

salt som löst i vatten också bildar Ag-kationer men också oönskade NO3 anioner (negativa ioner).  

Innan antibiotikans tid användes just silvernitrat AgNO3 som ett läkemedel med diverse biverkningar. 

Speciellt som näsdroppar var det så koncentrerat att det kunde ge upphov till argyria (blåfärgad hud)  

3) Påståendet att silver är ett hot mot reningsverken.  

Under det analoga fotograferandet fanns ett mycket större silverutsläpp än idag. Då var det inte 

något problem. Nu plötsligt görs det till ett problem, trots att man fortfarande använder 

återvinningsmetoder som minskar Ag ur vattenutsläpp.  

Det finns idag inga bevis att silver skall kunna göra bakterier och virus resistenta så som antibiotika 

gör. Antibiotika slår dessutom ut imunsystemet som silver inte gör. Dessutom är antibiotika som 

utsläpp mycket farligt för speciellt det marina livet vilket silver inte är. Kolloidalt silver används idag 

även som botemedel för sjuka akvariefiskar.  

I rinnande vatten är Ag koncentrationen 10-100 ng/liter (nanogram per liter). I E.G.-TVV (1998) och 

även TVO (2001) finns inget gränsvärde angiven för Ag. Gränsvärdet i gamla TVO (1990) som var 10 

microg/l är borttagen.  

4) Med argyri (huden blir blå av silverintag vilket blir bestående) försöker man göra folk rädda för 

intag av "silvervatten" som innehåller kolloidalt Ag och Ag-ioner.  

Det finns några få människor som fått argyri. Dels har dom tagit stora doser AgNO3, dels har dom 

gjort sitt eget "silvervatten" med hjälp av salter och utan kontroll av koncentrationen, som blev 

många gånger högre än de vanliga 10 ppm (part per millions).  

Enligt WHO och EPA är nolleffektdosen 10 gram Ag. Håller man sig till detta finns ingen risk för argyri.  

Ett exempel: Ionosil är ett vattenreningsprodukt med Ag koncentrationen 10 ppm, vilket motsvarar 

10mg Ag per liter. För en tid sen var det ett kosttillskott men fick inte kallas kosttillskott längre. 

Varför? Avgör själv.  



Dricker man 6 teskedar per dag i 80 år så överskrider man inte nolleffektdosen.  

5) Funderingar kring ofarligt och giftig.  

Vad är det som gör att ett visst ämne kallas för giftigt? Naturligtvis beror det på själva ämnesstruktur 

och kemiska sammansättning. Men det är inte bara det. Vi tar ett exempel: Ämnet vatten. Vatten är 

nödvändigt för livet på jorden. Kan det vara giftigt? Svaret blir ja. Vad beror det på? Mängden. Rent 

vatten H2O är inte skadligt för oss att dricka. Men dricker vi t.ex. över 6 liter på kort tid så får vi 

vattenförgiftning även om vi dricker vanligt vatten som innehåller salter och mineraler kan vi få 

vattenförgiftning och även dö av det. Slutsats: Ett ämnes giftighet beror på mängden.  

6) Funderingar kring önskan att förbjuder vissa ämnen.  

Varför kan det helt plötsligt bli tal om förbud av nånting om finns sedan lång tid tillbaka och har 

använts av människor i över 1000 år ibland. Som anledning anges för det mesta två argument: Det är 

farligt och det fungerar inte. Efter många års erfarenhet och efter miljontals människors användning 

av ett visst ämne är det plötsligt farligt eller fungerar inte. Detta kan inte vara rimligt. Det måste ligga 

nånting annat bakom.  

Vi kan ta ett exempel igen. Silver Ag och kvicksilver Hg. Ag skall förbjudas och Hg försvarades som 

tand-lagningsmaterial och deklarerades som ofarligt att ha i munnen, men klassades som mijögift 

utanför munnen.  

Idag vet vi hur det gick. Det var stora summor pengar det handlade om. Amalgam-resp. Hg-industrin 

skulle förlora stora pengar och självfallet satte dessa igång med motoffensiver. Vissa "experter" 

gjorde tester som skulle bevisa att Hg är ofarligt. De gjorde in vitro tester i destillerad vatten som 

bevis att Hg inte läckte ut från amalgamet. Med andra ord: Salivens sammansättning i munnen skall 

vara lika med destillerad vatten.  

Att Ag som är som kolloid och ion verksam mot bakterier och virus u.a. och dessutom billig gör att 

det är en stor konkurrent mot industrin som vill ha bort det för att kunna sälja sina dyra patenterade 

antibiotika. Dessa antibiotika och övriga kemiprodukter är de verkliga miljögifter som förstör 

vattendragen och förgiftar det marina livet. De använder nu samma teknik som när det var frågan om 

Hg. "Experter" gör tester som inte är relevanta. Även här handlar det om stora summor pengar men 

absolut inte om människornas bästa. 

Anders Sultan. Blev stucken i armen häromdagen av ett litet svart bi som på ett par sekunder hade 

satt sig på armen, hunnit sticka mig och sedan flugit iväg. Vid första anblicken såg det ut som en 

fluga, kanske broms tänkte jag. Det blev ett tydligt märke kvar efter besöket och omgivande vävnad 

svullnade upp som efter ett myggbett ungefär. Jag var naturligtvis snabbt på plats och sprayade KS i 

rikliga mängder. Efter bara någon minut så hade allt lagt sig och den brännande smärtan som sticket 

efterlämnat var helt borta. Då var det ur världen tänkte jag. Kände inget mer av det under dagen. 

Vaknade sedan tidigt på morgonen dagen efter av att jag hade en upphöjd bula som säkert var en 

decimeter i diameter som kliade och var varmt runt själva stickområdet. Tänkte att det kanske var en 

allergisk reaktion? Sedemera visade det sig att när jag tittade närmare på området, så såg jag att det 

satt en pytteliten gadd kvar i märket som var kvar efter angreppet. Armen hade blivit infekterad av 

någon bakterie. Det hade  spridit sig ut i armen och som faktiskt började sprida sig från överarmen 

ner mot handen ett tjugotal centimeter. Förmodligen vad man brukar kalla Rosfeber. Det var varmt 



och kliade. Jag gick nu till motangrepp med stora klunkar KS var 5:e minut under en halvtimme. 

Bandagerade armen med en kompress indränkt i KS och virade området sedan med gladpack så att 

det skulle fortsätta att vara fuktigt. Ännu mer KS drack jag lite då och då var timme. Dagen efter så 

såg man tydligt hur infektionen avstannat, rodnaden och kliandet var så gott som borta men lite KS 

på bandaget och oralt tog jag ändå några gånger. Ytterligare en dag senare är infektionen som 

bortblåst och alla tecken på det som inträffade är helt borta. KS har gjort sitt jobb än en gång och 

sparat mig en tripp till vårdcentralen med tillhörande antibiotikaförskrivning. 

Anders Sultan. Kolloidalt silver har hjälpt många med svåra borreliainfektioner. Några exempel på 
detta kommer här: 
 
De fästingspridda sjukdomarna Borrelia, TBE och Anaplasma skapar allt större problem i vårt land. 
Detta i takt med att fästingen blir alltmer utbredd. Behandlingstiderna med antibiotiska preparat 
behöver många gånger vara månadsvis långa och det innebär en stor belastning på kroppens 
tarmsystem och tillhörande immunförsvar. Den effekt som kolloidalt silver kan ge på inkräktarna har 
visat sig vara väldigt god. Läkaren Paul Farber drabbades själv av borrelia genom en fästing.  
 
Efter att ha provat antibiotika i flera månader utan fullgott resultat, beslutade han sig för att använda 
silver i kampen mot borrelian. Silvret utrotade borreliaspirocheten och efter några månaders 
användning så blev han friskförklarad. Farber skrev därefter boken ”The Micro Silver Bullet” där han 
berättar om sin resa. Även veterinärer får bra resultat med hjälp av kolloidalt silver och använder det 
för fästingrelaterade problem på både hundar, katter och hästar. 
 
I ett fall rörande borrelia, rapporterar frun till den drabbade följande: ”Min man fick borrelia förra 
sommaren, alltså 2010. Han fick 2 st kurer med antibiotika men blev inte bättre. Han fick ta ett nytt 
prov som visade att han fortfarande hade en borreliainfektion, men sen ändrade sig läkarna – så 
någon mer hjälp fick han inte. Jag sökte på nätet efter alternativa mediciner och hittade MSM och 
kolloidalt silver (Ionosil), vilket han har tagit i ca 1,5 månader och han är faktiskt frisk nu!!!! Hans 
svettningar, trötthet, krypningar i ansiktet, värk som vandrat runt i kroppen mm är helt borta. Han 
känner sig jättepigg och stark. Dessutom hade han ett sår på foten efter en operation som inte ville 
läka på två år. Då köpte jag EMS-salva och det läkte på 5 dagar. Den 1 april ska han börja jobba igen 
och vi är mycket glada. Vill bara så hemskt gärna tipsa alla som är sjuka. Kan aldrig vara fel att prova, 
eftersom man inte får hjälp från den svenska sjukvården.” 
 
Personen ifråga har tagit en till två matskedar kolloidalt silver per dag. 
 
En annan person skriver: "Sedan jag började med KS och MSM känner jag mig piggare, starkare och 
mina symtom efter borellios som domningar, tinnitus och infektionsbenägenhet har minskat 
betydligt! Men räkna med utrensningssymtom i början så börja lugnt..." 
 
I ett annat patientfall rapporterar den drabbade själv: ”Jag använder nu ert silver (Ionosil), med 
droppflaska. Det ger mycket bättre effekt om man tar det under tungan – typ 1 mL flera gånger om 
dagen. Sen sväljer man efter typ 30 sek. När jag höll på att bli nästan blind, synnervinflammation, var 
jag tvungen att droppa i ögonen flera gånger om dan. Det blev genast bättre efter 1 vecka! Även 
använder i näsan och öronen. Mycket bättre resultat. Öronen: hade problem med lock och smärta, 
samt yrsel. Dom har försvunnit nästan helt nu efter typ 3 veckors behandling! Näsan: svullnader gått 
ner, andas mycket bättre nu, mycket grymt bra – fortfarande krypningar kvar men minskar! Samt på 
huden i ansiktet. Det röda, borrande känslan i utslag och flagande hud har helt stannat och min hud 
är som ny. Så använder jag en mjuk borste över hela kroppen för öka cirkulationen, även på ansiktet, 
och för skrapa bort död, hud. Så silvret kommer in bättre också i porerna. Hade tryck i ansikte, öron, 
nästa och ögon som var tydligen die-off reaktioner. Nu är min syn MYCKET bättre, nästan 100% –  jag 



har er att tacka för det!” 
 
En tredje: "Jag hade borrelia förra sommaren efter ett fästingbett, som försvann på någon månad 
efter ihärdigt msm och silver intag dagligen (2 tsk msm, 2 msk silver). När jag har fått det tidigare har 
jag alltid kört en kur penicilin, vilket jag inte ville göra denna gång, så jag vart glatt överaskad. Ska 
även tilläggas att jag äter biodynamiskt odlade kosttillskott och sköter min hälsa både med motion 
och en nyttig & medveten kost." 
 
En fjärde berättelse: "Jag vill gärna berätta om en intressant händelse jag var med om beträffande 
kolloidalt silver. Det var i början av september 2008 som jag fick ett fästingbett precis där armhålan 
börjar på höger sida. Jag fick bort det mesta av den men det var rött några centimeters diameter och 
det kändes märkligt. Efter några dagar började det kännas lite feberaktigt + stelt i nacken och jag 
kände en viss oro. Min dotter föreslog att ta kolloidalt silver, vilket jag gjorde ca kl 22 strax före 
sängdags. Efter några timmar vaknade jag av att jag svettades kraftigt, men vände på täcket och 
somnade om. Dagen efter kändes det betydligt bättre men efter fyra fem dagar började det igen 
kännas konstigt i kroppen som att feber var på gång + stelt i nacken men nu i båda nackmusklerna 
och kraftigare. Nu började jag bli rädd för tänk om det utvecklade sig värre och vad skulle hända i så 
fall? Jag tog nu 6 cl kolloidalt silver på kvällen och vaknade genomsvett kl 01.45.  
 
Jag vände täcket, gick upp och drack ett stort glas vatten + 6 cl kolloidalt silver igen och gick till sängs. 
Strax före 06 vaknade jag åter genomsvett, vände på täcket, gick upp och drack ett glas vatten och 
lika mycket silver och somnade om. Kl 10 var jag åter genomsvett och upprepade proceduren och 
den dagen kändes det att kroppen var återställd till minst 70 %. Jag tog nu 6 cl silver var fjärde timma 
i två dygn till och då kändes 99 % vara borta. Dosen halverades till var åttonde timma i ytterligare tre 
dagar och därefter tog jag 3 cl var åttonde timma ytterligare 10 dagar och sista veckan kände jag mig 
helt återställd. Så någon sort av borrelia tror jag besegrades på detta vis. 
 
Men det som var extra intressant var att tre månader senare upptäckte jag att den där lilla 
herpesgrejen jag hade inuti underläppen sedan 1992 och som aktiverade sig ett par gånger om året 
eller mer - den var borta. Silvret tog alltså död på mitt herpesvirus på köpet. Detta är inte 
kontrollerat av provtagning men jag besväras inte av det längre och det känns inte något i läppen. 
Kanske ligger det och vilar för jag har hört att det skall vara omöjligt att få bort, men i så fall har jag 
en idé hur det skall behandlas. 
 
Till det hela hör kanske att jag vid tillfället enbart ätit rå växtmat under tre år då det inträffade + att 
jag drack en superprobiotika ungefär lika länge vilket fick min förstoppade tarm att börja fungera 
normalt. Detta kan ha hållit kroppen i bättre trim i kombination med regelbunden motion och då 
kanske silvret fick bättre effekt genom att mit immunförsvar var aktivare? Men fungerade, det gjorde 
det trots mina 66 år. 
 
Min dotter började för många år sedan på min inrådan att använda kolloidalt silver för att få 
förkylningssymptom att elimineras, och det har fungerat varje gång för henne. Men jag har aldrig 
tidigare använt silver eftersom jag aldrig har haft behovet, så det var lite kul att det var Marie som 
kom med idén." 
 
En femte: "Vår fem-årige son fick Borrelia i slutet av april i år. Han fick ett "eritema migrante" (kan ej 
detta på svenska) efter ett fästingsbett, som fick oss att misstänka Borrelia. En test i slutet av maj 
visade att han hade börjat bilda antikroppar, men fortfarande hade infektionen i kroppen. Vi beslöt 
oss för att INTE använda oss av antibiotika, eftersom dess effektivitet på just Borrelia är diskuterbar 
(vi använder i princip bara alternativ medicin, men var beredda att göra ett undantag i detta allvarliga 
fall). Vår homeopat i Sverige (vi bor i Italien) föreslog en silverkur. Här nere finns inget kolloidalt silver 
enligt vår homeopatiska apotekare, så vi väntade tills vi kom till Sverige i juli och startade då en  



tvåveckors intensivkur. Fyra gånger om dagen gav vi honom silvret, samtidigt som vi tog bort allt 
socker från hans kost och lät honom äta en massa (ekologisk) yoghurt. Hans symptom var då ledverk 
och dålig matlust. I augusti mådde han utmärkt och växte flera centimeter på en månad. En alldeles 
nytagen test visar att han inte längre har infektionen i kroppen, och att han bildat antikroppar. Det är 
inte möjligt att veta med säkerhet om bakterierna finns gömda någonstans, men enligt en god vän till 
oss som är biolog och forskar om just immunförsvaret är det knappast troligt. Han anser att detta 
skulle blivit synligt genom blodprovet." 
 
En sjätte tillägger: "Jag lider svårt av borrelia och känner att silvret hjälper, framför allt så slipper jag 
förträngningar i magen och lös avföring i ett. Min MS visade sig vara borrelia och co infections (tester 
utomlands efter att tarmar m.m. började lägga av). Nu efter antibiotika och KS, MSM, Mariatistel, 
Artemisia osv så är jag sjukt mycket bättre. Kan nu gå normalt, sluddrar inte längre, kan kissa utan 
kateter (7år sedan), andningsuppehåll gått ner från 43/tim till 8/tim osv.” 
 
En sjunde avrundar med: ”Jag har fått MYCKET hjälp av Ionosil mot min borrelia. Jag fick en kraftig 
neuroborrelius och redan efter 2 dagar med KS kände jag mig bättre. Nu har det gått 2 veckor och 
mår jätte bra. Rek starkt. Själv tar jag just nu 2 matskedar x 3/dag för att rensa ut borrelia och andra 
parasiter. Jag börja med 1 msk/2 ggr dag första veckan, sedan 2 msk/2ggr dag andra veckan och nu 
vecka 3, 2msk/3 ggr dag och kommer fortsätta med det i några månader då jag fick kraftig 
neuroborrelios. Mår riktig bra nu med KS faktiskt. Och då var jag ändå nästan döendes för 4 veckor 
sedan i borrelian. Ska även börja med MSM nästa vecka för att ytterligare rensa ut alla parasiter. Kan 
tillägga att jag insjukna i det för 2 år sedan och blev inte riktigt bra av antibiotikakuren då och fick en 
kraftig infektion av det nu i somras igen. Dock inte av en ny infektion utan den gamla som blossade 
upp igen.” 
 
Samma person i en uppföljning en månad senare: ”Det började för 2 år sedan då jag insjukna i en 
kraftig neuroborrelios och låg helt pall i 5 månader med svåra symtom med feber, svettningar, 
dimsyner, yrsel, minnesförlust mm mm. Höll på att stryka med men min sambo fann mig liggandes på 
golvet medvetslös och ringde ambulans direkt. Ett borrelia prov visade positivt. Efter en kort 
antibiotika kur så kände jag mig bättre men inte helt bra.. Blev flera ggr till VC då jag fick känningar 
tillbaka men prover visade "bara" att jag hade en liten infektion i kroppen och det var bara hem och 
vila.. Samma sak som dom sa när jag insjukna första gången. Nu för ca 2 mån sedan insjukna jag 
kraftigt igen och för ca 4 veckor höll jag på att stryka med igen och krävde antibiotika på 
infektionskliniken men jag fick inget. Hade då läst på en hel del om KS när jag började insjukna igen 
och jag sa rent ut till läkaren att jag valde isåfall att gå på KS. Körde direkt och köpte KS efter jag blev 
utsläppt från infektionskliniken och redan efter 2 dagar så kände jag mig mycket bättre. Började med 
1 msk/2 ggr om dagen första veckan, 2 veckan 2 msk/2 ggr om dagen, och nu tar jag 2 msk/3 ggr om 
dagen samt så har jag börjar med MSM för att rensa ut ytterligare.. Redan efter 1 vecka var det STOR 
skillnad på mig. Och nu efter ca 3-4 veckor mår jag så gott som perfekt och har kunnat trappa ner på 
mina antidepressiva. Kan ju tillägga att efter 1:a gången jag insjukna, fick jag som sagt antibiotika 
som ledde till att jag fick förstorad mjälte och lever med för höga värden, förstorade bröstkörtlar och 
blev djupt deprimerad. Men det känns mycket bättre efter KS. Speciellt min depression och mina 
bröstkörtlar.. Tänkte åka ner till VC och ta prover och se mina värden på mina organ nu med. 
Problemet med läkarvården är att dom enbart kollar mot borrelia i sina prover men som jag, fick det 
av en fästing, som kan innehålla massa andra parasiter, parasiter som dom inte tar prover mot. Hade 
det inte varit för KS så hade jag troligtvis tagit mitt liv för jag mådde så jäkla dåligt av min 
neuroborrelios.” 
 
En åttonde person:. När jag botade min borrelia, så tog jag ingen bestämd dos, kanske 2 dl per dag? 

Jag hällde upp silver i en mindre flaska och tog en klunk när jag sprang förbi. Jag tog också en rad 

andra saker som graviola, pau d'arco, Anti-v, Enzymeja mm. Höll på i 2-3 månader. 



Avslutningsvis en nionde person som fått hjälp: Jag har KS (Ionosil) att tacka för att jag mår bra nu 

och känner mig fri från borrelia jag drabbades av i somras. Hade jag inte börjat med KS så hade jag 

nog mått rätt dåligt idag. Efter en månad från bettet och en pencillinkur (Tikacillin) utan någon 

märkbar bättring så drabbades jag av kraftig yrsel, illamående, magont, vandrande stickande värk i 

kroppen, ångest, deprimerad, ljuskänslig, kändes som en degklump i huvudet, nattliga svettningar 

m.m. Allt kom så fort. Jobbigast var att man kände man börja förlora kontrollen över sig själv på ett 

sätt jag ALDRIG upplevt innan.  Så fick jag tips om att prova KS via FB-gruppen Borrelia 

(neuroborrelios) "kronisk borrelia. Jag tar KS 10 ml 2-3 ggr dag rent under tungan en stund innan jag 

sväljer de. Efter 3 dagar på KS märkte jag en markant skillnad på hur jag mådde. Nu efter 1 1/2 

månad på KS så är jag tillbaka på gymet igen och tränar. Tack! 

 

Vad gäller doseringen så får man prova sig fram. En person botade sin borrelia genom ett intag av 2 

deciliter kolloidalt silver per dag uppdelat på fyra intagstillfällen, medan andra får bra resultat på ett 

par tre matskedar. De flesta delar upp det på två-tre olika intagstillfällen. Gärna på fastande mage - 

och håll vätskan i munnen någon minut innan den sväljes. Det finns rapporter som säger att ju längre 

tid man håller vätskan i munnen, desto bättre effekt blir det. 

 

Många börjar första dagen med någon enstaka tesked för att man inte ska få för stora 

utrensningssymtom i början. Dessa varierar mellan person till person och i de fall man får känningar, 

så anpassa dosen så att dessa inte blir för markanta. Oroa dig inte för att produkten ska förstöra de 

goda tarmbakterierna, då det finns studier samt erfarenhet som visar att silvret inte påverkar de 

goda grampositiva mjölksyrabakterierna som lever i tarmen. 

 
Behandlingen med kolloidalt silver fungerar uppenbarligen väldigt väl på djur också. Det finns till och 
med veterinärer som rekommenderar kolloidalt silver till djur med borrelia och andra fästingburna 
sjukdomar. 
 
Ett exempel på lyckad behandling av en hund:  ”Min hund får ks för sin borrelia i 2 år nu och mår 

kanon vad jag kan se mot innan. Hon var då typ *dödsdömd* av 2 st oberoende av varandra 

Veterinärer, och mitt liv slutade nästan fungera av min stora sorg och smärta av att tro att jag skulle 

mista henne. Borreliaparasiten hade satt spår på njurarna och hon skulle inte överleva enligt  dem... 

1 pencillinkur åt hon i typ 10 dagar och de ville även att jag gav henne special foder som dom säljer 

där. Hon har nu fått KS av mig i 2 års tid och mår så himla bra och är superfin i kroppen,mycket fint 

musklad och ja... hon mår förträffligt. Hon har hela tiden ätit samma mat som alltid då jag inte ville 

ge det fodret som de ville sälja, utan hon har och får färskfoder och standardt torrfoder som jag alltid 

haft + deras immunpulver. Jag kan inte säga eller tro annat än att KS hjäpt min hund att leva vidare... 

Den tron kan ingen ta ifrån mig och jag är så lycklig så jag får tårar i ögonen varje gång jag ser på min 

lilla tös och hennes livsglädje.” 

Vad är då kolloidalt silver? 

Kolloidalt silver består av destillerat eller avjoniserat vatten och en blandning av silverjoner och 

silverpartiklar. Silver är känt för att effektivt döda svampar, virus, bakterier och även encelliga 

parasiter. Silver är samtidigt ett för däggdjusrsceller ofarligt mineral. WHO säger att ett dagligt 

silverintag motsvarande 7 teskedar 10 ppm starkt kolloidalt silver, kan intas dagligen i 80 års tid – 

utan att passera fullständigt säkra intagsnivåer - den så kallade nolleffektdosen NOAEL. Kolloidalt 



silver används av uppskattningsvis 10 miljoner människor i USA och i Sverige finns det många 

tiotusentals nöjda användare.  

MSM är förkortning för MetylSulfonylMetan, ett svavelbaserat kosttillskott som hjälper kroppen med 

utrensning av gifter, samt verkar antiinflammatoriskt och vävnadsuppbyggande. 

Vill du veta mer i detalj om kolloidalt silver, så rekommenderas följande artiklar som finns 

publicerade på Internet: 

http://www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/03nr2/03-2art1.htm 

http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=1448 

http://www.zarahssida.se/blog.php?bid=1654 

http://www.zarahssida.se/blog.php?bid=657&print=1 

73 sidor med användarberättelser hittar du här 
 
http://www.2000taletsvetenskap.nu/anekdoter/kolloidaltsilver_msm.htm 
 

Birgitta Shinewithme Sigurdsson. Jag har i dagar haft ruskig klåda i öronen (Candida) som blev 

outhärdlig igår. Jag sprayade in silver i örat och det sved till (?) och slutade klia på sekunden. 

Upprepade sprayandet efter någon timme då jag kände det krypa på igen och vipps = borta. Silver är 

OUTSTANDING. Blev av med begynnande halsfluss på 5 timmar med sippande av silver (750 ml) fick 

jag i mig under dessa timmar - gurglade - slungade - drack. Så tacksam.  

Benny Sellberg. Min MS visade sig vara borrelia och co infections (tester utomlands efter att tarmar 

m.m. började lägga av). Nu efter antibiotika och KS, MSM, Mariatistel, Artemisia osv så är jag sjukt 

mycket bättre. Kan nu gå normalt, sluddrar inte längre, kan kissa utan kateter (7år sedan), 

andningsuppehåll gått ner från 43/tim till 8/tim osv. 

Sherine Kurdi Rustam. Min kompis hade halsont , jag gav honom lite av mitt KS, han blev bra på 

några timmar, innan det var han hes o krasslig. 

Kari Katralen. Min hund får KS och MSM, ger henne lite KS morgon och kväll i maten. MSM får hon 

på morgonen och pälsen har blivit jättefin! (KS är mest för hennes mage - den kan vara lite ostabil 

och är MYCKET bättre numera). Jag har en cockertik som väger 12 kg. Ger numera (började med ett 

halv kryddmått och ökade sakta) ett toppad kryddmått MSM till frukost varje dag. // Hon äter allt 

hon kan komma över utomhus och får lätt diarré (akut och ibland komplicerat som tar tid att bli av 

med). Sen jag började ge henne en dryg tesked KS morgon och kväll har det blivit väldigt mycket 

bättre. Hon kan vara lös i magen, men det rättar till sig snabbt. Det går bra att strö över vilket som. 

När jag ger torrfoder häller jag på lite KS och sen strör jag MSM över, då fastnar MSM på fodret. Men 

hundar GILLAR MSM, så även om du har det löst på torrfoder utan att det klibbar fast är chansen stor 

för att hunden slickar det i sig. 

Satu Kärnä. Ks till diabeteskatter är bra ffa för att det förebygger urinvägsinfektioner och andra 

opportunistiska infektioner som frodas i socker. 



Yohanna Olsson. Tejpa fast silverindränkta bomullstussar med kirurgtejp på varenda liten mollusk du 

ser!  Min son hade när han var liten, försvann på bara några dagar med hjälp av KS. 

Högmo Ann-chatrine. Tack för de tips jag fått nu ska jag beställa en dunk ks... Jag har använt ks och 

msm i drygt ett år - det problem jag hade då var att det upptäcktes förändring på min bukspottkörtel 

(cancer) idag är det helt borta. 

Elisabeth Felling. Jag droppar KS direkt i ögonen på hunden, funkar varje gång. 

Marianne Hilbert. Det är nog 10-år sen sommaren 2003, det var troligen då jag började med Anders 

som "mentor" och en ny väg med hälsomedvetna val. KS kom också in i bilden redan då. Hade inte 

Anders funnits och fått mig att förstå att den ökade värken hade med utrensning att göra, så hade jag 

nog inte vågat fortsätta ta MSM då. Jag låg utslagen och orkade knappt vända mig i sängen och resa 

mig upp i flera dagar. Sen fick jag klart för mig att det skulle saktas ner i dos. Men när utrensningen 

gick över så släppte det onda, jag blev mjuk och ledig med spring i benen. Jag chockades själv av att 

jag plötsligt hade sprungit i en trappa upp till övre våningen utan besvär. Sen kom andra goda 

bieffekter som gav mig många komplimanger, från dem som varit vana att se en trött och lite matt 

person. Så jag är skyldig stort tack till Anders, som inte gav upp om mig. 

Caroline Johansson. Jag använder Ks samt MSM till en hel del olika ändamål, både människor och 

djur, och kunde inte vara mer nöjd alltså. Vilka schyssta grejer! Och vilka naglar jag fått!!! Har ALDRIG 

haft så fina, starka naglar! Gillar't  

Monica H, 47 år. Efter 6 veckor med MSM: varken nyser eller snyter mig när jag klipper gräset. 

Knäppningar/knastret från tår/fötter är borta. Musklerna är mjukare och jag skuttar ur sängen som 

en tonåring. Men mest nöjd är jag över låren. Jag har haft ordentligt gropiga lår de sista 20 åren och 

nu är celluliterna nästan borta. Skinnet är mjukare o slätare. Har en enorm energi i kroppen och ett 

nytt driv i stegen när jag är ute o går promenader. Jättenöjd. 

Jolanta P. Vår katt fick en ögonsjukdom.Det bildades en svart fläck på pupillen. Ögonspecialist sa att 

man måste operera ögat och ta bort fläcken. Vi har läst på www.ion-silver.com. att man kan blanda 

MSM pulver med sterilt vatten eventuellt genomkokt vatten och droppa i ögonen. (1 del pulver +6 

delar vatten) Vi började droppa denna tinktur i vår kises öga 3 ggr. dagligen. Efter mindre än 1 månad 

behandling var fläcken helt borta. Ögonspecialist blev mycket förvånad över resultat. Vi droppar 

också i våra ögon och synen har blivit bättre. 

Annika Berg. Har botat min tarmsjukdommed KS och MSM :) Var sjuk, läkarna kunde inget göra, fick 

då tips om KS av Bertil Kvant som botat sig från cancer när läkarna stod maktlösa:) 

Sussi Susanné Odin. Härligt, härligt  Min sambo blev nyfiken på mitt KS då han hörde o såg att jag 

mådde bättre o bättre i kropp (o själ) med att ta detta regelbundet. Så han, efter att fått en rejäl 

infektion med slemhosta (han har astma i botten), så illa att vi var nära till Akuten. Men på natten 

gick han ner i köket, tog en klunk varje timme under natten, o se o hör; han blev ganska snart bättre i 

sin andning, o nu 3 veckor senare, har jag fått en piggare o mindre andnödd gubbe här hemma; 

fantastiskt. 

Frida Viibus Lundgren. Det tog EN vecka för tre utbrott av herpes att försvinna i princip helt!!! Ett 

snapsglas morgon och kväll samt MSM med c-vit-kapsel. Vi är skitnöjda!!! Inget baddande förutom 



idag när kompisen skulle komma (vilket gjorde att de som ploppat upp under näsan typ försvann...). 

Kanske inte var herpes men de följde "schemat" för herpes labia fast på EXTREMT mkt kortare tid!  

Älskar ks & msm!!! 

Birgitta Shinewithme Sigurdsson. Jag sprayar och dricker ks var dag och har fantastisk skillnad i min 

problemhy "Rocacea". Jag märker direkt om jag glömt ta silvret. 

Filip Samuelsson. Skrev för tre dagar sen om farmors öga, hur ja skulle kunna få det bättre på för 

sätt.. Och de tipsen ja fick och som jag gav henne har gett resultat! Helt sjukt bättre och mycket 

finare det blivit! Inte alls lika rött, svullet och irriterande som innan! Hon e super glad över denna 

produkt och lika så jag! Tack snälla för hjälpen! Jag skriver nästa vända när allt läkt klart få se hur 

långt tid det tog! Tack igen! 

Lennart Strandesjö. Jag måste bara berätta en solskenshistoria. Jag pratade lite med en granntjej för 

en dryg vecka sedan och frågade hur hon mådde. Hon berättade då, att hon hade varit på sjukhuset 

med sin onda mage. Man kom fram till att hon hade någon form av bakterier i tarmarna och satte per 

omgående in antibiotika, vilket resuterade i en allergisk reaktion, med massor av utslag och en 

besvärande klåda som följd. Antibiotikan, sattes genast ut och hon skulle komma tillbaka till 

sjukhuset inom några dagar och prova något annat. Mot klådan och utslagen fick hon kortisonsalva 

och någon annan kräm som skulle mildra hennes besvär, viket gjorde det hela ännu värre. Pest och 

pina, stackars tjej. Jag berättade lite om KS och hon blev intresserad och ville prova. Jag hjälpte 

henne att badda ryggen med KS, framsidan fick hon badda själv, ville inte bli för närgången. Hon tog 

också två msk KS, sedan gjorde jag iordning en liter dricksvatten med KS och bad en liten bön att hon 

skulle få lindring. Redan dagen efter, så var hennes klåda nästan borta och de ilskna utslagen hade 

bleknat ett par nyanser. Magen kändes riktigt bra tyckte hon, fantastiskt. Nu en dryg vecka senare, 

med dagligt intag av KS, så är min kära granne, helt besvärsfri. Av utslagen syns inte ett uns. Hon har 

varit på återbesök hos dokton under veckan och han kunde inte för sitt liv förstå vad som hade hänt. 

Alla prover var perfekta och sjukdomen som bortblåst. Fantstiskt igen. Hon kommer från ett annat 

land och har fortfarande lite problem med svenskan, så hon kunde tyvärr inte förklara riktigt för 

doktorn, vad som hade skett. Han sade i vart fall, att hon hade varit med om ett under....visst, undret 

heter KS. Tjejen har haft sina magproblem under flera år och har alltid varit allergisk mot antibiotika. 

Hon hävdar bestämt, att så här frisk har hon inte känt sig på många år. 

Lennart Strandesjö. Jag har haft många divertikuliter under många ur. Ambulans, sjukhusvistelse, tio-

fjorton dagar, smärtor av guds nåde. Detta var obligatoriskt under många år en/två gånger per år. 

Sedan jag började med KS, för fyra år sedan, så har jag inte haft en enda divertikulit som har behövt 

ha sjukhusvård. Så fort att jag har märkt det minta tecken på inflammation, så har jag kört intensivt 

med KS i tio dagar. Vi är en stor skara som har KS, att tacka för betydligt bättre livskvalitet. 

Anne-Lie Kronohage. Min katt blev biten av en annan katt i örat i förra veckan och jag tog den lilla 

sprutflaska direkt och spruta tre ggr första och andra dagen dag tre 2 ggr, Han vill jag skall klia honom 

så då läker det snabbt, sen får han silvervatten dagligen att drick och rent silver då han blev 

biten....fantastiskt! 

Lina Bacon Bojstedt. Min hand efter första smörjelsen med silversalva! 



 

 

Min psoriasis efter tre dagar med silversalva.... 

 

Nu har jag köpt mer silversalva, hjälper kanon mot min psoriasis! Jag smörjer mina händer flera 

ggr/dag, så fort dom börjar fjälla och klia. Jag jobbar inom vården och där är det mycket vatten och 

handsprit men så fort händerna utsatts för detta så har jag smort med silversalvan! Det dämpar 

klådan och är skönt tycker jag. 



 

Efter 13 dagar med Silversalva..... det är skönt att slippa värk och min psoriasis på händerna blir bara 

bättre o bättre med silversalvan! 

Fred Gustafsson. Divertiklar är fickor på tarmen där avföring samlas. Blir till inflammation. Min fru 

har haft stora problem med detta. När jag också fick det blev det med våldsamma smärtor, känslor 

som liknar förstoppning men utan att få ut ngt. Efter c:a ett dygns smärtor tog jag 7 cl KS. Kände 

redan när det var på väg ner i magen att något hände. Efter 15 min. var smärtorna borta. Kvar var 

bara ömheten i magen. Tur el. bara att det skulle läka ut just då, jag vet inte. Pröva, det kanske 

behövs längre behandling, vad vet jag. Jag tror i alla fall på KS! Lycka till! 

Lisa Tönnerfors. Jag har förstått att man kan ge även små barn ks och msm. Mina får ks varje morgon 

innan dagis. Nu på sommaren är vi inte så noga men har alltid med ks på resor. När vi flög till 

Grekland så fick de spraya ks i munnen några ggr för att hålla sig friska från alla flygplansbakterier. 

Perfekt att ha i strandväskan o spraya små sår som blir under dagen. 

Linda Carlsson Ling. En vecka i Turkiet och hela familjen är fri från magsjuka och annat. Silver har 

klunkats och sprayats (tack för tipset Lotta Hellqvist )på maten! 

Lena Särnstedt. Jag behandlade en tacka med juverinflammation med KS. Jag gav henne det i en 

spruta direkt i munnen flera ggr om dygnet första dagarna. Hon blev helt frisk. Jag använde en större 

spruta, hon fick säkert i sig mer än 1dl per dygn de första dagarna. 

Ankie Jet Ettah. Visst kan du behandla djur med KS, häll i dem, spraya på dom, tvätta sår, ögon, 

tvätta öron mm... finns inga begränsningar... 

Annette Schade. Min hund får KS och msm i maten varje dag. Sen har jag använt det mot svamp på 

tassarna. Mkt bra resultat. Han har allergi och när han har utslag sprayar jag på dem och smörjer med 

silversalva. Detta tillsammans med att vi tog bort torrfoder har gjort att vi kunnat sluta med alla hans 

mediciner. 

Anne-Lie Kronohage. Min gamle goe katt blev biten av en annan katt i örat, så jag tog den lilla dusch 

sprutan 3 gr/dag i två dagar, den tredje dagen kom han själv och tyckte på med KS ( 15 år och klok 

som en hund ) i alla fall nu är han läkt. 5 dagar för då fick jag helt plötsligt klia där han innan var öm, 

otroligt  han får för övrigt silver vatten dagligen, precis som jag och vi mår toppen! 

Camilla Centerblad.. För några veckor sedan fick jag starka känningar om att en ny urinvägsinfektion 

var i antågande. Då jag inte hade tid att vara sjuk sökt jag desperat en lösning och blickarna föll på 



"silverflaskan". Jag tog en liten hutt utspädd med vatten och ytterligare en en timmme senare och 

problemet var löst. Fantastiskt. 

Boel Wranger. Tidigt i somras fick min mamma, 92 år bältros. Upptäcktes tyvärr för sent på 

äldreboendet. Satte in silver direkt närjag fick veta det! Spray utvärtes 3 ggr dagligen + 3-4 snapps-

glas dagligen. Efter 4 veckor var hon helt återställd. Det syns inte ett spår efter alla blodiga sår hon 

hade. Viss är det fantastiskt!!!! TACK för SILVER!!! 

Börje Karlsson. Efter ett halvårs lidande av bältros hade jag turen att komma i kontakt med Therese 

på TillSkott som erbjöd mig att prova Ionosil kolloidalt silver, som tydligen ska hjälpa mot virus, 

bakterier och svamp - och bältros är ju ett virus. Jag var skeptisk men kände mig rätt desperat 

eftersom jag länge gått på smärtstillande och hade det riktigt kämpigt både dag och natt trots 

mediciner. Jag följde ordinationen och efter bara ett par dagar (!!) kände jag en förbättring!! Efter 

ungefär 3 veckor kunde jag helt sluta med smärtstillande piller och efter fem veckor kunde jag 

konstatera att jag var FRISK!! Vilket under! Läkarna som hade sagt att det skulle ta ytterligare ett år 

innan jag kunde förvänta mig en förbättring. Och dessutom inte den minsta lilla biverkning av silvret. 

Dosen jag tog var 3 kapsyler (ca 2 matskedar) morron och kväll. Jag rekommenderar andra att prova 

och se om det även kan hjälpa er! 

Linda Frank. Tänkte att jag får oxå dela med mig av min erfarenhet av msm och ks. Fick kraftig värk i 

hela kroppen och var sängliggande i över en vecka för tre år sen. Någon form av reumatiskt blev 

svaret. Proverna var inte bra hade ökad risk för proppar och massa annat. Skulle äta cellgift men 

vägrade. Började med msm och efter ett tag så försvann nästan värken helt men jag kände mig 

mycket piggare. Tog nya prover och dom var perfekta. Ökade dosen tar nu fyra tsk msm och värken 

helt borta:)! Finns en nackdel dock.. Får raka armhålerna varje dag;)!  Har hästar och en av dom får 

mugg.. Ks är det enda dom hjälper. Sprutar på pillar inte och det bara trillar av!  

Maud Hilton. Är ny användare av MSM. Har ätit KS sedan 1/2 år tillbaka. KS är bra mot bl.a. 

förkylningar. Min dotter som också har börjat med MSM har fått sänka på insulinet. Hon har typ 1 

diabetes. Naturen försuras ju idag och det gör väl våra kroppar också. Därför är nog MSM bra för så 

mycket. 

Sanne Kullberg. Jag tvättar tänderna med ks och kokosolja. Blev av med min tandköttsinflammation 

som jag har haft i ca 32 år. 

Carina Wetterstrand. Min son har blivit av med psoriasis och svår värk i kroppen. Han är 

handikappad och har tidigare fått botoxsprutor var tredje månad eftersom han fick värk och blev så 

fruktansvärt stel i kroppen att det var ett rent elände varje morgon att räta ut armar och ben. 

Började med msm för att få bukt med hans fruktansvärda psoriasis som han hade överallt på hela 

kroppen. Värken var det som försvann först. Tänkte inte så mycket på det förrän jag fick en kallelse 

att det var dags för nya sprutor. Fast det gått tre månader var han fortfarande mjuk och fin i kroppen 

och ingen värk! Avbokade tiden och nu är det över tre år sedan vi var där sist. (Ooops, tänkte att det 

var två år sen men inser nu att det faktiskt är tre år!!!) Men jag måste tala om att han till att börja 

med blev MYCKET sämre, hans psoriasis blommade upp nåt förfärligt och han hade ont. Tog några 

månader för honom att bli bra från värken. Fattade det inte då men idag förstår jag att jag nog borde 

backat doseringen och tagit det lite lugnare... Värken var det som försvann snabbast, tog längre tid 



att bli av med psoriasisen helt och hållet. Lycka till, och hoppas du får samma fina resultat om du 

bestämmer dig för att prova. 

Josefine Collén. Penicillin tar alla bakterier även dom bra för tarmen. Penicillin hjälper bara bakterie-

sjukdomar inte virus. Ex var jag jättesjuk i körtelfeber som orsakas av Epstein Barr-virus. I 

skolmedicinen finns då ingen hjälp att få. Men kollodialt silver hjälpte. Pencillin kan bakterierna bli 

resistenta mot. I kollodialt silver finns inga pengar att tjäna så ointressant för läkemedelsindustrin. 

Rose-Marie Stylin. Har nu ätit MSM i 3 veckors tid & har efter 2 års tid med en krånglande mage 

äntligen fått tillbaks min glada mage igen. Märker även att mina nagar som normalt har vita små 

fläckar på sig & normalt är väldigt sköra & går lätt av, numera har fått ett helt normalt utseende & 

blivit hårdare . 

Monika Karlsson. Köpte en flaska ks. Fick tips om det, har problem men svamp i mun på grund av 

astmamedicin .2 dagar så var det borta, tar nu ca 2 tsk om dagen - känner mig mycket piggare.  Gav 

min 74 åriga mamma ett smakprov och hon säger att hon blivit mycket piggare så har nu fått i 

uppdrag att köpa en flaska åt henne. Roligt att se henne nu full fart, har varit så trött och orkeslös 

längre tid . Så någe nytta har det gjort! 

Maria Demérus. Rekommenderar varmt Candidadieten + KS, på blott fem dagar blev jag av med 

hudsvamp jag dragits med i månader! 

Ida Tidman. I eftermiddags blev jag riven av katten (hon skulle minsann inte in i kattburen!), och det 

blev ett litet sår med en hudflärp över som blödde en aning. Nyfiken som jag är så var jag bara 

tvungen att hälla KS på och sätta ett plåster över. Och nu är såret nästan helt läkt! Flärpen trillade 

bort helt odramatiskt och skinande ny hud har redan täckt såret. Okej att jag har bra läkekött, men 

fem timmar? *impressed* 

Marie Henningson. Jag var sjukskriven i 3 år pga utbrändhet som det hette för 15 år sedan. Så 

småningom konstaterades att jag hade sköldkörtelproblem och fibromyalgi. Jag fick då Levaxin som 

jag fortfarande äter. Jag började med KS och MSM för ca 8 år sedan och jag har hållit undan värken 

helt tack vare det. Jag äter också Gurkmeja, ingefära,nässelpulver, nyponpulver, kokosolja plus lite 

annat som jag tror är nyttigt. Jag har valt bort socker och snabba kolhydrater, men skulle kunna röra 

på mig lite mer. MEN framförallt har jag valt bort människor ur mitt liv som inte får mig att må bra, 

och jag försöker ha roligt och skratta så mycket jag bara kan. För jag tror att fibromyalgi (iallafall i 

mitt fall) påverkas negativt när jag inte mår bra inombords. 

Maria Sjöberg. Jag har en hund med artros i höftlederna båda bak.. Ger msm och glucosamin och 

provar bioresonansbehandling nu. Han har varit utan smärtstillande 3 månader nu och klarar det 

bra:-) 

Jeanette Ankartjärn-Norrleen. Mannen fick en rätt stor brännskada i handen för en vecka sedan (fick 

smältlim i handflatan). Det började naturligtvis rinna lymfvätska och gegga ihop sig i denna 

värme,och tillslut fick han åka till doktorn. Där skrevs det ut penicillin som han skulle ta om det blev 

värre. Så,några dagar senare,kom mitt Ks som jag beställt,och de senaste dagarna har jag sprutat 4 

ggr/dag på brännskadan. Nu är det nästan läkt, och mannen sa nyss: "Du, det där silvret du sprutar 

på,jag börjar tro att det är väldigt bra". Själv har jag ju besvär med sveda i underlivet ( sköra 



slemhinnor iom klimakteriet), och har sprutat mig i "Fia-Lotta" i två dagar, och nu på kvällen kom jag 

på att det nästan slutat svida. 

Paula Christofidi Cederqvist. KS är suveränt på små och stora sår på barnen. Här sprayas det friskt. 

Berit Birn. Ger min stora schäfer Msm o lite silver med ibland, efter att han kliat sönder sej och fått 2 

antibiotika kurer + mycket mer gifter som inte hjälpte alls, blev bara värre. Sen jag börjat ge samma 

som jag själv tar Msm o Ks så är han frisk. 

Johan Aspenlid. KS funkar på Calici- och Norovirus - vinterkräksjuka! Min son spydde mig i ansiktet i 

höstas, jag fick det inte... 

Annika Carlstedt. Var till veterinär  idag med min hund för ett återbesök efter operation av 

knölar/tumörer – såkallat Mastocytom. Stygnen på ett av såren på bakbenet gick upp flera gånger 

och såret hade svårt att läka.  "Det kommer att ta tid och det kommer att bli ett stort fult ärr..."  Idag 

stod de bara och gapade när vi visade upp hur fint (o snabbt) det läkt! Ks is the shit!!  

 Bilderna är med en veckas mellanrum...  

Det här är bild tre, taget idag. Det rosa krymper för varje dag. 

 

Bild 2 nedan. 



 

Och så här såg det ut från allra början...  

 

 

Josefin Lindström. Jag fick en vagel i ögat härom dagen, sprejade morgon o kväll med Ks. Och vips tre 

dagar senare var den borta :) 

Inga Slothus Demir. Jag fick en vagel i ena ögat, sprayade ks på den, borta dagen efter. Min man 

brände sig på jobbet, jag sprayade ks på brännskadan efter någon timme, det slutade göra ont och 

läkte på några dagar. 

Marina Olsson. Jag har motat Olle i grind som man säger kräksjukan gick men jag tog varje dag och 

dom andra fick men ej jag som klarade mig. Måste kanske säga att jag tog mera KS vid detta tillfälle 

flera ggr om dagen oxå. 



Karin Borgefjord. Liten solskenshistoria med KS! Började ge mina 2 hundar KS i torsdags 1/8. Dundee 

(32 kg) för att stärka honom i sin matkänslighet. Han tar lite KS bara för hindra lilltjejen ta allt! Men 

fick MSM för första gången i går em. Senare när det var dags slukar han sin KS- Intressant tycker jag, 

spännande se vad kombon gör för honom i längden!  Daisy (8 kg) drygt 1 år GAMMAL ja hon började 

uppföra sig som gammal vartefter sommarvärmen pressade oss. Dessutom luktade hon gammal ur 

sin mun. Inga kvarvarande valptänder eller annat fel i munhålan. Dricker frivilligt så mkt KS hon får 

från första stund (10 ml) morgon och kväll.  I måndagskväll började hon DRA i kopplet igen!  I går 

morse var hon heltossig!  I morse överöste hon mig med pussar, jag spottade och grimaserade, älskar 

mina hundar, men inte deras pussar - men kom på: Hon luktar inte illa ur munnen längre! TACK KS!  

Jag har fått tillbaka min unghund! 

Gudrun Hoogesteijn Leandersson. Jag har använt ks till min cancersjuka mor, till min far med 

ryggproblem, till mej själv för div. åkommor (ryttare!! E alltid nåt elände med oss!!) till mina hundar 

med allergier, till mina hästar vid skador och inflammationer, mina barn o barnbarn bara för att de 

ska hålla sej friska! Ja du ser, många användningsområden och alla funkar! T. ex, sår hos hästarna 

läker så fint och inga ärr! Barn o barnbarn e nästan aldrig sjuka, hundar utan allergiska symtom! 

Gunilla Byström. Min katt sätter sig vid den tomma skålen och tittar uppfodrande på mig. Har han 

blivit beroende, undrar jag, och häller upp en skvätt KS, ca tre ggr per dag. : ) 

Kenneth Nilsson. Bihåleinflammationer som förr förstörde flera veckor efter en vanlig förkylning. 

Helt borta sedan ca 10 år. Även förkylningarna försvinner med lite lätt behandling med KS. Massor 

med andra resultat, men detta var det kortaste och mest tydliga resultatet från mig! 

Michaela Äppelpaj Corso. Min häst hade en såkallad Ink på undersidan av magen, det är en godartad 

tumör som bildas efter ett virus. Ser ut ungefär som en vårta och sägs vara svåra att få bort, det finns 

svindyra salvor att köpa men även om dom tar bort dom så är det vanligt att dom kommer tillbaka. 

Jag sprayade KS på den EN gång, borta dagen efter och har aldrig kommit tillbaka. Sprayar även KS i 

ögonen på min häst om dom är rinniga, eller på småsår. 

Margaretha Jönsson. Vid midsommartid fick jag en ögoninfektion i mitt vänsta öga,öm och 

ont,svullen och röd med var som klibbade samman mina vackra fransar. Nåväl tänkte jag,upp till 

bevis lilla Silver,och med lätt bankande hjärta,droppade jag KS i ögat En droppe uppe och en 

nere,väntade med bävan.....men det sved inte Droppade så en gång i timmen hela kvällen lång,och 

nästa dag var ögat nästan helt bra. Fortsatte att droppa även nästa dag ,fall ifall. Detta var min första 

upplevelse med KS,och nu har jag till hela familjen och nästan alla jag känner "ordinerat " detta 

mirakelvatten. Katten Måns är också helt "försilvrad" nu.  Tillägger att jag har druckit KS längre än så, 

och inte varit sjuk,så detta var min första upplevelse med bot & bättring medelst KS. 

Nina Zarjesdotter. KS för mig är det hittills bästa sättet att mota Olle i grind. Och Olle är i det här 

fallet förkylningar och influensor, som jag förr brukade få rejäla slängar av, varje årstid. Varje gång jag 

får en känning börjar jag ta decilitersupar morgon och kväll, och då bryter det aldrig ut utan 

känningarna försvinner efter ett par dagar. Har också använt det akut, vid matförgiftning. Hällde i mig 

ett par deciliter och det stillade magen nästan direkt. I övrigt dricker jag inte ks, men ger det till mina 

katter i perioder. En av katterna är kvalsterallergiker och ks tycks lindra hans klåda ganska mycket. En 

annan av katterna hade rinningar i ögonen och misstänkt uvi, det försvann efter en vecka med ks. 



Karin Berglund. Mina katter får KS de också, och jäklar, vilken sprutt det har blivit på dem... - Far 

fram som små troll här hemma ibland. Den ena har det väl varit sprutt i för jämnan, men nu har hon 

fått sällskap av gammelkattan också. 

Linda Glambeck. Jag använder KS till i princip allt på oss själva, hundar, hästar, katter, t o m sjuka 

akvariefiskar! Helt makalöst vad det kan hjälpa! Vet inte när jag köpte mediciner sist, så jag förstår 

läkemedelsbranschens oro... Anledningen till att andra ska prova är enkel - de kommer INTE bli 

besvikna och må så otroligt mycket bättre! 

Robert Carlberg. Det började för 2 år sedan då jag insjuknat i en kraftig neuroborrelius och låg helt 

pall i 5 månader med svåra symtom med feber, svettningar, dimsyner, yrsel, minnesförlust mm mm.. 

Höll på att stryka med men min sambo fann mig liggandes på golvet medvetslös och ringde ambulans 

direkt. Ett borrelia prov visade positivt... Efter en kort antibiotika kur så kände jag mig bättre men 

inte helt bra.. Blev flera ggr till VC då jag fick känningar tillbaka men prover visade "bara" att jag hade 

en liten infektion i kroppen och det var bara hem och vila.. Samma sak som dom sa när jag insjukna 

första gången... Nu för ca 2 mån sedan insjukna jag kraftigt igen och för ca 4 veckor höll jag på att 

stryka med igen och krävde antibiotika på infektionskliniken men jag fick inget.. Hade då läst på en 

hel del om KS när jag började insjukna igen och jag sa rent ut till läkaren att jag valde isåfall att gå på 

KS.. Körde direkt och köpte KS efter jag blev utsläppt från infektionskliniken och redan efter 2 dagar 

så kände jag mig mycket bättre.. Började med 1 msk/2 ggr om dagen första veckan, 2 veckan 2 msk/2 

ggr om dagen, och nu tar jag 2 msk/3 ggr om dagen samt så har jag börjar med MSM för att rensa ut 

ytterligare.. Redan efter 1 vecka var det STOR skillnad på mig. Och nu efter ca 3-4 veckor mår jag så 

gott som perfekt och har kunnat trappa ner på mina antidepressiva.. Kan ju tillägga att efter 1:a 

gången jag insjukna fick jag som sagt antibiotika som ledde till att jag fick förstorad mjälte och lever 

med för höga värden, förstorade bröstkörtlar och blev djupt deprimerad.. Men det känns mycket 

bättre efter KS.. Speciellt min depression och mina bröstkörtlar.. Tänkte åka ner till VC och ta prover 

och se mina värden på mina organ nu med.. Problemet med läkarvården är att dom enbart kollar mot 

borrelia i sina prover men som jag, fick det av en fästing, som kan innehålla massa andra parasiter, 

parasiter som dom inte tar prover mot.. Hade det inte varit för KS så hade jag troligtvis tagit mitt liv 

för jag mådde så jäkla dåligt av min neuroborrelios. 

Jennie Pettersson Parnevik. Min dotter var sk. öronbarn och fick ofta infektioner och därmed 

antibiotika utskrivet. Magen ballade ur.. Sen vi började droppa ks i örat vid infektion slapp hon äta 

antibiotika och det läkte alltid väldigt snabbt. 1 droppe 2-3 ggr/dag under ca 1 vecka-10 dagar. Så höll 

vi på i ganska många år och nu har det "vuxit bort". Har även använt KS för att läka sår snabbare o 

snyggare, ögoninflammationer, vagel, mota Influensa, kräksjuka, halsont, finnar, osv osv.. Älskart!!! 

Mina växter dör inte av att jag häller KS i blomvattnet som ngn påstod. Var tvungen att testa  Men jag 

har inte provat med att vattna med antibiotika.. Det vågar jag inte.. Ngn här i gruppen hade 

dessutom hällt KS i sitt akvarium utan att fiskarna dog. Undrar om ngn testat att ge dem antibiotika. 

Lina Bacon Bojstedt. Jag började med msm för ca 2 veckor sedan, började med 1 tsk och kör på det 

fortfarande.... (Läst på burken där det står att man ska ta 1 krm till 1 tsk om dagen.) Jag har inte 

märkt några negativa symptom, tvärt om så har min psoriasis blivit bättre! Min ledvärk i fingrarna 

försvann så fort jag började med MSM! Det är skönt att slippa värk och min psoriasis på händerna blir 

bara bättre o bättre med silversalvan! 



Kerstin Pettersson. Jag låg på sjukhus extremt infektionskänslig under några månader. 

Vinterkräksjukan härjade för fullt. Familjen smugglade in ks som jag tog klunkvis flera gånger per dag 

och jag klarade mig. 

Jennie Pettersson Parnevik. Ingen i min familj har haft vinterkräksjukan på flera år. Förut fick iallafall 

barnen den. Jag tror starkt på att det är tack vare KS. Brukar för säkerhets skull även ta vitpepparkorn 

ifall vi varit i kontakt med några som blivit sjuka. 

Annika Berg. KS rädda mitt liv för två år sedan när sjukvården inte hade mer att erbjuda:) Använder 

det till allt idag invärtes, utvärtes, djuren, barnen och vänner som vill prova:) Får jag blåsor i munnen 

blandar jag lite citron i KS och badar på. Fungerar bättre än rent KS 

Anne-Lie Kronohage. Första gången jag kom i kontakt med silver var 7-8 år sen en kvinna prata för 

det i sin blomster butik,jag hade inflammationer i hela tarm systemet och när jag var på hälsohem 

fick vi dricka Silvervatten, på den vägen är det !! Enligt läkarna skulle jag få ta b12 injektioner 

metylcobalamin resten av livet var tredje vecka men nu är jag läkt, KS har hävt inflammationerna och 

mycket !! Lycklig är jag!! 

Nina Zarjesdotter. Tidigare fyllde jag en liten skål (cirka tre-fyra dl) med KS så att mina sex katter 

kunde gå och smådricka när de ville. Men Svartnos ville annat. Hon satt där och drack och drack och 

drack till skålen var tom. Blev faktiskt lite orolig, för så har hon gjort varje gång. Nu häller jag bara en 

liten skvätt i skålen varje dag, men det är fortfarande hon som dricker allting... 

Satu Kärnä. Silversalva från Ion silver kurerar det mesta från psoriasis , självsprickor till mugg på 

hästar... Dom flesta som köper silversalva/lotion hos mig är djurägare med psoriasis. 

Janne Hanhela. Silversalva är klockrent! Läker fint och snabbt! Kolla bland Ion Silvers produkter. 

Theresia Henriksson. Vi har använt silversalva på en häst i stallet som efter 1,5 v smörjande på 

dennes svarta, skorviga, hårlösa fläck på nosryggen nu börjat få håret tillbaka på fläcken. 



 

Efter 1 vecka m silversalva. 

 

Efter 3 veckor. Nu efter 4 veckor så har han hår på hela fläcken som han varit kal på hela livet.... 

 



Susanne Svensson. Helt överlycklig!!Min tredje, fjärde dag med bara silversalva i mina sår i op.ärren i 

huvudet, och det är inte mycket kvar av dom  Det allra värsta så som ordentligt röda o "vattniga" är 

helt borta  nu är dom ljust ljust rosa och de gör inget ont eller kliar eller nått längre. Som jag har 

smörjt med min starka kortisonsalva :S o nu det sista inte har hjälpt mig nått....Hoppas hoppas nu 

dom förvinner för gott o att det kan växa ut hår därigen. 

Veera Laurila. Silversalva är magiskt, brände mig på fingertopparna i kokhett vatten (hur man nu 

lyckas med det). Sköljde i kallt vatten i endast några sekunder men tog på silversalva. Upptäckte 

imorse att jag inte fått varken blåsor eller ömma. Magic! 

Katarina Hallsten Hultheimer. Jag råkade (don't ask) hälla kokhett broccolivatten över två fingrar i 

förrgår. Aj som... Dränkte in bomullsrondeller i KS o plåstrade över natten. Inte en blåsa! 

Lucie Havelka. Veterinär. Bifogar härmed en bildserie av en häst med ett stort sår på bringan. Första 

bilden är efter att den har varit 2 veckor på hästklinik. Hästägaren 50.000 fattigare. Inga snygga 

kanter, inget snyggt sår. Jag skar bort allt dökött och vid alla 4 besök tvättade vi med 3% väterperoxid 

+ isoton NaCl - sen laserbehandling. Första två veckorna (6-20/10) efter hemkomst fick den stå på 

oral sulfa-TMP, men sen klarade det sig utan antibiotika. Hästen behandlades dagligen av djurägaren 

som sprayade Ionosil på såret. Vi hade inga problem med svallkött och såret läkte enligt min 

uppfattning snabbt, snyggt och utan komplikationer. Det är en otrolig skillnad på första och sista 

bilden. Det är bara en månad emellan. Vi använder även Ionosil till spolning av kattbölder. Först 

rengörning med 3% väterperoxid, sen spolning med isoton NaCl, sen Ionosil. Peppar ta i träd, om 

katten är feberfri vid behandlingen, behövs inte antibiotika med denna behandlingen.  Silversalvan är 

förstavalet vid mindre, ytliga sår, hotspots och infekterade tumörer som inte önskas bortopererat. 

Jag har till och med sett hudtumörer torka ut och bli mindre efter behandling med silversalva. 

Silverlotion, perfekt till klåda på alla djurslag. Med ordentlig rengörning och behandling av sår med 

Ion-silver-produkterna använder jag mycket lite antibiotika. Det känns bra. 

 

 Dag 1 innan rengörning 



 

Dag 1 efter rengörning 

   

 Dag 7 innan rengörning 

   

 Dag 21 efter rengörning 



   

 Dag 36 innan rengörning 

Annika Fd Persson Berglund. Jag har fibro och en del andra krämpor och tar sedan 1 månad msm, ks 

och magnesium och har inte behövt en enda värktablett på 3 veckor! Det har inte hänt nån gång 

tidigare dom senaste 25 åren. Helt smärtfri är jag inte men det är inte värre än att jag står ut. 

Gunilla Robertsson. Jag har snabbat på sårläkning m ks och fått halsont o förkylningar att vända på 

en natt genom att gurgla mig i ks. 

Monika Staffansson. Nu har jag behandlat dotterns tumme med silvervatten en vecka ca!! De här är 

nog svamp!! Nageln håller på o lossna! 

  

Så här ser dotterns tummnagel ut i dag (nedan), efter ca 3 veckor med silver ungefär!! 



 

KS är bara bäst!! Skalade av skinnet på knogen i går, på med silver, ont i halsen - då dricker vi lite 

silver... Funkar till allt!! 

Ann-Katrine Backman. Fick höra en fantastisk berättelse ikväll av en klient som hade 

bihåleinflammation för ca 2 månader sedan. Hon kom till min klinik för att hon hade 

bihåleinflammation och visste inte vad hon skulle göra, så jag rekommenderade KS. Hon hade väldigt 

kraftig inflammation dessutom, med feber. Hon började genast med KS invärtes ca 1 msk och så 

sprayade hon i ögonen, näsan och t.o.m i öronen hade hon sprayat och väldigt ofta samma dag. Hon 

hade tagit invärtes 1 msk ca 10-12 ggr, sprayat i näsan, ögonen och öronen lika ofta den dagen. 

Följande dag var bihåleinflammationen borta och efter 2 månader mår hon fortfarande bra. 

Be To Che. Jag hade en vagel i ögat, sköljde med ks. Den försvann efter 4 sköljningar ungefär. 

Cicci Nilsson. Jag har sprayat KS i ögat på hästar med ögoninflammation. Dagen efter har 

inflammationen vart borta. På mig själv har jag droppat det i ögat istället för allergi-ÖGONDROPPAR å 

det har då funkat lika bra.  

Lennart Strandesjö. Jag har hållet på ett drygt år, med en ojämn kamp mot nagelsvamp på min 

vänstra stortå. Har använt giftiga kemikalier, som luktade thinner, men svampen blev kvar och nageln 

såg helt deformerad ut. För en månad sedan, så fick jag en snilleblixt, att prova med KS i stället. Nu 

en månad senare, så är alla ojämnheter och mörka fläckar, som bortblåsta och nageln ser nästan 

normal ut och håller på att växa ut igen. Fantastiska KS, sedan få skeptikerna säga vad dom vill, men 

KS, denna sanna naturprodukt, är bara så bra. 

Goranka Anka Stjernström. Min 6 åring brukar få ca 20mlx2 vid halsont - som han gurglar på sen 

sväljer. 

Jenny Livén Fd Salomonsson. Sprayat KS på självspricka under lilltån, brukar dras med dom nån dryg 

vecka efter spritbehandling (hand- eller alsol-), nu är den borta efter knappt tre dagar. 

Caroline Ax. Min dotter har fått msm sen hon var 2 år. Fungerar kanon mot växtvärk. 1 krm varje 

morgon i ett snapsglas med juice. 



Annette Lindgren. Jag har msm till travhästar, fungerar utmärkt 

Maria Jagetoft. Beroende på utgångsläge (allmän hälsa , sjukdomar, mediciner m.m.) så är man olika 

känslig när man börjar med MSM ... Jag som hade/har mycket "skit" i kroppen var jättekänslig och 

fick börja med 1/4 krm för att inte få svåra utrensningsbesvär (diarré + huvudvärk) .... Fick öka jätte 

försiktigt och fick backa många ggr ... nu är jag uppe i 3½ tsk / dag och känner av : bättre imunförsvar, 

bättre ork, bättre återhämtning i muskler , bättre hår +hud+naglar och bättre "allmänt". 

Ulrica Fixell. Jag har legat på 2 krm MSM i flera månader och mår toppen på den dosen. Ibland 

känner jag dock att jag borde ta lite mer och är sugen på det (typ som sockersug, fast MSM-sug).  

Lena W-Johansson. Jag har inte varit förkyld sedan jag började med KS och MSM (Har nedsatt 

immunförsvar efter neuroborrelios) Så fort jag känner en förkylning på G tar jag silvergrogg! Sprayar 

ofta ner i halsen med KS och gärna i näsan oxå!:) 

Marie Henningson. Vill uppdatera mitt hälsotillstånd: I fredags vid lunchtid blev jag på en timme 

skitkass med hög feber, fruktansvärd värk i kroppen,hosta och huvudvärk. Jag satte då omedelbums 

in "silvergrogg" Jag klunkade och smuttade på detta under hela eftermiddagen-kvällen och halva 

natten. På morgonen(lördag) hade febern gett sig och influensavärken likaså, men jag hade 

fortfarande ont i huvudet och hosta. Jag fortsatte klunka "silvergrogg" plus höga doser D-vitamin, 

Timjanthe' och honung. Nu är det söndagkväll och jag skulle inte tveka att gå till jobbet i morgon, om 

det inte hade varit för att jag råkar ha semester.Influensan har gett sig på 2 1/2 dygn. Man kan ju 

ifrågasätta om jag verkligen hade influensa...på det svarar jag att jag har haft Bankokinfluensan och 

vet hur det känns...så jo, det var influensa. Dessutom fick min man detsamma dagen efter mig, och 

han har inte tagit "silvergrogg" i samma utsträckning som jag...,och han är skitdålig och yrar med 

jättehög feber.... Jag skriver detta för att det är kul att dela med sig av den verkan silver verkligen 

har. 

Tessa Roslund. Jag fick en förkylning och tog ett par silvergroggar och dagen efter var allt väck utom 

lite hosta! Ingen feber, ingen halsont, ingenting! 

Linnéa Klack Possi Tomth. Tror ta mig fan att min tandkött börjar växa ut! Alltså, jag märkte det idag. 

Trodde det var svullet först. Men det gör ju inte ont något. Och är inte rött. Har inte använt fluor på 

flera år. Ätit MSM och KS i ca 4 månader. Det ser liksom ut att vara mer tandkött än tidigare. 

Susanne Svensson. Vill bara dela med mig hur användbart KS är med hästar...En väns häst får väldiga 

bulor av insektsbett. Vi tar en bomullspad indränkt i KS o tejpar med förbandsväv. Sen får det sitta 

över natten. Efter första natten så har bulan nästan helt gått tillbaka. Efter en liten sparkskada så la 

jag samma förband på min hästs svullnad över såret. Gick tillbaka mer än hälften första natten. Idag 

ser jag till att alltid ha KS o silversalvan i garderoben i stallet. Absolut bästa medlen jag har att tillgå. 

Caroline Johansson. I know! Kanongrejer! Så himla användbart och potent, KS och Silversalva. 

Monika Karlsson. Tack för att jag blev rekommenderad magnesium för att jag blivit hård i magen av 

KS. Fungerar perfekt sen inte haft några muskelkramper i bena heller . Beställde en burk till min 74 

åriga mor som har problem med hård mage, hon har också börjat med KS, har blivit mycket piggare ! 



Fredrik Åberg. Har dragits med fotsvamp mellan två tår i nästan 20 års tid. Provat salvor och alla 

möjliga produkter utan framgång. Köpte hem MSM mest för att testa. Tog lite MSM i handen och 

droppade lite vatten i det tills det blev en pasta. Sen gnuggade jag in det mellan tårna där jag hade 

svampen. Upprepade detta i cirka 3-4 dagar. Hade tänkt fortsätta med det tills svampen försvann 

men glömde av det. Nu ca en vecka senare så är svampen borta och även den dåliga lukten!!! 

Susanne Svensson. Använder silversalvan oxå på mig.. Har alltid en tub hemma som jag har till mina 

sår i huvudet som jag fått efter en op.i hjärnan...Har provat olika läkemedel men ingen tar bort 

såren...Silversalvan tar bort dom men dom återkommer efter några veckor igen...ev. nån allergisk 

reaktion av mina metallplattor som dom skruvat ihop skallbenen med.... 

Ann-Mari Mia Pensar. Min dotter var till Thailand i juni och valde bort vaccinationer men tog istället 

silvervatten varje morgon, hon åt ute s.g.s varje dag och klarade sej bra! Man behöver ju inte välja de 

skitigaste kvarteren  utan använda sunt bondförnuft angående mat, vatten och hygien. 

Anne-Lie Kronohage. Jag åkte till Turkiet och tog KS förebyggande varje dag, på hotellet blev 2 

magsjuka Norskor som fick silver av mig och blev repade dagen efter! Så ta med oavsett om du inte 

vaccinerar dig!  

Lena Särnstedt. Här är före och efterbilder på min bordercollietiks sår i rumpan. Hon har fått diagnos 

"circumanalfistlar" som påstås vara en autoimmun sjukdom med dålig prognos. Hon fick kortison och 

ciclosporin i början med hemska biverkningar som gjorde att jag började leta alternativa 

behandlingssätt. Så TACK alla ni som skriver här och delar med er av erfarenheter och kunskap  Utan 

er alla vet jag inte om jag hade vågat "experimentera" så mycket för att hitta lösningar. Jag vet att 

risken för återfall kan finnas men jag fortsätter som nu med KS, MSM, kokosolja och naturligtvis så 

bra mat som möjligt. 

 

Före. 



 

Efter behandling med KS. 

Marita Morén. Jag började smörja fötterna med kokosolja för några veckor sedan. Men började 

samtidigt ta msm så jag vet inte egentligen vilket av det som har gjort skillnaden men mina 

hälsprickor OCH min fotsvamp verkar ha gått upp i rök!:-) 

Michaela Äppelpaj Corso. Idag har jag druckit KS 4 dagar. Tar 1 tsk på morgonen och dom två 

senaste dagarna har jag tagit 1 tsk på kvällen också. Alltså 2 tsk KS om dagen. Tar även ca 2 tsk MSM 

om dagen. Jag brukar vanligtvis vara vääldigt seg och ha svårt att riktigt vakna på morgonen, men 

både igår och idag vaknar jag med energiii och kreativiteten flödar!  Känns som att jag kommer ta 

den här första arbetsdagen efter 4 veckors semester med lätthet och glädje. 

Åsa Ivarsdotter Fd Persson. Min syster botade sin tandlossning med KS..!! Tandläkaren var mäkta 

imponerad efter tre månader. Och ännu mer efter sex månader! Bara fortsätt gurgla. Två-tre ggr per 

dag så länge du orkar ha det i munnen:) 

Åsa Ivarsdotter Fd Persson. Som med allt annat är det individuellt med dosering. Alla kroppar är 

unika! Någon tar en tesked. Någon tar två deciliter. Och någon är livrädd för att bli blå (haha!) någon 

älskar det för att det har förändrat deras liv och någon anser det vara kvacksalveri. Jag mår bättre 

(leder, mage mm) då jag tar högre dos. Då struntar jag i om någon tjänar nån krona mer. Att jag mår 

bra är värt varenda krona. En sjukdag kostar mer än flera liter KS för mig. 

Marie åström. Jag har haft problem med nässprayberoende. Började spruta KS i näsan istället och 

blev av med täppan på en vecka! Nu slipper jag spraya alls. 

Therese Danielsson. Var också beroende av nässpray. Ks tog bort det åt mig! 

Eva Jonsson. Jag tar periodvis MSM-vatten i näsan ifall jag känner mig torr där. 1 del MSM till 6 delar 

vatten i en liten sprejflaska. Bra att ha en av varje vid sängen.  

Åsa Ivarsdotter Fd Persson. Jag har alltid botat min hunds svamp på tassar och i öronen med KS:-) 

Marianne Westin Kennel Carumas. Jag har en hund med besvär i tassar och öron-har köpt ks och 

sprayat på tassar och i öron-Har även köpt silversalva-väntar på resultat-men har bara behandlat 

henne drygt en vecka-men jag tycker att det ser bättre ut redan. 

Gertrud Elisabeth Nilsson Nyström. Min arabhäst fick under ganachen ett stort sår av flugor som 

bitit honom! La på silversalvan och nästa dag hade blitt sårskorpa på och nu är det läkt!....Hästen 



verkade tacksam för att det läkte !.... Spraya med rent silver först och främst!...Det gjorde jag på två 

nykasterade hankatter eftersom det är rötmånad! Det har läkt fortare med KS! Andvänd silversalvan 

när du ser att KS har läkt såret! 

Agneta Sjökvist. Halloj ! Jag är så GLAAAAD !!!!!! Har varit på 3 månaderskollen dvs. läkarbesök idag. 

Det är väldigt svårt att ta in detta men : cancern är borta !!!! Jippiekayey ! Under senaste 3 veckorna 

har jag varit som en trasa, gråtit floder, hur trött o slut som helst, i kroppen har det känts bra men 

inte i själen. Det kostar på att vara morsk, det är då säkert. Visste väl jag att man inte ska komma o 

säga till mig att det är obotligt, inte för mig. Mina döttrar har aldrig tvivlat en sekund att jag skulle 

fixa även detta. Tänker fortsätta med : KS, MSM, magnesium, C-vitamin, D-vitamin, Zink, Graviola, 

(Aprikoskärnorna tänker jag ta till om cancern tänker dyka upp igen ). Kanske bäst jag talar om vilken 

typ av cancer jag hade , nämligen adenocarcinom HER 2 med metastaser.  Idag har jag ringt runt o 

berättat för vänner o bekanta, det känns gott att kunna säga att det är inte omöjligt o det händer 

under o mirakel fast de kan behöva lite hjälp. 

Inga Slothus Demir. MSM hjälpte mig som har fibro och kroniskt smärtsyndrom. Tar nu även ks 

sporadiskt, alltså när jag kommer ihåg det.  

Yvonne Lofquist. Jag har haft en hjärtinfarkt I höstas och får blodförtunnande medicine -av dessa får 

jag mycket blåmärken stora ömmande, när jag började med KS+MSM blev det lite mindre men jag tar 

bara ½ dosen skolmedicin numera och känner mig bättre än på länge. 

Anna-Karin Aronsson. Hällde 0,5dl i mitt akvarium (170l) nu och ska testa om det hjälper bättre än 

de otaliga fiskmediciner jag testat då jag fick med någon parasit/svamp när jag stoppade i ett par nya 

fiskar för ett halvår sedan och sedan dess har parasiterna minskat ordentligt i fiskbeståndet.  

Lotta Linden. Har haft problem med grönalger, nu häller jag i lite varje gång jag gör vattenbyte. Hade 

en solig sida in i akvariet som jag åtgärdade o det blev kanonbra. Silvret tog bort det gröna som 

fanns. 

Christel Gunnarsson. Jag hällde 3 dl i mitt akvarie på 250 l, alla fiskar var lika pigga och fina. Men det 

var bara för att bevisa att KS inte är farligt. 

Yvonne Aloba Maalouf. Har KS , msm och emscréme. Funkar jättebra så min dotter köpte till sonens 

allergi också. Silverlotion med msm och emuolja tar bort klåda. Lägger den på sår, solsveda - you 

name it. 

Carolina Javette. Har ögoninfektion nu och jag droppar KS rakt i flera ggr om dan, svider inte men 

läker görbra. 

Susanne Svensson. Jag har använt KS I ögonen vid infektion... det svider lite till att börja med...men 

det är värt det, för ks tar bort det. 

Riitta Lempinen. Jag sprayar i ögonen lite varje dag när jag ger ansiktet en dusch (har ögonen öppna 

när jag sprayar ansiktet) och har inte känt av sveda. 

Anonym. Jag blev av med min livmoderhalscancer genom D vitamin i stora doser 20-30000 IE/ dag 

samt 3 dl ks /dag i 2 v för att sen minska till 1-2/dag. Mina cellförändringar fick jag bukt med på 3-4 v. 



Jeanette Ankartjärn-Norrleen. Väninnas dotter fick svinkoppor i helgen och i måndags var dom iväg 

till doktorn med flickan. Läkaren skrev ut "medicin" som skulle ges,men jag övertalade min vän att 

badda med Ks först för att se om det blev bättre. Dom började igår e.m och nu fick jag ett samtal att 

kopporna nästan läkt ut. Fantastiskt!! 

Curt Axelsson. Solskenshistoria. Jag trodde i söndags att jag fått Luftrörsskatarr eller en antågande 

Lunginflammation & med min KOL vill jag inte ens bli förkyld. Hostade stup i ett, en ihålig hosta. Hann 

knappt andas in .Tänkte först åka till akuten, men gjorde det ej. Jag ökade dosen KS att svälja samt 

ökade antalet inhaleringar med kompressorn . Båda c:a 4 ggr normal dos. MSM tog jag c:a 1,5 ggr 

min normaldos. Det fungerade ! Igår onsdag var jag 95% bra i andning hostning. Tror på att jag bli 

100 % idag för jag har varit vaken nu 3 timmar kl. 06:30 utan att hosta en enda gång. Tack gode Gud 

samt KS + MSM som jag älskar alla 3. 

Annika Jansson. Jag hällde lite Ks i hundens vatten (för rening), det slutade med att han drack o 

drack till hela skålen var slut... Stackarn fick nog ont i magen för det var mycket vatten för hans lilla 

mage. Får nog ställa en liten skål brevid med ren KS så slukar han kanske inte stora vattenskålen 

nästa ggr. 

Lola Svärdström. Jag har blivit av med min psoriasis sedan jag började med MSM, dessutom hjälper 

det mot diverse hudproblem, så tveka inte utan prova. 

Lenita Nordin. Använd rent KS. Det gjorde jag på mina skavsår på hälen i somras när dom varade. 

Hällde i en kompress som jag hade hela natten. Det va jättefint på morgonen. 

Gertrud Elisabeth Nilsson Nyström. Silver,kosmetikans hemliga stjärna. Visste ni att det döljer sig en 

ädelmetall i flera högklassiska kosmetiska produkter?Silver är kosmetikans hemliga stjärna. Silver 

finns bl.a i ansiktskrämer,hudkrämer,deodoranter,tvålar och tandkrämer.Det är inte för att de för de 

här produkterna verka ädlare,utan silver har en viktig funktion.Det motverkar bakterier och ger 

därigenom en särskilt fräch och ren hud. Silver har följt människan åt mer än 7000 år. I mer 2500 år 

har det gjort en insats för vår hälsa:Redan de gamla egypiterna andvände silverfolie för att täcka över 

sår.Idag har silver ännu vidare betydelse.Forskare ser i ädelmetallen ett effektivt medel för att ta itu 

med det stigande antalet resistenta mikrooorganismer.För huden utför silvermolekyler värdefulla 

tjänster.Silverjoner bekämpar aktivt bakterier och skyddar hudytan från en för stark kolonisering av 

oönskade mikrober.Experter ser silvermolekyler som en mycket bra och ofarlig substans och har inga 

betänkligheter över dess andvändning.Fördelen består i att de inte tränger in i huden i motsats till 

klassiska konserveringsmedel som fördelas över hela hudytan och kan tränga in i huden. SILVER är 

alltså kostmetikans stjärna,och det uppenbarligen med rätta! 

Anette Bergman. Jag tänkte bara säga att jag är så tacksam till den här gruppen! Så mycket kunskap 

och värme. Minns första gången jag köpte hem KS för ett par år sedan. Det var med skräckblandad 

förtjusning som jag tog min första skvätt KS...Hade googlat lite och läst det jag hittat - men ändå 

pirrade det lite oroligt i mig när jag började inta KS...Så - TACK till er alla!!! Tror att sidan gör nytta för 

ALLA som liksom jag, kände lite oro i början. Nu är oron HELT borta kan jag säga och jag ger det till 

alla i familjen. Inklusive djuren när det behövs. 



Tony Tiiger Forsberg. Jag sprayar KS 10 PPM i mina allergiögon flera ggr per dag... Blir mycket bättre 

av det... Nu vaknar jag på morgnarna.. utan igenmurade ögon, sen jag började med silvervatten i 

dom, sprutar även in i näsborrarna.... 

Annelie Hultgren. Jag fick för många år sedan stora bölder (var amalgamförgiftad) i ansiktet å på 

halsen å ville helst gå med svart sopsäck över huvudet..fy så jobbigt det var!!! Men så började jag 

med MSM i låg dos å ökade på allt eftersom, och jag sprayade KS i ansiktet mm. Och DETTA är det 

enda som hjälpt mig med sådana stora problem! Jag har ju fått tillbaka mitt liv igen, och det är värt 

allt ! Måste bara förtydliga att det var bölderna jag fick hjälp med med MSM och KS, för jag visste inte 

att dessa fanns innan. Själva amalgamförgiftningen i sig fick jag bukt med, med hjälp av massor med 

homeopati å diverse näringsmedel, utrensningar, amalgamsanering mm..mm.. Tog en väldans massa 

år detta. 

Christina Byström. Jag gjorde en helkroppspealing med msm, bikarbonat och cocosolja och det var 

fantastiskt. Jag brukar använda den pealingkvämen på fötterna emellanåt och den har gett magiska 

resultat på tidigare torra fötter med självsprickor på hälarna. 

 

Crickan Eriksson. Jag opererade mig förra veckan, tog i går min första promenad med raska steg, 

candidan som exploderade i min kropp av all antibiotika är på tillbakagång av allt KS jag får i mig, hela 

tungan var gul och nu är den fint rosa igen. Jag känner mig pigg och stark. Har aldrig mått så här bra 

efter antibiotika och det tackar jag MSM och KS för. 

Hockeymorsan Mammis Fritz. Har tyvärr varit utan KS ett par veckor och har fått tillbaks mina 

värkande och svullna leder i fingrar samt känt av min kroniska smärta i ländryggen...Men idag hämtas 

en ny omgång KS samt Spirulinaalger så snart är smärtan ett minne blott!!! Fattar inte att inte fler 

inser detta:-D 

Curt Axelsson. Köpte i förrgår 1 flaska KS till en dam med MS sedan många år. Hon hade sett 

förbättringar på min KOL & tyckte det var fantastiskt att KS, som består av 99,999 % vatten kan 

funka. Hon hade förstoppning också. 1 tesked i tidags eftermiddag & en igår båda gångerna outspädd 

KS. Hon ringde i går eftermiddag & tackade för hennes förstoppning hade släppt. Hon tillbringade 

större delen av kvällen på Toa, men var jätteglad. Hon blev tom sugen på mat. Underbart . Träffade 

henne nyss. Lite lugnare mage nu men säkert 10 toabesök idag. Hoppas att hon blir bättre i sin MS 

också framöver. 

Skillborg Marie. Har precis eliminerat en förändrad leverfläck på detta sätt  placeringen var inte den 

bästa ( ljumsken ) men jag bet ihop i ca en vecka.... Den var sjukt svullen och röd stor som en grön 

ärta nästan ( var en sådan skinn-fliks variant från början stor som en platt ärta på skaft... Förstår ni 

min beskrivning. Lade på nytt ca 4-5 gånger/dag de första 3 dagarna sen ca 3/dag - den blev först grå 

sen mörkare, sen blev det som en skorpa som liksom frättes bort, igår morse så ramlade det lilla som 

var kvar bort  tjohooooo !!!! Är lite skavd nu pga placeringen som inte kunde undgå friktionen... 

Smörjer med EMS och sprayar silver - är glad och nöjd. Har även gjort det tidigare på en på axeln, 

också med gott resultat och på en sorts cancer fläck ( som ett litet sår som aldrig läker ) kommer inte 

ihåg namnet på den varianten - KS+Askorbinsyra=good stuff! 

Anders Sultan. Har personligen plockat bort två små basaliom och ett aktiniskt keratos med hjälp av 

blandningen av C-vitamin och KS, så jag vet att det fungerar! Det finns inte ett märke kvar då 



silverjonerna aktiverar stamcellsproduktionen och läkningen var i mitt fall helt ärrfri. 

 

Anders Sultan.  Effektiv behandling av Hudcancer. Det finns faktiskt en fantastiskt effektiv behandling 

man själv kan göra på olika former av hudcancer. Detta helt utan några som helst kirurgiska ingrepp. 

Mest effektiv verkar behandlingen vara på basaliom, dvs basalcellscancer – men även aktinisk 

keratos, ett förstadie till skivepitelcancer – svarar många gånger också på behandlingen. 

Behandlingen går ut på att man gör en blandning av C-vitaminpulver (magnesiumaskorbat t ex) och 

kolloidalt silver.  Gör blandningen i form av en lite lösare gröt. Denna appliceras sedan flera gånger 

per dag på hudcancern, som på några dagar kommer skrumpna ihop och börja falla av. Man kan 

återfukta gröten genom att spraya lite KS på också. Till slut kan man försiktigt massera bort resterna 

av cancern och finner då att huden läkt ihop utan att ett enda märke finns kvar. C-vitaminet oxiderar 

cancern och silverjonerna hjälper till att syresätta vävnaden, samt skapar stamceller som ser till att 

läkningen kommer till stånd utan ärrvävnad. Cancer kan inte existera i en syrerik miljö utan vill ha en 

sur och syrefattig omgivning. Den ortomolekulära forskningsorganisationen Orthomolecular.org, har 

publicerat ett papper med forskning kring denna form av cancerbehandling: 

 

http://orthomolecular.org/resources/omns/v03n12.shtml 

 

Annika Jansson. Bloodroot funkade otroligt bra på min knöl på knät, 2 behandlingar och 2 dar med 

KS så totalt 4 dagar så var knölen borta... Jag tog dem en i taget, knät först, är nu läkt och fint och på 

de andra händer inget.. Otroligt att reaktionen var så snabb på knät, och på de andra ställena händer 

inget! Rätt fantastiskt faktisk. 

Lena Willstrand. Alltså, jag bara MÅSTE berätta om ett test som jag gjort! Min särbo hade köpt en 2-

liters mjölk med 1,7-1,9 % fett, som jag öppnade och direkt slog i ca 4 tsk KS. Sen åkte vi bort dagen 

därpå och var borta en vecka. När vi kom hem smakade jag på mjölken och den var fortfarande helt 

ok. Detta var nästan en månad sedan och idag skulle jag slå ut det sista men den smakade 

fortfarande inte surt! Vågar jag dricka upp det??? Vill tillägga att bäst före-datum var 23 juli! 

Jessica Schön. Haft en envis uvi i över en månad, fått två penicillinkurer varav ingen av dem har 

fungerat. Istället för att besöka läkaren en tredje gång bestämde jag mig för att beställa hem KS. 

Använt 1msk 3ggr/dag i tre dagar och jag känner mig redan 100% bra! Tur att jag köpte hem 5 liter, 

detta kommer bli min nya bästa vän! 

Anita E Andersson A. Jag har börjar med KS och MSM pulver, efter några dagar började några fula 

upphöjda födelsemärken ramla av. Visat dem för läkare i 15 år.. utan att få dem borttagna. Köpte 

EMS-salvan med silver för att testa på en mycket gammal brännskadad hud på armen samt ge till en 

vän som fått brännskador i ansiktet (svåra solskador). 

Cathrine Renström. Jag är så otroligt nöjd med att börjat med ks och msm, tre veckor nu och kunnat 

sluta med starka tabletter och börjar må bättre! 

Nina Strand. En solig historia:-)..efter ca 2 mån med KS o msm i megados är all acne borta. Har 

sprayat ansiktet 2 ggr per dag också. 

 



Bengt Nilson. Har nu med egna ögon sett de mycket goda egenskaper som kolloidalt silver har mot 

bl.a. acne. Jag var tveksam men är nu överbevisad. Min son som hade en del problem med acne fick 

en tub med EMS-créme som han använt morgon och kväll. Då han studerar på annan ort hade jag 

inte sett honom på cirka 4 veckor men hans acne har nu i princip nästan helt försvunnit. Han hade 

inte någon svår acne men det förelåg ett antal svårläkta processer i talgkörtlar. Han är nu helt acne 

fri och slät samt utläkt i ansiktet. 

Paul Petersson. Jag sprayar med KS efter rakning. Sen lite då och då.Har väldigt fin hy av det. 

Inger Lindell. Efter att jag själv tagit KS invärtes vid tex. förkylningskänsla och liknande. Har nu en vän 

blivit nyfiken och provat det på vita små fläckar/utbuktande saker på underben/fötter, som han haft i 

ca. 2 år. Kanske är det svamp vi vet inte, men efter att han har spayat på KS så är de nästan helt borta 

nu och dessa började försvinna bara efter några dagar. Så nu har jag precis beställt en 5 litersdunk 

och ska beställa MSM och se om det kan få mitt eksem att läka. Stort tack för att denna sida finns och 

tack till alla som delar så mycket. 

Monica Löfsved Pettersson. Tänk att ett telefonsamtal kan göra mig så glad! Jag vill skicka det 

vidare! För snart ett år sedan berättade jag om MSM och Ks för en vänninna, som var så förvärkt och 

har fibromyalgi och gick på kortison. Hon är 70+ och tyckte väl "att det är smällar man får ta" 

ungefär! Hon var måttligt intresserad så jag förväntade mig inte stort gensvar! Nu ringde jag henne i 

kväll och jag hör på tonen att hon lät gladare och blev nyfiken! Jo men visst, tidigt i våras hade hon 

plockat fram pappren hon fått av mig och börjat med MSM "o du", sa hon" jag tror att det hjälper... 

Visst gör det, svarade jag och hon gav mig en känsla av tacksamhet över att fröna jag sått börjat att 

gro! Hon vidarebefodrade infon till sin sjukgymnast som blev mycket nyfiken! Bollen rullar vidare! 

Hon tar 1/2 tsk MSM och KS ska hon börja med till veckan. Hon var jätteglad och helt övertygad om 

effekten! 

Karin Ward. Jag gillar mitt ks och har fullt förtroende:). Stoppar effektivt förkylningar, infekterade sår 

mm. 

Maria Ulrika Wiktorsson. Mina äldsta barn 20,24 är båda skeptiska till alla mediciner ink hälsokost... 

Den ena kom hem o sa att han haft diarré en vecka.... Plus att han hade varit på fest dagen innan! Jag 

tjatade i honom ett helt dricksglas silver. Redan efter en timme var han på benen o både åt o drack. 

Helgen efter var båda hemma o då hade den stora precis varit utomlands o hans mage var kass o han 

trodde på dålig flygmat,.. Då säger Marcus, be om silver jag blev HELT återställd. Sagt o gjort, ett nytt 

glas serverades o vips under kvällen blev han oxå tipp topp. Senare i veckan fick jag själv början till 

kräksjuka, hivade in ett stort dricksglas o under dagen blev jag totalt återställd. Funderar nu på att ge 

mina utflugna pågar vars en liter!  julklapp? 

Mimmi Lindberg. Var i USA nyligen.. klart att 1/2 liter KS var nerpackad i väskan.. När jag vakna första 

morgonen; hade jag en geggande vagel? eller vad det nu var. Sprayade rätt in i ögat; och kände det 

var mycket fräschare i ögat... 

Janet Andersson. Mammas Shetlandshingst hade fulla skapet med ink (vårtor), ska vara mkt 

svårbehandlat. Jag blandade ihop Silverlotion & Kolloidalt silver i en sprayflaska, detta sprutades på 

endast 1 gång per dag, på några veckor va Inkarna borta! Har inte kommit tillbaka heller! 



Uge Wannerfeldt. KS och influensa (igen). Min bror ringde mig förra fredagen och var drängförkyld. 

Brodern har genom min försorg redan KS hemma, men slarv eller orutin har gjort att han inte tagit 

det profylaktiskt. Nåväl han fick råden att ta "silvergroggen" (Anders recept) med tätt intervall. 

Brossan blev bra till dagen efter (ett halvt dygn senare). Hans särbo (sjuksköterska) låg i säng en 

vecka... hon tog inte silvergroggen...  Intressant att notera är också att svenska folket inte vaccinerar 

sig i samma utsträckning denna säsong. Myndigheterna menar att det faktumet har gjort att årets 

influensa varit så pass spridd. Jag tror däremot att årtal av angrepp på vårt naturliga imunsystem 

gjort oss svagare/mottagligare. inte minst Pandemrix-kampanjen. 

Uge Wannerfeldt. Hört från butik: största kunden av KS var en sjuksköterska som vägrade vaccin 

under svininfluensan - köpte till sig själv och familjen. 

Uge Wannerfeldt. KS i oväntade situationer! I fredags lagade jag mat. (en rätt trevlig vana är att jag 

just på fredagar gör lite längre mat-experiment i köket på lantstället samtidigt som jag har datorn på 

bordet och lyssnar in veckans Alex Jones-klipp) Nåväl, denna fredag tog jag genvägen och använde 

vitlökspressen. En tämligen färsk klyfta som inte alls tog vägen ner i grytan utan med en bestämd 

stråle träffade mig rakt i ögat. En form av vitlökspress-baktändning. det gjorde djävulskt ont och 

sköljningen under kranen verkade snarare öka smärtan... som inte heller avtog. Efter en stunds 

famlande fann jag min flaska KS och sköljde ögat med en rejäl dos. Smärtfri snabbt... och inte minst, 

ögat uppvisade inga spår av rodnad eller irritation. 

Pär-Arne Lindgren. Personligen så känner jag redan nu efter några veckor med KS mm. att humör 

ork. mm är mycket bättre. 

Maria Reinholdsson.  KS har förändrat mitt hälsotillstånd dramatiskt . Mina lungor och luftrör har 

varit dåliga i hela mitt liv , men allt har vänt till det bättre med KS. 

Bettan Gehlin. Min hund har haft öroninflammation/svamp om vartannat i över ett år. Började för 

några veckor sedan med att ge henne ks som droppar, samt att dricka, men nu använder jag det som 

öronrens varannan dag. Hon har blivit såå mycket bättre  Jag har en leonberger, så det är ett ganska 

stort öra... Men jag har använt 2-3 ml/öra åt gången, torkat ur och upprepat. Inga sår eller blåsor 

längre! 

Curt Axelsson. 10 ppm är vanligast för de flesta krämpor.Jag har KOL & använder KS och jag 

rekommenderar varmt dig att " övertala " din mor att starta med Ionosil KS som fungerar jättebra 

speciellt tillsammans med inhalator. 

Jessica Larsson. Kan man ge KS till barn? Ja, jag anser det & gör det själv, mina är 10,11 & 17 nu, har 

fått det sen dom var små. Hur jag doserar beror på åkomma eller "underhållsdos". Min maxdos till 10 

åringen har varit 1 tsk i timmen i 3 dagar vid halsfluss sen trappa vi ner. Men är du osäker prata med 

"utbildad", jag e trebarnsmamma som gått på råd, som nu blivit huskurer & ks finns alltid hemma, då 

vi haft bättre effekt av det än Apotekets mediciner många gånger. 

Katarina Hallsten Hultheimer. Vi ger barnen vid behov, en liten "hutt" med KS. 

Lotta Hellqvist. Har just hjälpt en tjej med körtelfeber och hon tog 1 dl KS med 1/2 dl citronsaft 

fördelat under dagen i 15 dar, därefter hälften under 15 dar! 6500 IE D vitamin varje dag men 1 dag/v 

13000 IE. Sen tog hon magnesium och zink på kvällen/ innan hon gick i säng! Redan Efter 21 dar var 



alla hennes värden toppen! Hon fortsatte med 1 kork silver i 3 v. Grabben som är tillsammans med 

tjejen har druckit silver en period innan och troligen tack vare det så klarade han sig utan att bli 

smittad! Dr tyckte de var mkt märkligt o hade ingen förklaring:) 

Carina Hedfors. Jag skrev ut mig själv från sjukhuset o hävde en blindtarmsinflammation med silver o 

grönsaker. Behövde aldrig opereras! 

Elsa Hammar Pompe.  Jag har tampats med känslig tarm i hela mitt liv. Efter att jag slutade helt med 

GLUTEN har mitt liv förändrats radikalt - till det bättre.  Jag äter oxå minimalt med socker och 

mjölkprodukter. Mjölkprotein visade det sig att jag är överkänslig emot, men däremot inte gluten. 

Trots det verkar det vara just glutenet som skadat mig mest. Sen jag började med både KS och MSM 

för drygt en vecka sen (½ tsk MSM och ca 1 msk KS i ett glas vatten, 2 ggr/dag) har jag oxå märkt en 

avsevärd förbättring. Kan oxå rekommendera dig att läsa på om gluten- och mjölkallergier - det är 

ruggigt så skadade många av oss blir av dem. 

Monica Andersson. Det är enklare att ta en utrensning som inte går för fort, tror nog det är 

skonsammare i vissa fall också. Jag har problem med andningen och fick akut astmaattack när jag 

gick för fort fram. Nu tar jag det lugnare och är så jättenöjd för astman är mycket bättre och min 

kroniska huvudvärk efter en subarach är nästan borta. Det har tagit ca tre månader... 

Crickan Eriksson. Jag opererades förra veckan för blindtarmen! Jag var i o f sig redan inkörd på både 

KS och MSM men körde MSM först på morgonen och 30 min senare så tog jag 1 stor klunk KS, MSM 

på eftermiddagen och 1 stor klunk igen med KS och avslutade med KS innan jag la mig för natten. 

MSM läker ärrbildning! Jag slutade dessutom med antibiotika efter ca 5 dagar för det ökade min 

candida, jag har mått jättebra och det tackar jag både KS och MSM för. 

Anne-Lie Kronohage. I början tog jag Kolloidalt silver i vatten i 3 liter vatten om dagen , så det nådde 

långt ner i tarmen, ökade silver tills jag var upp i 1 1/2 liter per dag, i tre månader, tog också 

probiotica...Inga inflammationer utan bara ärr kvar vid röntgen, har senare också tillsatt MSM , 

massor av vitaminer vid sanering av amalgam och en strikt gluten & Soja, Mjölkfri vegankost i sju år, 

sen började jag gå upp i vikt och allergier, astma har försvunnit! Jag har långt över referenser i prover 

idag, hade ex 93 i järn depåerna idag har jag 147, alla blodkroppar över ref värde förutom en slöhet 

hos trombocyterna, men de fungerar mycket bättre med K2 vitamin och d3, då får jag inte lätt 

blåmärke eller näsblod mer!! Det är olika delar som sett till att cellerna är igång igen. 

Ann-Katrine Backman. Jag själv har fått jättebra hjälp med KS emot blödande magsår och har man 

Helicobacter Polyri, så ska KS också fungera bra. Men du behöver sluta med stekt, rökt och grillad 

mat också. Ät syrade mjölkprodukter istället för osyrade. Silica Tonic är också en produkt som är bra 

för magen. 

Anna-Karin Aronsson. Det fungerade med KS i akvariet! Åkte på semester en vecka och när jag kom 

hem mådde alla fiskar bra, var pigga och kom fram till rutan när jag närmade mig akvariet. Alla 

mådde bra var aktiva och jag kunde inte se någon med parasitangrepp eller som var avmagrad fast 

de inte fått fiskmat på en hel vecka utan bara fått äta det skräp som finns i akvariet. Äntligen har jag 

blivit av med parasiten som jag haft i akvariet í 6 månader nu! Så snart kan jag börja fylla på med ny 

fisk utan att oroa mig för att de ska bli sjuka. Testade en fiskmedicinen i februari i år och en i mars 

men det hjälpte inte och inte heller hektozonsalt (stavning?). Men sedan har akvariet bara stått i 



några månader och det enda jag gjort är att mata dem då och då och tagit fiskar som dött. Ofta har 

de varit sjuka i 1-3 veckor innan de magrat av och dött eller inte kunnat äta för att de fått munnen 

och ögonen förstörda av stora blåsor och några har de sett ut som en liten mask på. Men nu är alla 

pigga och friska och ingen är sjuk längre! De var flera angripna när jag åkte så jag trodde nästan det 

skulle vara tomt i akvariet nu när jag kom hem men det var det inte. 

Anna-Karin Aronsson. Jag blev av med parasitangreppet jag haft i akvariet i 6 månader och inga 

fiskmediciner har hjälpt. Fiskbeståndet har sakta minskat månad för månad. Men så hällde jag i 0,5 dl 

kollodialt silver och åkte på semester en vecka. Kom hem idag och såg i akvariet på en gång att de 

mår alla bra nu och är hur pigga och friska som helst! Hällde i det för en vecka sedan och nu har jag 

ingen sjuk eller angripen fisk i akvariet längre! Så det fungerade och jag är inte ett dugg orolig för vad 

kollodialt silver gör i vattendragen, antagligen bara nytta. 

Helena Antesjö. En av mina hundar har problem med magen. Hon går ut och äter gräs varje morgon. 

Jag började att ge henne KS, sen 14 dagar tillbaka. Det blev mycket bättre. Tänkte nu börja med MSM 

också. 

Maria Reimertz. Jag strör ca 1/2 tsk MSM på maten varje morgon till min hund. Det är en gråhund. 

Väger ca 23 kg. Har bara provat mig fram med doseringen och den fungerar bra för henne i alla fall. 

Marie Kjellgren. Måste berätta. Har en granne som fick en vagel i ögat. På under ögonlocket. Han 

höll på länge med salva och när jag såg honom sist såg det bedrövligt ut. Svullet så ögonlockets kött 

var på utsidan och gult av var. Då hade han haft det i fyra veckor och enveten som karln är ville han 

inte gå till läkare. Jag hade fått hem mitt KS samma dag och gav honom en slatt o sa han skulle badda 

ögat med och droppa i. Dagen efter var skavkänslan borta och när jag träffade honom idag var det 

helt bra och syntes inte ett spår. 

Gunilla Vångström.  Jag jag baddade ögat på min hund och dagen efter var det gula gegget borta. 

Nina Drakfors. Min dotter får EMS-salvan mot herpesutslag å eksem, hon säger att det fungerar bra. 

Ann Manninen. Min häst fick svår mugg på sitt enda vita ben och jag gjorde rent och hade på ks 

någon dag och det försvann direkt! Slump eller inte... men jag tror på ks. (Man har ju slagits med 

mugg en hel del under sitt liv med hästar)! Sen är det ju himla bra att ge det invärtes samtidigt. Och 

även msm om det är att muggen kommer från en obalans i kroppen. 

Camilla Osterman. Jag har ett sto som fick ett supersnuskig muggaktigt elände på ett bakben efter 

ett sår. Nu har jag tvättat med tvål och slaskat på Aloe Vera och silvervatten ett tag och det är den 

klar förbättring. Har inte använt silvervattnet från början och det såg redan bättre ut men jag inbillar 

mig att läkningen har snabbats på ytterligare sedan jag började med silvret. 

Anna Wikström. Jag la omslag med KS de första dagarna sedan när de blivit bättre sprayade jag de 

drabbade områdena. "Muggen" hade spridit sig upp på skenan. Hade ett väldigt besvär o ömma leder 

men när jag väl började med KS gick de undan:) Rekomenderas verkligen! 

Cicci Nilsson. En av våra hingstar skadade sig svårt förra våren, skar upp båda bakbenen på en 

järntunna så tåsträckarsenorna gick av å hängde ut, vet sydde ihop så gott det gick å vi kämpade att 

få såren å läka. Efter en månads meckande så så dränkte jag små handdukar i ks och lindade runt 



benen, sen magnetpaddar på det och sist bandage. På en vecka hade det läkt ihop fint. Har också 

använt ks mot strålröta, svamp i öronen, sår överlag, exem-klåda. 

Elenor Bengtsson. KS är oslagbart på brännskador. Även silversalvan är användbar! 

Victoria. KS är helt suveränt mot just brännskador! Det används på vissa brännskadeenheter runtom 

i världen också med oerhörd framgång. Bäst är att lägga ner hela handen i en skål med ren KS och 

låta den ligga så länge som möjligt. Så gör vi i familjen om vi råkar bränna oss och det bildas inte ens 

brännblåsor! Superbra! 

Sarita Axelgrim. Jag fick rosfeber för ca en månad sen. Behandlade initialt med KS lokalt och oralt. 

Började senare med MSM och en del andra naturläkemedel. Idag var jag till min Bioresonans-

terapeut och bad henne kolla mig för streptokocker, stafylokocker och för säkerhets skull även 

Borrelia. Inga reaktioner på stafylokocker eller Borrelia. En liten reaktion som låg strax över gränsen 

för streptokocker (alltså inget större utslag). Finfint! Har inte tagit antibiotika eller annan 

skolmedicin.  

Sarita Axelgrim. Jag har streptokocker. På foten. Har behandlat med KS i fyra veckor. Området 

halverat. Tar 3 msk, två ggr dagligen och har sprutat KS på området fyra ggr per dag. Gjorde också 

omslag med KS och MSM i två dagar och körde med EMS-creme i två veckor. Nu KS två ggr per dag 

och Aloevera, propolis-salva för att mjuka upp och för att det ska få vila från den aggressiva 

behandlingen. 

Mona Gustafsson. Jag sprayade ks ofta! Hade i minst en gång i timman, borta på två dagar! 

Anneli Törnros Fd Bergfelt. Vaknade med förkylningssymptom i måndags: ont i halsen, täppt i näsan 

och allmänt hängig (arbetar på förskola!). Blandade KS, MSM och askorbinsyra i en pet-flaska som jag 

gick och smuttade på då och då under dagen. Tog även KS som nässpray flera gånger under dagen. På 

tisdagen var symptomen betydligt svagare, och på onsdagen kunde jag inte tro att jag känt mig 

förkyld över huvud taget på måndagen, men jag fortsatte hela veckan och i morse kände jag inte av 

någon förkylning över huvud taget! KS, MSM och askorbinsyra is the shit! 

Gertrud Elisabeth Nilsson Nyström. Om inte Ks hjälper på mugg, prova silversalvan! Har använt det 

när mina hästar som blivit bitna av bromsar och flugor och blitt sår!Silversalvan hjälpte på mina 

hästar! 

Anna Hane. Jag håller på att experimentera med min kroniskt sjuka get fortfarande. Har med mycket 

positivt resultat behandlat hennes ögoninflammation med KS i ögat under en vecka, det läkte 

jättefint! 

Anette Bergman. Vår dotter, 8 år, diagnostiserad med diabetes 1 sedan 2 år, har tagit MSM och KS 

regelbundet nu i två veckor - KS dessutom i nebulusator också - och vi märker att hon behöver 

mindre insulin!! TJOHO! Undrar om det GÅR att trigga igång den egna insulinproduktionen? Funderar 

på om det KAN vara så att bukspottkörteln inte är "död" trots allt. Det man säger är ju att en 

diabetiker1 aldrig kan producera eget insulin igen... 



Annika Berg. Blev frisk från Ulcerös Colit med KS, MSM, Magnesium, C-vitamin och D-vitamin. Har 

inte varit sjuk på tre år nu. Innan var jag nära graven inget fungerade jag fick av sjukvården, blev bara 

sämre och sämre. 

Eva Källström. Köpte MSM för 14 dagar sen och började ta MSM-pulvret plus borsta tänder och 

blanda det i en kräm som jag smörjer i ansiktet. Det har varit lite jobbigt, jag har svettats otroligt 

mycket dessa 14 dagar, jag som nästan aldrig svettas annars, och varit tröttare än vanligt. Har 

hoppats på att det är utrensningsymptom och har inte märkt någon positiv effekt tills......de sista 

dagarna har jag tittat mig lite extra noga i spegeln.....kan det vara.... ser det inte ut som....nä, det är 

nog inbillning...men näääää det är så...att mina hemska påsar under ögonen blivit mindre. 

Michaela Äppelpaj Corso. I ungefär 1 månads tid (kanske lite mer) har jag druckit KS och MSM 

dagligen. Har haft jätteont i ryggslutet i över ett halvår pga av att jag tryckte ihop två kotor när jag 

åkte skidor i vintras. Har varit hos massageterapeut 3 ggr och det har hjälpt litegrann, men inte blivit 

helt smärtfri. Igår kunde jag göra Solhälsningen utan smärta i ryggen, och mina leder och muskler är 

väääldigt mjuka och fina måste jag säga. Känns fantastiskt bra! Upplever också att jag orkar med 

fysisk aktivitet. Jag är fabriksarbetare och får vanligtvis ont i hela kroppen av jobbet och blir väldigt 

stel, men nu känns det lite lättare. Och jag vaknar PIGG på morgonen, wooooho!   

Elke Hempel. Jag blev stucken av en humla häromdagen, och den smärtan sitter ju i ganska länge. Jag 

la på KS och det tog banne mig knappt en minut så var smärtan borta. Häftigt! 

Charlotta Rexmark. Jag blev stucken av en boskapsfluga för några veckor sedan och smorde med 

silversalva varpå smärtan försvann nästan omgående. 

Carina Boman. Funkar super på myggbett! 

Ulrika Möllerström. Efter att ha haft en envis och ful vagel i ögat sen början av juli, kan jag 

konstatera följande - Fyra dygns behandling med KS och MSM - den syns knappt!! Jo om jag 

anstränger mig kan jag ana den. Vad säger man? Jo, tjoho och tack!! Droppade KS 4ggr/dygn plus 

MSM-vattenspray 4ggr/dygn. 

Carina Pettersson. Jag tog KS (sprayade in i ögat) när en vagel började komma och den försvann över 

natten. 

Linn Särnstedt. MSM verkar ha hjälpt min hund. Slutade med msm ett tag för hon hade så svåra 

utrensningsbesvär. I somras fick hon furunkolos och svampinfektioner gav henne då silver och 

sprejade och baddade. För en månad sedan började jag med msm igen och idag är det i stort sett 

borta. 

Gertrud Elisabeth Nilsson Nyström. MSM är kanon för slitna knän. 

Margaretha Jönsson. Har många vänner och släktingar med hund, och tre av dem ger sina hundar 

MSM=svavel, med gott resultat. Dessutom har ju svavlet så många fler goda verkningar i kroppen, än 

reparera och bygga upp brosk. 

Sarita Axelgrim. Har nu använt KS i två månader och MSM I en månad. Har haft läckande tarm och 

candidaöverväxt som jag har kurerat. 



Märta Wannestrand.  Angående utrensningseffkter av KS och MSM: Ojoj, den mest otroliga effekt 

som jag hade: håll för näsan nu: Jag luktade värre än skit, rent av skunk, kollade flertal gånger om jag 

hade råkat göra i trosorna ,men inte det, Åkte med min dotter för att storhandla och hon sa 

förskräckt ; mamma vad luktar du, å jag svara lugnt att snart är jag ren invändigt också ( jag hade 

minsann duschat.) Försökte isolera mig o stanken pågick ca 2 veckor. 50 års missbruk av alla de 

sorters värktabletter även morfin_ efter en svår rälsbussolycka sen jag var 17 år. Även mycket annat i 

pillerväg med åren : Nu är jag ren : Halleluja Tack vare KS o MSM o lite annat.  

Anders Sultan. KS kan effektivt minska smärta och accelerera läkning med 500%. 

“Many people are skeptical of claims that colloidal silver can take away pain and accelerate healing. 

Nevertheless, these impressive attributes are firmly grounded in medical science. Pain is caused by 

an interruption of the electrical current that normally flows throughout the body at 50 to 70 

millivolts. At the point of injury, the current drops towards zero millivolts. This lack of electrical 

energy also impedes healing. Silver is a superconductor that bridges the electrical gap and restores 

healthy current flow. You can prove this to yourself by placing a silver coin on a burn and 

experiencing instant pain relief. In clinical trials at an FDA-approved laboratory, even silver-coated 

bandages were proven to have analgesic and regenerative properties.” 

-- The Natural Way to Heal by Walter Last, pg 162 

Anders Sultan. Silverjoner är bland det mest effektiva som finns på Candida, annan svamp samt HIV. 

 

 "Beginning in the 1970s, several independent researchers found that silver ions easily destroy 

Candida and other fungi. But it wasn't until a pilot study during the mid- 1990s that included human 

patients suffering from terminal AIDS that medical researchers established solid evidence showing 

just how quick and effective silver ions can be in the treatment of Candida as well as HIV. In this 

study, nine individuals who were near death were divided into two subgroups. One group suffered 

from HIV and a terrible Candida infection. The other group suffered from both HIV and an extreme 

form of malnutrition (known as Wasting Syndrome). The researchers found that in both groups the 

colloidal silver was capable of killing pathogens and purging the bloodstream of germ defenses in 

order to restore the immune system." 

 

 -- Dr. Aundrea Adams, Ph.D, CTN 

Anders Sultan. “Silver ions stimulate the lymphatic system by cleaning out the dead cells and 

bringing oxygen to the healthy cells.” 

-- Julie Gabriel, author of The Green Beauty Guide 

Anders Sultan. "Colloidal silver appears to be safe for children and pregnant and nursing women. It is 

tasteless, odorless, contains no free radicals, is harmless to human enzymes and has no adverse 

reactions with medications. Taken internally, it may improve digestion, help prevent colds, flu and all 

organism-caused diseases. It can be used as a douche, atomized, nebulized or inhaled. Applied 

externally, it has been shown to help with things such as skin abrasions and burns (including sun 

burn). It can also be dropped into the eyes and ears to help the body overcome infection." 



 -- Jeffrey Blumer, M.D., Ph.D., director of the Center for Drug Research, former director of the 

Greater Cleveland Poison Control Center. 

Anders Sultan. "In addition to its antibacterial properties, silver is also being studied as an antifungal 

agent. A study published in Mycoses in 2007 indicated that silver is effective against four fungi 'which 

cause major fungal infections in humans': Trichophyton rubrum, Candida albicans, Microsporum 

canis, and Aspergillus flavus. Silver has also been studied as an antiviral, and has been shown 'to 

prevent [certain viruses] from being infective.'" 

 -- Herbert Slavin, M.D., director of the Institute of Advanced Medicine in Lauderhill, Florida 

Anders Sultan. "The best defense against swine flu, or any flu, is the age old remedy of colloidal 

silver. The metal silver in its colloidal state can be safely consumed and used in the body. Bacteria 

and viruses cannot develop resistance to colloidal silver. Silver disables a vital enzyme and 

mechanism in all bacteria and pathogens so that they cannot survive. It is good to take a few 

teaspoons of colloidal silver daily to maintain health. More colloidal silver should be taken if 

experiencing illness." 

 -- Dr. Richard L. Davies, executive director of the Silver Institute 

Anders Sultan. Dödar effektivt svamp, virus, bakterier och encelliga parasiter. Utan att påverka våra 

egna celler, eller ens de goda tarmbakterierna - de är nämligen grampositiva bakterier med en 

tjockare cellvägg .. 

"All of the organisms that we tested were sensitive to the electrically generated silver ion, including 

some that were resistant to all known antibiotics…In no case were any undesirable side effects of the 

silver treatment apparent." 

-- Anti-Aging Manual by Joseph B Marion, pg 12 

Anders Sultan. Ja säg var man INTE kan använda kolloidalt silver? 

 "Topically, it can be used to fight fungal infections of the skin or nails and to promote the healing of 

burns, wounds, cuts, rashes, and sunburn. It can be used on toothaches and mouth sores, as eye 

drops, and as a gargle to fight tooth decay and bad breath. It can also be used as sterilizer and can 

even be sprayed on air-conditioning filters and air ducts and vents to prevent germs from growing." 

-- The Natural Way to Heal by Walter Last, pg 161 

Anders Sultan. Silver har alltid varit en del av vår kost och anses vara en viktig del av immunförsvaret, 

precis som zink och andra mineraler. 

 

"Silver compounds have been used as medicine since the late 1800’s and have been used as a 

treatment against infections by hundreds of thousands of individuals in the United States. Silver is a 

natural mineral in the same class as zinc, chromium, cobalt, copper, iron, magnesium, molybdenum, 

vanadium and zinc which are important for health maintenance. Humans naturally ingest from 22 to 

300 mcg of silver per day from natural sources in food and water (1,2). Levels of silver vary in foods 

with the highest reported levels being in immune boosting mushrooms with up to 5mg/ kg of silver. 

There is evidence that silver is a natural critical component of our immune system and that low tissue 



levels associated with a dietary deficiency may result in a relatively weakened immune system, 

making one more prone to infection. The modern versions of colloidal silver (oligodynamic silver) are 

shown to have little or no toxicity." 

 

 -- S.M. Foran, Therapeutic Properties of Silver: an Historical and Technical Review 

Anders Sultan. Dr Kent Holtorf är en amerikansk infekktionsläkare som har stor erfarenhet av KS. 

Han använder produkten dagligen på sina patienter på problem orsakade av bakterier, svampar och 

virus. På ringorm rekommenderar han: 

 "To treat ringworm, use a sterile pad and apply colloidal silver to the affected area. Hands and feet 

can also be soaked in this solution, a natural antibiotic that destroys some 650 different 

microorganisms." 

 -- Dr. Kent Holtorf, Holtorf Medical Group, "Safety and Efficacy of Intravenous Oligodynamic Silver". 

Anders Sultan. Det har publicerats en serie intressanta artiklar skrivna av två amerikanska läkare, 

infektionsläkarna Gordon och Holtorf. De har stor erfarenhet av kolloidalt silver som man i detta 

sammanhang kallar för ”silver hydrosol”.  

Man redovisar den effekt produkten har på bakterier, svampar och virus. Speciellt pratar man om 

problematiken kring infektioner i de övre luftvägarna, som ofta orsakas av virus. Trots det försöker 

skolmedicinen felaktigt behandla dessa infektioner med hjälp av verkningslös antibiotika.  

Ett bra fungerande kolloidalt silver är de båda läkarnas rekommendation istället. Även den positiva 

effekt silverjoner har på cancer berörs i artiklarna. 

http://www.imref.org/articles/pdfs/Townsend_I.pdf 

http://www.imref.org/articles/pdfs/Townsend_II.pdf 

http://www.imref.org/articles/pdfs/Townsend_III.pdf 

Anki Olsson. Stod och stekte mat med olja när det spratt ur och hamnade olja på foten.Skyndade mig 

att blöta en kompress med KS tittar nu 30 minuter efteråt och det syns inget av att jag bränt mig och 

gör inte heller ont! 

Eva Hussain.  Brände  mig på armen (sved till ordentligt) i ugnen, sprayade på med KS flera ggr under 

dagen, nästa dag ingen blåsa, bara rodnad som som följande dagarna bleknade och tillslut försvann 

helt utan att lämna nåt märke alls! 

Kerstin Nyquist. Maken kom på ytterligare ett användningsområde för KS idag: Han brände sig på 

brännässlor. Kom då ihåg att jag använder KS vid insektsbett. Han gick in o sprutade KS där nässlorna 

varit framme. Efter 30 sekunder var smärtan borta. 

Fia Eriksson. Min dotter har mollusker som jag försökt bli av med 1,5år utan att lyckas. Hon har på 

hela kroppen, till och med i ansiktet. Dom blev ofta infekterade och varfyllda och gjorde ont. Jag 

började spraya KS på don två gånger om dagen (hon reagerade på tapen så jag kunde inte göra 

omslag) och så får hon några duschar i munnen morgon och kväll och DOM ÄR SNART BORTA 

ALLIHOPA!!!  



Laila Berg. Har sedan många år (ca 10-12 år) tillbaka haft problem med Rosacea. Eftersom jag sitter 

vid datorn ca 7 timmar om dagen gör detta inte saken bättre utan snarare tvärtom. Sportar mycket 

och det är något som också gör att detta slår upp i ansiktet på mig. Har även haft tendenser i ögonen. 

Har bränt mig väldigt lätt ute i solen. Man kan säga att ansiktet har varit min akilles. Gick efter många 

om och men till doktorn för något år sedan och fick då långtidsverkande antibiotika. Tabletterna 

gjorde att jag mådde illa men jag blev ju som sagt av med det - vilket kändes bra då. Genom mitt och 

lilltösens hästintresse blev jag rekommenderad att prova EMS salvan och silvervattnet. Provade detta 

och efter två dagar märktes stor skillnad. Det var helt otroligt. Det som tog ca 4-6 veckor med 

tabletterna tog två dagar med salvan och vattnet!!! Fortsatte med "kuren" och efter en vecka var det 

borta. När jag använde solskyddsfaktor ute i solen blev det bara värre då rosacean slog upp ännu mer 

eftersom det var så känsligt mot kemikalierna i cremen. Smörjde istället in mig i EMS salvan och 

solade som vanligt och inget hände. Ingen rosacea - ingen "bränna" på kvällen. Så numera är det bara 

EMS salvan som gäller. Har fått hela familjen också att använda den. Har den dagligen, både morgon 

och kväll - den är ju inte kladdig eller något sånt. Inga problem med rosacea sen jag började med det 

och jag gick gladeligen till Apoteket och lämnade tillbaka mina tabletter som jag hämtat ut. 

Jesper Johansson.  Mina barn fick båda ögoninflammation, behandlade bara utvärtes genom att 

droppa KS i ögonen ca en gång i timmen, 2-3 dagar senare var det borta. 

Elisabeth Felling. Ögoninflammation. Droppa eller spraya KS direkt i ögat outspätt och ta en klunk 

morgon o kväll. Lovar det funkar, jag vet av erfarenhet. 

Satu Kärnä, veterinär. KS stabiliserar immunologiska processer - funkar på IBS på katt (oftast 

antingen eosinofil - eller lymfocytär/plasmocytär form). 

Curt Axelsson. Trots "virvlar ojämn fördelening av KS etc" så har jag på 4 månader med Ionosil + 

MSM fått en förbättring av min livskvalitet. Jag hostar mindre -- kanske 5 ggr/dag mot 5 tim./dag 

tidigare, sover lite mindre & kan promenera upp till 1 tim/dag, det piper ej/väser ej/skriker ej i mina 

lungor när jag andas idag.  

Sirkku Manninen. Jag har blivit av med min magkatarr med KS. 

Britt-Marie Lyck. Jag som tvivlat som ny användare av KS..... Jag är ännu inte förkyld fast jag haft de 

som varit förkylda runtomkring mej. ...tom min man. .... Nu är det bara att fortsätta med KS och 

hoppas att det verkligen är därför jag klarat mej från förkylningen. .. jag är den som alltid blir sjuk om 

nån säger att de har en förkylning. ...jiiiippppiii... Men nu har jag en STOR dunk ks hemma. ... Nu 

försöker jag att de runt omkring mej också ska dricka detta för att klara sig. ... men ännu tror de inte 

på ks.... får väl bevisa fler gånger. ... för jag vill inte snora.... 

Curt Axelsson.  Min mågs far är pensionerad läkare & kan skriva recept fortfarande. Mina barnbarn 

nu 11 resp. 13 var förkylda/snoriga i 3 månader i början av detta år. 3 Penicillinkurer fick dom 

vardera om 10 dagar. Hjälpte ej. Jag gav min dotter en halv flaska KS. Hela familjen var 

snoriga/förkylda & det tog 3 dagar med KS. Även doktor Farfar är glad fast det får han ej säga 

officiellt. Mågen ringde & bad om inköpsställe för KS. Skall du ha till hundarna ( 2 labradorer ) sa jag? 

Nej vi familjen skall ha det sa han. Härlig SOLSKENSHISTORIA. TACK KS. 

Mandy Lohse. Jag har ett kruppbarn som fick silver i nebulisator när han blev hes, han var hes i 3 

dagar men kruppen fick han inte, fungerar utmärkt. 



Janet Andersson. EMS creme är kanon. Min mamma har mkt självsprickor som inte nån receptbelagd 

salva bitit på, men med EMS cremen är hon bra. 

Goranka Anka Stjernström. Min 2 åring fick inhalera KS...rosslet försvann "över natten". 

Annika Svensson Fd Stenberg. Jag har blivit av med inflammerat tandkött. Inflammerade ögonvitor 

som gav stora blödningar. Skav och rodnad är helt borta. Min rosacea är nästan bort den oxå.   

Carina Danielsson. När jag tog hand om min mormors bensår med KS sa sjukvården grinigt att jag fick 

stå för allt själv och eget ansvar. Ok och så vart det och det var ett långt projekt men bra blev hon.  

Det höll på ruttna helt och hållet och då la sjukvården om det 1 g i veckan. Gissa på lukt när man 

öppnade ... Men inte ett positivt utlåtande när hon blev bra fast dom slapp allt jobb - man tycker 

dom borde varit intresserade ... 

Ulla Ström. Jag äter både MSM och KS. Jag märker att mitt hår och hud mår bra av MSM och jag får 

energi. Min man har blivit bra i sina knän av MSM han har artros. Jag har 2 kunder där en har blivit av 

med sitt eksem på händerna med MSM, han blandar pulver med handkräm och smörjer sina händer 

på kvällen. En kund som går på Yoga märkte skillnad när hon inte tog MSM då knakade det i lederna 

men det gör det inte när hon tar MSM. 

Satu Kärnä. Vid svårare mer djuptgående urinvägsinflammationer på djur kör jag silver+DMSO direkt 

i urinblåsan. DMSO hjälper silvret in i cellerna. 

Maria Reinholdsson. Jag läkte mitt variga operationssår med hjälp av KS efter komplicerade 

operationer av axel efter en trafikolycka! 

Kerstin Bäckman.Igår fick min lilla tjej gegg i ögonen, vi baddade med KS. I morse satt det lite torkat i 

ögonfransarna, baddade bort det med KS. Hon är nu bara lite förkylningsblank i ögonen och säger 

själv att det känns bra. 

Marie Kjellgren. Har en granne som gick med vagel i 4 veckor. Hela nedre ögonlocket hängde o det 

såg riktigt illa ut. Gav honom silver. Dagen efter hade han inte ont o tre dagar senare syntes inte ett 

spår. Jag hade ju fått hem silvret den dagen och visste ju inte riktigt vad jag skulle tro faktiskt. Att se 

resultatet på grannen var helt otroligt så det känns tryggt att ha det hemma. 

Daniel Holst. Jag hade en vagel tidigare i somras dock en liten, men jag sprayade med silver 2ggr på 

kvällen före jag lade mig, dagen efter så var den i princip helt borta! 

Mona Wihlborg. Har nu tagit silver och msm i 4 veckor och springet i mina ben är nästan helt borta 

och dessutom har jag fått en underbar energi. 

Margaretha Johansson. Tack alla underba här inne. Nu ska jag berätta hur det har gått för mej. Jag 

har nu tagit MSM + C vitamin, Zink, D3, Magnesium och Silver. Jag har aldrig mått så bra, och det 

bästa, jag har ingen ångest när jag vaknar, det har jag alltid haft, det måste ju ha berott på någon 

brist. Trött är jag fortfarande, men det är mycket bättre. 

Linda Glambeck. Haft Ion silver i flera år och brukar spraya på sår osv för att stoppa blödning. Skar 

mig i fingret i morse o hämtade silvret men det slutade inte blöda som det brukar? Fattade ingenting, 

tog på mer men det slutade inte. Kom då på att jag har HTS silver nu istället så skyndade till 



handväskan där det fanns kvar lite grann av mitt gamla Ion silver. Sprayade på och det slutade blöda 

direkt! Kan någon förklara!?!?  

Lena Ohlsson Jern. Kan nu tala om att än en gång har KS räddat livet på min hund Ronja. Hennes 

pyometra är så gått som borta. Det kommer fortfarande lite flytning. Men det börjar bli klart och fint. 

Ronja är dessutom pigg och sitt gamla jag igen. Har oxå dragit ner lite på KS! Hon är allergisk mot 

antibiotika och är blödarsjuk hon har även trombocytopeni ingen på alltså. Ronja har haft eländet 3 

ggr nu. Botad med Alizin 1 gång. 2 ggr med KS! 

Carina Domluvil CawarottisKennel. Min hund får ks sedan 2 år tbx då hon fick borrelia. Hon mår 

kanonbra idag ! 

Annika Svensson Fd Stenberg. Vi har en lite äldre husbil med ett kylskåp som var svårt att få riktigt 

rent. Men efter sommarsemestern så sprayade jag med KS och gnodde rent. vid nästa resa så 

upptäcker jag att det är mkt renare och blir ej äckligt längre när man använder det! 

Ullis Sandler. Fatta inte varför mina naglar växt sig långa utan att gå av. Sen kom jag på att det är 

MSM:n som gör det. 

Kristina Ryglert. Helt övertygad om att ks hjälpt mig att få bort förkylningen och mitt 

halsont,vaknade i går morse med en brinnande hals,jag flög på flaskan och huttade varannan 

timme,höll det i munnen gurglade och svalde.I dag är det borta,men fortsätter i dag. Tack ks! 

Anna Persson.Jag fortsatte att ta 3 krm msm ist för 2 krm och idag känner jag inte av några 

biverkningar.Jag tror jag även gått in i ett av mina skov nu men jag mår inte ens i närheten av så 

dåligt som jag bruar göra  Det jag märker på att jag är i ett skov är att min hud är torrare och att jag 

känner mig lite mer yrslig och har lite värre blodtrycksfall.Men som sagt det är inte ens i närheten av 

vad jag brukar ha.Jag brukar bli säng/soffliggandes i mina skov annars. Lycklig är jag som började med 

msm och ks! 

Daniela Kjell. Jag har använt ks i minst tre år och har inte haft en enda förkylning hela den här 

perioden. 

Therese Danielsson. Ja till små barn fungerar KS bra. Min yngsta hade feber o svullen hals i fredags. 

Var rädd för halsfluss. Han åt eller drack ingenting inte ens glass fick jag i. Men så började jag spraya i 

munnen med ks. Det gillar han. Så han bad om det själv. Sprayade då o då under fredagen o han 

mådde bättre på lördag och söndag känns han bra! 

Anders Brunnegård. Min dotter fick magsjuka igår morse, hon spydde 3 ggr gav henne en tesked KS, 

efter 5 timmar var hon som vanligt. Otroligt återhämtning, som jag aldrig sett. 

Agnetha Sjökvist. Har Crohns, ileostomi o korttarmssyndrom, fett, mycket frukt o grönsaker funkar 

inte på mig, får äta det i lagoma doser för att inte rinna bort. MEN KS, MSM; magnesium, C-vitamin, 

Graviola mm osv. har gjort mig bättre än på länge.  

Margaretha Magnusson. Jag tror på KS.Jag känner mej piggare sen jag började dricka det och det har 

tagit bort en gul förhårdnad på min ena armbåge som jag försökt få bort med bl.a hydrocortisonsalva 

utan den minsta effekt. .Jag är inte riktigt färdig med min egen behandling än men jag tror det är 

sista eller näst sista gången jag har dränkt in en kompress med KS o tejpat på armbågen och håller 



det fuktigt tills jag tar bort det ikväll. Armbågen ser nästan helt normal ut igen.Kan det bero på KS 

tro? Självklart för jag har haft den länge o det är bara 3-e gången jag jag dränker in armbågen med 

KS. Har även börjat med MSM men tar bara ett kryddmått till att börja med och hoppas det hjälper 

mot värken jag har. Jag höjer KS till skyarna!! En vän hade samma problem på sin armbåge men det 

försvann med KS!! 

Anita Gustavsson. Jag har också ätit omeprazol en massa år, min magmun stängs inte ordentligt 

vilket gör att magsyra tränger upp, nu sen jag började med kolloidalt silver äter jag tabletterna 

sporadiskt. 

Rose-Marie Stylin. En solskenshistoria, min dotter har i många år haft ryggen & pannan full av finnar, 

de som sitter på hennes rygg är svåra för henne att tvätta (då hon bor i egen lägenhet) hon har sedan 

i mitten på Juli altså 2 månader tagit 2 krm MSM var morgon & har nu funnit att hennes panna är 

jättefin & finnarna på ryggen är nästan helt borta, hon har testat olika medel mot finnar men inget 

har hjälpt , så min rekomendation & även hennes är MSM är superbra mot detta. 

Kicki Lillglimten Jacobsson. Har haft problem med dålig hy i hela mitt vuxna liv (inte bara tonåren). 

Men efter jag börjat äta MSM så har problemen så gott som helt upphört. Har tidigare testat allt som 

apoteket säljer + en del annat. Och inget hjälpte. Det lustigaste var nog att det var människorna runt 

omkring mig som frågade vad som hänt och hur mina finnar försvunnit. Själv hade jag inte tänkt på 

det. Och det enda som hänt var att jag börjat med MSM. Toppen! 

Linda Glambeck. En helt fantastisk sak som hände nyligen är att min ena häst lyckats bli dräktig efter 

att tidigare i 4 år med hjälp av de absolut bästa veterinärerna och diverse mediciner ha misslyckats! 

Den enda skillnaden i år är att jag gett stoet 0,75 dl silver morgon och kväll en vecka efter 

insemination för att hon skulle rena sig och embryot skulle ha en chans att överleva i hennes annars 

vätskefyllda livmoder. Döm om allas förvåning när hon på sina dagliga ulraljudskontroller minskade 

på vätskenivån i samma takt som vi hällde i henne silvret... 15 dgr senare var hon dräktig! 

Daniel Holst. Ett tips till alla småbarnsföräldrar. Min son fick blöjeksem så jag provade att smörja in 

med EMS salva på kvällen, dagen efter så var det i princip helt borta, det fanns 2-3 små prickar kvar 

bara som såg ut som små plitor, men dessa försvann under dagen, efter en till smörjning. Blev riktigt 

förvånad då det har tagit mycket längre tid att läka ut tidigare! 

Curt Axelsson. Jag äter blodförtunnande samt rakar mig med hyvel. Titt & tätt med nya/gamla 

rakblad så skär jag mig i ansiktet. Tidigare kunde jag utan KS stoppa blodet på 10 minuter med vanligt 

koksalt. Utan koksalt kunde blodet rinna i flera timmar. Sprayflaska med Ionosil verkar momentant så 

blodet hinner ej koagulera. Fantastiskt för denna funktion helt enkelt. Jag har tidigare sumpat många 

vitskjortor men det är slut med det nu. 

Gun Liden. Måste bara berätta. Jag hade fått kliande utslag längs hela armen. Som inte ville gå bort. 

Kom på att jag hade kolloidalt silver hemma, använde några droppar på en pads och strök över hela 

armen, efter nån timme hade dom flesta plitorna försvunnit. Helt fantastiskt. 

Helena Sundgren. Jag fick uvi som började gå upp mot ryggen och fick penicillin utskrivet av läkare. 

Eftersom jag ammade så var jag skeptisk till att äta penicillin och jag hade läst lite om ks innan så jag 

tänkte; jag provar! Ja, jag kan säga som så att penicillinet ligger fortfarande orört i en låda  Efter en 

dag så var ryggen bättre och nån dag till så kände jag inget alls. Kanonbra! 



Christina Persson. Lycka är att ha KS till hands när man lagar mat och blir för närgången så 

brännskada uppstår. Virade en silverdränkt pads runt fingret. Varken blåsa, sveda eller rodnad 

uppstod..  

Ann-Katrine Backman. Igen ett fantastiskt behandlingsresultat med Ionosils KS  I förra veckan var en 

person till mig på reflexologibehandling. Då han kom så sade han att han trodde att han hade början 

till MS, för hans fötter kändes väldigt konstiga sade han och det stämde precis överens med 

symtomen som hans en bekant hade som har MS. Han hade haft besvären sedan förra hösten. 

Genast då jag såg fötterna såg jag att han hade massor med svamp under fötterna och på naglarna. 

Trampdynorna var väldigt svullna och irriterade. Nu var han till mig idag igen och fötterna såg 

heeeeelt annorlunda ut, ingen svullnad under trampdynorna, ingen rodnad/irritation och ingen 

svamp på naglarna. Han har suttit med fötterna i rent KS i 6 dagar 15 - 30 min/dag och fick det här 

fantastiska resultatet. Mannen var mycket glad då han sluppit besväret under fötterna som han haft 

ca 1 år. Så han sade att härefter så ska KS alltid finnas där i skåpet. Han har aldrig använt KS tidigare 

och var helt fascinerad, frun också. KS är verkligen en guldgruva för människors hälsa på många sätt, 

går helt enkelt inte att leva utan. 

Alvin Engström. Har själv testat KS på sår och det fungerar fint. Kom med tummen för nära 

bandslipmaskinen (i full fart) och slipat bort huden riktigt illa. Blödde som en stucken gris. Tänkte 

testa KS för nyfikenhetens skull, det brann samtidigt som det sved lite men det slutade blöda med 

detsamma och nu (4 dagar sen) är såret nästan borta. 

Karin Ljungholm. I Linköping får man ks som behandling efter en ny piercing!! 

Linda Frank. Jag har rosacea o när jag baddar på KS så lyser utslagen upp direkt men lägger sig sen:)! 

Anki Klang. Min fralla (fransk bulldog) som har klåda har fått Silverlotion o nedan ser ni resultat efter 

2 dgr. Nu ska jag inhandla mera av dessa produkter o ha i apoteket. Riktigt nöjd och har delat med 

mig denna kunskap att det gjort susen!! Har smort honom 1:a dagen 3 ggr, 2:a ca 5 ggr och då 

huvudet också. 

 



Carina Jørgensen. Jeg er lige begyndt at bruge EMS salve og jeg har på en uge fået ny ansigtshud. Jeg 

har ellers Rosacea og rødmen i T området med det er pist forsvunden. 

Maria Törnblom. Mina psoriasisfläckar kliade som sjutton ikväll efter duschen så jag blandade ks å 

msm men det slutade bara - som om jag hade hällt salt över mig. 

Annelie Hultgren. KS och MSM är SUPEREFFEKTIVT mot acne). När jag vart amalgamförgiftad och 

sanerade mina tänder från amalgam, fick jag jättemycket acne och stora bölder! En vän fick höra 

talas om just MSM och KS och tog med detta till mig. Började med mkt små doser med MSM att 

dricka och ev badda med. KS sprayade jag mest på huden. Har aldrig i mitt liv (hade mkt acne som 

liten/tonåring) märkt så stor skillnad! Så detta ska du absolut köra med. MSM är svavel och "städar" 

kroppen, istället för att kleta på en massa kemikalier utifrån. Lycka till! 

Sanne Rudelius Wendt. Jag har använt silverlotion och silvervatten, (blandat båda) till min 

Islandshäst som har eksem i manen samt svansrot. Detta är absolut det bästa, det lugnar, läker och 

gynnar utväxt av manen! Har nu börjat med MSM till mig och mina hundar :)) 

Maria Reinholdsson. Jag växte upp på penecillin och hostmediciner pga mina svåra medfödda 

lungproblem. Har förstått med åren att den enda som kan hjälpa mig är mig själv och att söka 

kunskapen. Jag stötte på denna grupp och fick den hjälp jag alltid sökt ! Nu ska jag föra detta vidare 

till andra människor♥ INGEN SKA TA IFRÅN MIG KOLLOIDALT SILVER. 

Stig Lönnqvist. För mej är det ionosil som gäller. Om jag förstått det rätt så var det anledningen till 

att myndigheterna "förbjöd" silver. Att myndigheter förbjuder nånting är den bästa 

rekommendationen för mej. Då måste det vara nåt bra. Hts är en kopia, ionisil är originalet. 

Ija Jansson. Jag är allergisk mot min katt, använde mig av msm och blev av med allergin! Nu har jag 

varit utomlands 1,5 år, utan katt, flyttade hem igen för 4v sen, började med msm igen men har inte 

fått samma resultat...än!  Ska jag vänta lite till eller funkar silver på allergi också? 

Monica Johansson. Fick lite ks av en vän vid en jobbig förkylning men kände mej bättre efter bara en 

dags drickande av ks med pressad citron. 

Annika Bubba Eriksson. Använder kolloidalt till hart när allt idag! Sårtvätt, behandlat eksem, dålig 

mage, hovböld, dricker......nu senast insektsbett.....både på hästar, katter, höns o människor. Har 

alltid en dunk hemma!! 

Iréne Söber. Brännskador, bensår och obstinata distriktare. En av mina vänner blev brännskadad 

över hela kroppen när oljepannan exploderade. Han var riktigt illa skadad och låg nersövd under flera 

månader. Oändligt antal transplantationer och riktigt fula, strama ärr. Han är bilmeck och slår i 

smalben och fötter, inte så bra när man har transplanterat skinn. Han gick med bensår i ett år, 

varannan dag till vårdcentralen för omläggning och lindad från knä till hela foten. Jag frågade honom 

om han vågade låta mig försöka få bukt med bensåret och han är en modig man, så vi körde igång 

med KS (Ionosil) och msm. Du kan ju tänka dig vad som hände när han kom till VC med ett AVSEVÄRT 

mindre bensår. Det blev ett kackel utan dess like och de ville veta vad som hänt. De fick ge sig till tåls, 

efter en knapp månad var besåret läkt, genomblödningen i benet hade ökat och huden var rosig och 

varm. Då först talade han om att han använt KS och msm, och jag tror inte att de hämtat sig ännu på 

VC. Nu tror inte jag att de kommer att skaffa KS och behandla andra patienters bensår så som jag 



gjorde, men ändå. Min vän har sluppit lidandet och är mycket piggare. Han blev av med sitt onda öra 

på köpet liksom, bara av att klunka KS och msm. Tror till och med att ischiasnerven fick sig en släng, 

för den är då mycket mer samarbetsvillig nu för tiden. Tänk hur skönt det är att slippa åka varannan 

dag för omläggning och bara bli sämre. 

Marjo Hänninen. Det är så häftigt när djur blir hjälpta! De stackarna kan ju inte tala om att de har 

besvär. Min nu bortgångne hund (R.I.P) hade förhudskatarr, inte svår men han var kladdig där... 

Började ge honom ks av annan anledning och den kladdigheten försvann också... 

Linda Glambeck. På vår ena häst har det länge runnit vitt från ena näsborren vid/efter ridning, hon 

har varit väldigt spänd bakom öronen och i nacken och vi har misstänkt bihåleinflammation eller 

tandproblem. För ca 14 dgr sedan började vi ge henne Ionosil 2 ggr/dag då jag själv märkt att min 

tandvärk släppt omgående när jag skjöljt med silver. I morse och hela dagen idag har det kommit ut 

en massa äckligt gulgrönt slem ur samma näsborre. Hon är mycket lugnare runt huvudet och tidigare 

idag kunde jag t o m klippa där tränset ska ligga (bakom öronen). 

Britt-Marie Munther. Nu använder jag KS till min katt som har fått utslag på öronen, runt munnen 

och runt ögonen. Har "tvättat" henne i ansiktet med KS och haft i dricksvattnet. Vet tror att det är 

något slags allergi. Men Frekvensterapeuten säger att det är vårtvirus. Och nu har jag fått det. Jag tar 

KS varje dag och lägger på en kompress på vårtan. Vårtan börjar försvinna. Katten har lite kvar på 

öronen. 

Kerstin N. Kan berätta att jag rekommenderat KS till två vänner som lider av ulcerös kolit. Innebär bl 

a blödningar från magen. De tog båda KS samtidigt med Cortison. Båda har efter vad jag förstått 

slutat med Cortison efter hand. Effekt på magen fick de ganska omgående av KS. 

Sarita Axelgrim. Jag köpte en nebulisator och började inhalera med HTS silver och absolut inget 

hände med mina bronker. Har kronisk bronkit. Blev lite ifrågasatt över att jag påstod att inget 

hände.... Jag fortsatte dock inhalera. Sen köpte jag nytt KS när flaskorna tog slut och då hände det 

saker. Läste i ett inlägg om att det var skillnad i produkterna vad det gällde hjälp för bl a lungor. De 

senare flaskorna KS var Ionosil. Skulle var bra om det stod specificerat när det är mera fördelaktigt 

med joniserat/destillerat/partiklar osv vid olika sjukdomstillstånd. 

Joakim Poole. Jag har KS (Ionosil) att tacka för att jag mår bra nu och känner mig fri från borrelia jag 

drabbades av i somras. Hade jag inte börjat med KS så hade jag nog mått rätt dåligt idag. Efter en 

månad från bettet och en pencillinkur (Tikacillin) utan någon märkbar bättring så drabbades jag av 

kraftig yrsel, illamående, magont, vandrande stickande värk i kroppen, ångest, deprimerad, 

ljuskänslig, kändes som en degklump i huvudet, nattliga svettningar m.m. Allt kom så fort. Jobbigast 

var att man kände man börja förlora kontrollen över sig själv på ett sätt jag ALDRIG upplevt innan.  Så 

fick jag tips om att prova KS via FB-gruppen Borrelia (neuroborrelios) "kronisk borrelia. Jag tar KS 10 

ml 2-3 ggr dag rent under tungan en stund innan jag sväljer de. Efter 3 dagar på KS märkte jag en 

markant skillnad på hur jag mådde. Nu efter 1 1/2 månad på KS så är jag tillbaka på gymet igen och 

tränar. Tack! 

Anonym. Vår son har när vi bott utomlands haft ett par urinvägsinfektioner och blivit inlagd på 

sjukhus för dessa. Han blev där smittad av MRSA och vid provtagning i Sverige visade det sig att 

MRSA:n etablerats i honom och resultaten var positiva både i näsa, svalg och hud. Han har fin hud, 



inga sår eller eksem, utan anses därför bara vara bärare av det och inte någon egentlig risk. 

Problemet för oss gentemot vården är dock detsamma, med MRSA i familjen blir det väldigt 

problematisk eftersom de (såklart) vill hålla denna bakterie utanför sjukhus. Resten av familjen har 

oxå blivit testade (jag, min man och vår äldre son). Min man och vår son var negativa men jag var 

positiv för det i näsan. Jag har läst i timmatal om kollodialt silver och valde att själv börja använda 

det. Jag tog det i små doser oralt samt nässprayade det upp i näsan. Vid provtagning som gjordes två 

veckor efter första tillfället visade att jag nu är negativ även i näsan. Helt otroligt!! 

Per Nordgren. Min dotter fick en lång och blödande reva på benet. När vi sprayade silver så kunde vi 

två vuxna bildligen se hur såret drogs ihop och det slutade nästan helt att blöda. Det var magiskt att 

se. 

Satu Kärnä. Som veterinär är man utsatt för bett , rivsår mm ...pga av KS har antibiotika blivit 

överflödig. Med bett - låt det blöda en stund och lägg sedan på ett bandage dränkt i silver, funkar 

varje gång - har inte ätit penicillin på mer än 10 år, men blir biten lite då o då.... 

Robert Roemmelt. För ett tag sen ramlade jag och slog upp ett stort sår där huden revs bort. 

Sprayade med KS och satte på plåster. Bytte plåster 2 gånger dagligen. Märkte inte att KS hade nån 

blodstillande effekt. Däremot bildades ny hud som täckte såret väldigt snabbt. Såret var ungefär 2 cm 

i diameter och det tog mellan 2-3 dagar så var såret täckt av ny hud. 

Pernilla Tingberg. Min dotter har haft munherpes i många år och har provat allt, det bästa och 

snabbaste var ren aloe vera, ända tills hon provade KS. Kan tillägga att hon haft ett utbrott på 1 

halvår sen dess. suveränt på henne.  

Anonym. När jag botade min borrelia, så tog jag ingen bestämd dos, kanske 2 dl per dag? Jag hällde 

upp silver i en mindre flaska och tog en klunk när jag sprang förbi. Jag tog också en rad andra saker 

som graviola, pau d'arco, Anti-v, Enzymeja mm. Höll på i 2-3 månader. 

Kenneth Nilsson. Vid Bihålebesvär använd nässprayflaska med KS! Vill varna för nässköljning med 

saltvatten. År 2000 gjorde jag det ett tag vid Bihålebesvär. Fick en öroninflammation då saltlösning 

och bakterier gick ut i min högra hörselgång. Mycket besvär, smärta, sprucken trumhinna och nedsatt 

hörsel blev resultatet. Tror idag på att bästa botemedlet mot bihåleinflammationerna är 

nässprayflaska med KS. Detta är ju både bakteriedödande och ger en "dimma" i näsan istället för 

vätska, som kan rinna ut i hörselgången och dra med sig bakterier ut dit. 

Karin Björkman. Har också problem med naglar som skivar sig, men efter flera månader med msm 

börjar jag se en förbättring. 

Lina Bacon Bojstedt. MSM är jättebra! Hår & naglar växer som ogräs! 

Goranka Anka Stjernström. Jag har tydligt sett att det finns skillnad mellan HTS och Ionosil på just 

ögonbesvär! Det var en riktig jobbig vecka för mig, kunde inte ens jobba. HTS funkade inte alls, 

medan Ionosil tog bort infektionen. 

Ingunn Oppebøen. Jeg brant meg på handa en dag, tok på ems creme og all svie stoppet 

umiddelbart! 



Curt Axelsson. Använder KS på min KOL. Köpte först Ionosil och var mycket nöjd " FRÄLST " på KS & 

provade sedan HTS och effekten uteblev. Mina barn/barnbarn fick dela på innehållet i HTS- flaskan 

till enklare användning. Skrev det på KS-sidan & åkte ut första gången. Blev tagen till nåder & skrev 

samma sak igen med samma resultat.  Victoria slängde ut mig en gång till för ett par dagar sedan. 

Mitt problem är att just Ionosil funkar absolut bäst för mina lungor.HTS KS och Combivent har båda 

ungefär samma brist på effekt . Liknelse jämför öl: HTS samt Combivent = lättöl. Medan Ionosil = som 

en starköl - vet bara inte ifall jag skall säga 5,2 eller 7, %. Samma sak med omedelbart stopp av 

blödning av småsår. 

Goranka Anka Stjernström. Ögonbesvär. År 2004 var jag nära den kända väggen...lyckades vända 

men tagit en del skador. Har sedan dess haft återkommande herpesutslag på vänstra kinden och mot 

näsborrarna. Senaste 2 åren har dessa spridit sig mot ögonen. Klåda sveda och gegga :( 

Jag baddade med kamomilthe, koksaltlösning och ögonskölj från optikern. Lite lindring men knappast 

märkbart. Föra året i augusti skrev jag om dessa på min FB status och en vän skrev jag borde testa KS. 

Jag kände till det men även till den blåa mannen så jag var lite skeptisk. Dagen efter var jag på 

Bodystore och skulle beställa kokosfett när jag kom på att söka efter KS. Köpte hem en flaska Ionosil 

och vågade knappt öppna den. Ett samtal med min mormor förändrade allt :) 

Badda på innan du lägger dig sa hon, jag är inte blå ännu, efter alla dessa 5 år *S*  

Bra tänkte jag, tog två rondlar och la mig...dränkte de och somnade! På morgonen trodde jag inte 

mina ögon :)  Rodnaden var borta och geggan med! Gissa vad jag gjorde hela den dagen :) LYCKLIG! 

Jag fortsatte spraya och gjorde slut på min lilla flaska. Några veckor senare fick jag ny dator på jobbet 

och mina besvär kom tillbaks. i samma veva fick jag fler KS-vänner och jag beställde en ny flaska dock 

nytt märke (HTS). Jag baddade på igen men det försvann inte över natten...jag sprayade och 

sprayade, var hos läkaren och inget hittades :( Började grubbla vad felet var, har jag blivit resistent 

mot KS? Köpte hem igen det första märket (Ionosil) och återigen fick snabba resultat. Sedan dess är 

mina ögon trogna "första kärleken" <3 

Jennie Pettersson Parnevik. Jag tvättade bort mögel från flytvästar m KS för några år sen. Tvättade i 

maskin 2 ggr. Gick inte bort. Sprayade fläckarna o gnuggade o sprayade igen. Lät sitta ett tag å sen in 

i tvättmaskin igen. Borta!!! 

Annika Persson. Har själv haft candida.Och det vara bara kolloidalt silver som hjälpte. Har alltid silver 

hemma.Bra att ge till hundar som är dåliga i magen också. 

Angelica Häll. Jag har använt KS mot min borreliainfektion i ett par tre dagar nu, och märker redan 

skillnad!.. 

Kerstin Bäckman. I morse upptäckte jag att min ena halsmandel som varit tre ggr större än den 

vänstra i många, många år, nu minskat i storlek. Jag som bara huttat lite KS och glömt vissa dagar, 

lika med MSM-et. Coolt 

Camilla Schwartz, Jeg har börjet m at drikke KS 2 x pr dag & nyligen som munskyl også. Min mamma 

har haft sår ved munden i 7 år ( candida A ) men hun har drukket ks nu i 4 veckor & borte blev det. 



Elisabeth Söderström. Ja, silvergrogg har jag faktiskt provat en gång och det var fasligt vad det 

halsonda försvann fort, behövdes ett par gånger, sen så... 

Linda Stensson Levin. Jag hade neuroborrelia i 24 år (och under den tiden har jag fått 2 barn som 

mår utmärkt), jag rekommenderar alla som får borrelia idag att titta på grundorsaken och läka den 

(inre stressen) istället för att försöka behandla det utifrån i flera år innan man börjar på 

grundorsaken. Stötta med högdos silver. 

Ann-Katrine Backman. För ett antal år sedan då jag hade en ögoninfektion, så vågade jag inte spraya 

KS i ögonen först, fast jag läst att man kan göra det. Så tokig som man är gick jag till apoteket efter 

ögondroppar emot ögoninfektion och droppade, jag tror det var ca 1 1/2 månad och det blev inte 

bättre. Så fortfarande lika tokig, knallar man iväg till apoteket efter en annan sort, som jag provade i 

2 veckor. Fortfarande verklingslöst. Så tänkte jag men nu jäklar, tar jag KS som jag läst ska vara bra 

mot ögoninfektioner och då flera testat kan det ju inte vara skadligt att spraya i ögonen och VIPS på 1 

dag var ögoninfektionen borta. Gissa om jag blev GLAD  ännu ett användningsområde för Ionosils KS 

tänkte jag. 

Johanna Björkell. Jag hade 7 envisa gamla vårtor som trots motstånd var kvar under ena foten i 

åratal. Ann-Katrine gav mig kolloidalt silver att spraya på dem (och även anvisning om oralt intag 

1msk morgon och kväll). Nästa vecka hade jag reflexologisession med A-K och då hittade hon endast 

en liten liten prick kvar av ena vårtan. Resten var borta. Pricken hade förvunnit den påföljande 

veckan. 

Therese Danielsson. Silversalva fungerade på min fotvårta. 

Annika Svensson Fd Stenberg. Mina barn är 12 år och vi kallar det mirakelvatten. Vi älskar att spraya 

på afteblåsor som läker på 12 timmar. Jag tar en msk hutt varje morgon och kväl.Tandköttet har läkt 

så jag slipper att spotta blod efter att jag använt tandtråd. 

Uge Wannerfeldt. Multiresienta sprider sig. För en tid sedan dök granne upp. han ojjade sig över ett 

sår på en av fingerlederna som vägrade att läka.. Skolmedicinen fungerade inte och dylika salvor och 

antibiotika gav inget resultat. såret hade växt och varade sig. Han fick en lite sprayflaska av mig med 

några enkla råd att spraya ofta... två dagar senare kom han och undrade vad f-n det var i flaskan. 

Såret var genomläkt och torrt, och detta efter tre månader som öppet... ionosil var det i flaskan om 

någon undrar... 

Eva Garces. För ett år sedan fick jag vinterkräksjukan - konstigt nog aldrig haft förr, men jag tog direkt 

en silvergrogg så fort jag kom hem och dottern med och vi blev direkt friska på den timmen och min 

dotters feber försvann. Och ja det var ionosil:D 

Ann-Katrine Backman. Nu vill jag berätta mera hur det gick för mannen som hade en massa svamp 

under fötterna och på naglarna, som jag rekommenderade att sitta med fötterna i rent KS i minst 15 

min per dag, samt att han också ska ta KS invärtes. Mannen själv trodde ju först då han kom att han 

hade början till MS, för han sade han hade samma symtom som sin granne som hade MS. Han hade 

haft besvär att gå ända sedan ifjol på hösten pga ömhet under trampdynorna. Igår kväll var han till 

mig igen, nu var det endast ca 1/5 del kvar av svampen under fötterna och på naglarna och han sade 

att nu hade han inga som helst problem med att gå och trampdynorna kändes helt annorlunda. Men 

genast då personen kom in (jag har känt personen i flera år och han har alltid haft en hes röst) 



märkte jag att hans röst var mycket klarare och då jag tryckte på stämbandsområdet inom 

reflexologi, så var det inte alls lika sjukt längre som det varit tidigare. Så reagerade jag och frågade av 

personen, - har din röst blivit klarare också? Så sade personen, att - ja, och det ska jag berätta för dig 

sa han att jag har sluppit allt slem också, som jag har dragits med i flera flera år, både i lungorna och 

på stämbanden. Så då sade jag till honom att antagligen hade han då också haft svamp eller några 

andra beläggningar på stämbanden som KS nu fixat. UNDERBART att man kan hjälpa folk till en bättre 

hälsa och bättre livskvalitet med hjälp av KS. Tänk vad mycket tragiskt och många tragedier som 

människor sluppit tack vare Ionosil KS. 

Karin O'Dwyer. Jag har inte testat salvan men det jag gillar med Silverlotion är just att det är ganska 

tunnflytande och väldigt drygt. Använder det gärna på mig själv då det inte blir kladdigt. Perfekt som 

hand/fotcreme, ansiktscreme osv. Perfekt till djuren med. Går in i huden innan de hinner slicka bort. 

Inka Keva. Rosacea fick jag -95 ,valsade runt hos hudläkarna, fick massa " skit" att smörja med, 

ingenting hjälpte, huden på ansiktet var sönderbehandlat av allt jag fick pröva. .Jobbade själv i 

sjukvården och trodde mig få hjälp av det som skrevs ut. Till slut fick jag tabletter.som skulle hjälpa 

mig få bort rosacean. Men slutade, kändes inte bra och började leta efter själv . Kom i kontakt med 

KS och msm, hörde att många hade fått hjälp . Idag använder jag EMS-cremen, Ionosil KS och MSM , 

och rosacean håller sig borta! 

Anki Klang. Som jag skrivit tidigare så är jag helt ny med det om Silver, gick med i den andra gruppen 

(Kolloidalt Silver 1.0) som jag gick ur direkt. Jag älskar verkligen denna produkt då jag har en allergisk 

hund som jag faktiskt testade just Silverlotion på. Nu har han användt det till och från. Nedan kan ni 

se på 3 dgr hur pass bra denna produkt är. Kommer fortsätta köpa, och även dom andra 

produkterna. Det bästa som hänt. Tar inte bort allergin, men han slipper iallafall klådan. Själv fick jag 

ett jäkla skavsår på hälen, det enda jag hade hemma var ju just Silverlotion. 2 dgr efter jag haft 

lotionet på mig, kunde jag ta på mig skorna igen utan smärta. Nedan ser Ni bröstet på min hund efter 

att han smort in Silverlotion 3-4 ggr om dagen. 

 



Mona Wihlborg. Nu måste jag bara berätta en helt otrolig sak i alla fall för mig är den det. Jag har 

varit en inbiten nagelrivare och har i 50 års tid rivit av så mycket nagel det gått på mina fingrar även 

nagelbanden har fått sitt, för 5 veckor sen började jag med ks och msm och har nu inte rört mina 

naglar på lika länge, så nu börjar jag få fina naglar på mina händer kan inte fatta detta men är 

överlycklig att jag kunnat sluta riva av dom och så glad för mitt ks och msm. 

Goranka Anka Stjernström. Min 6 åring har atopisk eksem...nuförtiden får han bara utslag runt 

läpparna när han smaskat vete...EMS-salvan tar bort rodnaden på en gång. 

Lena McCarthy. I somras när jag gick 'all in' på msm och KS mot ett begynnande UC skov fyllde jag 

denna lilla flaska med mitt (egenutnämnda) dagsbehov av KS. Efter en vecka kastade jag mina 

traditionella läkemedel och har inte behövt dem sedan dess. En liten solskenshistoria bara. 

Anders Sultan. Jag vaknade själv häromnatten med världens värk från nedre regionerna i 

matsmältningsystemet. Låg och skruvade på mig och försökte komma underfund med vad det kunde 

vara? När det gått en halvtimme och det inte släppt oavsett hur jag än låg i sängen, så gick jag ut i 

köket, tappade upp en deciliter KS i ett glas och fyllde på med lika mycket kranvatten. Drack detta 

och gick sedan och la mig. Det tog ungefär 10 minuter, sedan var jag helt av med smärtan och kunde 

somna om igen. Sov sedan hela natten och det onda gjorde sig aldrig påmint igen. I LOVE IONOSIL. 

Ann-Katrine Backman. Idag hade jag en klient som är byggnadsarbetare och för en vecka då han kom 

på reflexologibehandling, så hade han skrapat upp ett jättestort sår på armen på någon maskin. Det 

var ca 6 cm i diameter som huden var bort och på det djupaste området i mitten var det ca 6-7 mm 

djupt. Det hade hänt 2 dagar före han kom till mig och det såg ut att börja bli infekterat. Så sade jag 

det här måste du göra något åt direkt. Du har ju KS sade jag, dränk in kompresser i silver och sätt på 

dagtid för att förhindra att mera bakterier kommer in i såret. Till natten kan du spraya på silver och 

låt det vara så, så att det får torka upp lite emellanåt. Idag då personen kom på behandling, så var 

såret helt läkt. Inga ärr syntes, huden var helt fin, endast lite rosa där såret varit. 

Jeanette Ankartjärn-Norrleen. Måste bara få berätta om mitt operationssår på halsen som jag fick 

efter op i måndags. Jag "tjyvsprutade" ju Ks på sjukhuset i två dagar ( en sköterska flinade bara och 

öppnade bandaget åt mig;)) och har fortsatt att spruta varje dag. Det har läkt så himla bra, och i 

morgon plockar jag bort all tejp etc. Fick ju lite allergi av tejpen, men efter att jag baddat runt med Ks 

så har det också lagt sig.  Samma sak med själva halsen, min matstrupe/stämband och allt annat 

flyttades ju för att läkarna skulle kunna komma ner i ryggmärgen, och jag har sprutat Ks i halsen flera 

ggr/dag och sluppit alla biverkningar som man brukar få efteråt. Jag ÄLSKAR mitt Ionosil Ks:))! 

Elisabeth Schmidt. Min datter blev syg med feber, ondt i halsen og i bi-hulerne og var lysfølsom og 

rigtig dårlig. Jeg gav hende silvergrogg og ks spray til ansigt, næse og mund. På 4. dagen var hun i 

skole igen og frisk som før! 

Annika Svensson Fd Stenberg. Jag har haft kronisk gastrit dvs rejäl magkatarr 30 år. Och efter 4 mån 

användning av Ionosil KS så är jag nu helt smärtfri. 1 msk morgon och kväll. 

Ann-Katrine Backman. Nytt användningsområde för Ionosil KS. Träffade en person idag som 

berättade att hon har varit stel i nacken i flera års tid, så nu efter att hon köpt KS av mig testat att 

spraya KS i nacken och hade blivit mycket mjukare i nacken. Hon frågade då hur det kunde ha den 

verkan, så jag sade att jag vet inte, men en förklaring kan vara att, då man är stel i nacken, så kan ju 



faktiskt också lymfan vara stockad där och KS renar ju lymfan, så varför inte. Det är den enda 

förklaringen jag har. Men damen var i alla fall jätteglad för resultatet. 

Charlotta Rexmark. Jag har själv haft problem med en värkande pekfingerled i handen i ett par 

månader. Det har blivit värre och värre och så pass besvärande att det började göra ont när jag skrev 

på datorn så jag insåg att det inte skulle gå över av sig själv utan något måste göras. Jag tar ju MSM 

dagligen men tydligen räcker inte det, så jag provade att smörja EMS-kräm på leden och runt 

omkring. Det var cirka fyra timmar sedan och sedan 2-3 timmar har jag inte ont längre. Inte alls! Jag 

är inte ens öm i leden vilket är första gången på flera månader! Jag förmodar att det handlar om en 

överansträning och om effekten jag fått är att inflammationen dämpats eller om det bara är 

smärtstillande vet jag inte men skönt är det i alla fall.   

Monica Hansson. Resultat av Lignisul MSM. Inga svullna fötter eller händer under varma 

sommardagar. Kraftigare hårväxt, starkare naglar, mjukare muskler, mer energi på insidan, mera driv 

i stegen på promenaderna, inget knaster i fötter/knän på morgonen, Inte stel i fötter/ben på 

morgonen. Ingen gräsallergi kvar. tar 2 tsk varje morgon i en shake med banan, jordnötssmör och 

vatten. Ingen bismak då. 

Jenny Omnell. Vill bara tipsa om att när man blandar 1 del msm & 6 delar KS så blir det dom bästa 

ögondropparna jag provat. Samma lösning i en sprayflaska till maken är super duper anti- snarkspray. 

Några dusch i svalget innan läggdax är allt som behövs! 

Maria Westdijk Fd Bäck. Vill bara berätta att jag fick min dotters begynnande krupp-hosta att gå 

tillbaka över helgen genom att låta henne dricka saft med KS i... man kan ju ALDRIG vara 100% säker 

på någonting men det är första gången som det inte bryter ut i alla fall. 

Lena McCarthy. KS har balanserat mina tarmar. Eftesom jag har UC och kastas brutalt mellan diareer 

och förstoppning så kan jag bara säga att ks och msm har balanserat det hela.  

Maria Windt Wallenberg. Så lägligt. Idag kom första dunken Ionisil och jag fick en porslinsflisa i 

fingret. Tog silver på och det var som såret slöt sig omedelbart. Riktigt häftigt att se! 

Eva Jonsson. Mina ögon mår bättre än nånsin. MSM spray till vardags å KS vid inflammation. Så 

enkelt att själv vara "bäste dräng" . Håller mig till Ion Silvers prod efter 11 år som nöjd kund. 

EvaLisa Bergqvist. Kära vänner nu är jag inne på min 3.e vecka då med KS och MSM och hästen Duva 

då som var grundorsaken till att jag köpte första flaskan som då fler efter när jag såg hur fint hon 

svarade på den. Hon hade en djup hosta vid större anstängning då hon är för tidigt född och alla 

värden är UA och nu är hon helt hostfri. Bra start eller hur. Till igår kväll då jag kom hem sent från 

jobbet- då och min 19 årige son låg och hostade som djupare astma hosta. Jag tänkte nej inte det 

också- jag orkar inte åka till stan igen kl var 23.30 Men hans äldre bror har ju svr astma så jag vet att 

man kan ju som förärldrar inte noncha detta heller. SUCK !!!!!! Låg och funderade på om jag skulle 

hämta lite KS och föreslå men vet ju också mina barns skeptism o orkade inte gå in och förklara det 

så sent heller. Helt plötsligt så hörde jag hans dörr öppnas och han stod och letade febrilt efter 

någonting i köks skåpet och hittade ingenting. Hans flick vän hade smittat honom sa han. Mamma 

har du verkligen ingenting hemma så kastade han sig på allergitabletterna. Min chans kom av sig 

själv. Jag hällde upp vatten och KS och sa drick detta så ska du se gubben att det hjälper. Han hade i 

det läget kunnat dricka vad som helst då han såg helt desperat ut i blicken ( ja ni vet sjuka killar i den 



åldern-då är man sjuk- på riktigt- dom gnäller inte i ondödan iaf inte han ) Förklarade att han kan ta 

mer sen om han inte kan somna om. Sitter här nu och ler och inser att han sover än och jag har inte 

hört honom hosta eller hämta mer KS heller Bra va?  

Uppföljning: Min son övertygades omedelbart och det visar att vi behöver def inte tveka att 

presentera produkterna för dom yngre- dom är inte så tveksamma och skeptiska till oss vuxna som 

ska ha beviset först! Sonen kom nyss ner från sitt rum ( 15.45  ) ja 19 åringar kan sova dom  och 

enbart tagit KS för sin verkligen kraftiga förkylning som kom djupt från lungorna och han sa när jag 

frågade om han enbart tagit KS att han var verkligen nöjd med det- Ja gud ja sa han när jag frågade 

och nu finns ingen halsont - ingen hosta ingen snuva och jag är säker på om jag kört in honom första 

kvällen hade han fått både Pulmecort och Bricanyl och säkerligen antibiotika för sin hosta  Heja 

Ionosil KS  Inte bara att det blev en bra kur så sonen blev frisk- utan jag sparade massor med pengar 

också på det hela - det tackar jag för  Sonen tar gärna alvedon allergitabletter och allt annat så 

fortsättningsvis kommer jag säga ta en sked KS istället- då jag nu har något att hänvisa tillbaka till! 

Christina Petersen. Jag använde silvergrogg i februari när flunsan bara överföll mig. Kunde inte svälja, 

brände bakom ögonen, febern kom krypande med otrolig frossa osv. Tog en silvergrogg och sov en 

timme, sen hade jag inte ont i halsen längre, tog en silvergrogg till efter några timmar, sov gott den 

natten (inte undra på, det var ju rödvin till middagen också) och nästa morgon var jag som vanligt 

igen. Några dagar senare blev jag lite snuvig, men i övrigt pigg och kry - det var som att flunsan helt 

enkelt kom av sig! 

Lotta Åkesson. Ja vad händer... Jag mår prima, jag känner inga side effects eller utrensningssymtom, 

vad jag vet om - känner väl bara att om jag har en förkylning el dylikt på G, så går det tillbaka, love 

KS! Jo iof sig, om lite ont i halsen, å tar KS, gurglar så visst kan man få upp lite slem precis. 

Kerstin Nyquist. Kan berätta en lite rolig sak som jag upptäckt. Waran är medicinen jag äter. (blå 

tabletter, warfarin) Har ett stall där jag använder ett företag som lägger ut råttgift. Råttgiftet är blått. 

(warfarin). När råttorna äter råttgiftet dör de av inre blödningar. Jag äter inte obegränsat som 

råttorna gör. Jag äter en lagom dos som gör att blodet är tunt men inte så tunt att jag dör av 

blödning. Waran är ett läkemedel som har farliga biverkningar. För låg dos=risk för propp. För hög 

dos=risk för blödning. Normalt går man till vårdcentralen och kollar sitt värde. Jag har en apparat där 

jag kollar värdet själv samt doserar medicinen själv. Tar 18 Warantabletter per vecka. Sedan jag 

startade med MSM (numera uppe i 3 krm/dag) har jag kunnat sänka min Warandos med en tablett 

per vecka. 

Britt-Marie Munther. Måste berätta något som hände mig för några månader tillbaka. Jag tog några 

silvergroggar, för vad kommer jag inte ihåg. Kanske det var början på en förkylning. Jag hade ont i 

hela kroppen. Det gamla vanliga, ont i ryggen, vristerna, knäna ont i musklerna i ena armen och en 

handled som inte gick att vrida på. Detta hade jag haft länge. Plötsligt blir jag kallsvettig och får en 

utrensning i tre och en halv dag. Jag bara satt på toaletten hela dagarna. Efter den pärsen försvann 

all värk i kroppen. Har fortfarande inte ont någonstans i hela kroppen. Jag har inte tagit MSM bara 

KS. Första dagen tog jag en silvergrogg som jag satt och smuttade på. Blandade rödvin, lime och ks. 

Sen tog jag en till samma dag. Dag 2 gjorde jag lika. Sen var det färdigt... 

Ann-Charlotte Frisegård. Samma sak hände mej, dock har jag inte på många år varit förkyld eller haft 

ngn form av magsjuka.. bara ren värk i hela kroppen, har sovit i 5 dygn var natt nu utan att vaknat av 



värk.. psoriasisen som jag har på huden och under naglarna är borta,, visst blir man helt 

överväldigad,, känns som jag flyger fram... Jag började med rent nyponpulver och msm från Hööks, 

sen fyllde jag på med cocosolja som jag tog en matsked ggr 3 sen köpte jag Ks och d-vitamin och 

detta har jag nu kört ca 3-5 veckor sammantaget, kroppen hade ju sedan länge en kollaps och 

psoriasis lite här här och där och under naglarna, jag har varit hos min läkare vid ett fåtal gånger och 

ej kommit ngnstans i vården, sen har jag ngt i huvudet som syns på röntgen på båda sidor som min 

läkare på¨geriatriska inte vet om det är Ahlseimers relaterat eller stressrelaterat. Nu vill jag med 

handen på hjärtat gå vidare och bli klar i huvudet, som jag hade tidigare innan jag blev sjuk.. 

Yvonne Karlsson. Måste informera alla om att jag hade ett besök på jobbet idag som hade en väldig 

tandvärk. Jag plockade fram min flaska Silver och hon fick en skvätt. Det tog inte mer än ett par 

minuter innan hennes värk försvann. Uppmanade henne dock att kontakta en tandläkare för fortsatt 

behandling. 

Eleonore Löfqvist Camara. Har varit med om samma sak när jag hade en otrolig tandvärk, när det 

gjorde som ondast så gurglade jag KS på den sidan där den onda tanden satt och höll så i en bra 

stund, och smärtan försvann . Fick upprepa ett antal gånger under helgen men KS var min räddning 

och jag slapp akuttandläkare! 

Anna SolRos. Tänk vad fantastiskt detta KS är! Igår kände jag "något" i kroppen,nös frös och rös:) Tog 

lite KS idag är det som bortblåst! Drack det under en antibiotikakur för UVI/njurbäckeninf och det 

påskyndat/hjälpt läkandet.Dricker det regelbundet,gäller att "lära sig sin kropp" antar jag:) att känna 

in när det är olika saker på gång,så man kan öka dos etc sätta in x D-vitamin m.m...Hade JAG lyssnat 

in mina signaler för UVI bättre hade jag nog sluppit få det,utveckla det...Att lyssna till kroppen är en 

liten konst märker jag. 

Carina Danielsson. Jag ger en dam som har haft bältros och nu har det satt sig på båda benen och 

hon har ont och ser förskräcklig ut hon får 1 msk KS och sen sprayar Jon ned KS och så har jag gjort 

en blandning av olivolja och KS. Hon har haft det i ett år och nu är hon bättre efter 3 veckor. Vi 

fortsätter o hoppas hon får det lite lindrigare. 

Linda Vigvinter. Så jag har druckit KS i typ 2 mån nu mot candida, började med 1 tsk 3 ggr/dag i 3v. 

och är nu uppe i 2-3 msk 3ggr/dag. Gjorde Spotttestet i går och ingen candida längre. Men har 

fortfarande lite klåda i underlivet. Mot det tar jag KS i en menskopp och sätter in nu. Får se när det 

försvinner. Men svampen jag hade på fötterna försvann de första veckorna, jag fick en massa utslag 

på benen och armarna. Men de är nu borta. Nu tar jag probiotika för att bygga upp igen och funderar 

på typ fitline för att fylla på de mineraler och vitaminer som saknas. Skall tilläggas att jag också äter 

candida diet, Aloe Vera och kokosolja. 

Åsa Lena Bengtsson. Även jag vill gärna tala om att kolloidalt silver är en fantastisk produkt. Jag har 

använt den för att gurgla munnen med. Jag har djupa tandfickor som ställer till med problem om jag 

inte håller 100% rent. Det finns INGENTING som fungerar så bra som just kolloidalt silver. Denna 

produkt är en Guds gåva till mänskligheten! 

Vivi Budtz. Har använt MSM i flera år och det är fantastiskt. Borstar tänderna med det, vilket givit 

mig ett bra tandkött utan inflammationer. Det håller igång magen på ett behagligt sätt. Droppar det i 



ögonen vilket har tagit bort stelheten och grus i ögonen. MSM har blivit en basprodukt i mitt liv för 

en bättre hälsa. 

Sven Lindén. Åtskilligt har hänt under de senaste två månaderna. Både tandläkare och tandhygienist 

har spontant uttryckt stor förvåning och tillfredsställelse över tillståndet i munhålan. Tidigare svårt 

irriterat tandkött har visat sig vara i bättre kondition än på många år. De blev båda nyfikna över vår 

terapi, att skölja munnen noga med silver varje morgon efter tandborstning. 

Kristina Ryglert. Jag sprayar faktiskt med ks i min nacke, och upplever en förbättring, då jag har en 

gammal inflammation i en muskel där och vill inte ta kortison. Jag sprayar även på msm och 

magnesium. 

Lena McCarthy.Jag har inte varit förkyld sedan jag började med KS. Ser fram emot att få prova 

groggen. Eller vänta nu... Kände det där föreförkylningskliet i halsen för ett par dar sedan och 

sprayade med KS i svalget... Då försvann det. 

Anne-Li Karlsson. För att inte tala om blåsor i munnen! Jag har plågats av sådana återkommande sen 

jag var bara några månader. De sitter uppemot en vecka och är riktigt jobbiga. Nu sköljer jag med KS 

och de går bort på cirka ett dygn. DET är tacksamt! 

Monika Holm. Måste säga att det här med mina nya grejer jag använder... ks, bikarbonat och msm 

hjälper mej. Idag fick jag mer bevis på det. Jag gick en promenad med min hund, 1 kilometer, inte så 

långt men normalt så brukar jag bli trött på den sträckan. Min hund tar en hel del energi från mej 

också då han drar ganska mycket i kopplet. Men idag blev jag inte ens trött! Jag fick visserligen 

stanna och pausa på vägen emellanåt som vanligt men det var väldigt korta pauser. Jag fick tillbaka 

andan nästan omgående och kunde fortsätta att gå. Och då var det en uppförsbacke med i sträckan 

också Sen möter jag en bekant som inte sett mej på ett tag och hon reagerade på att jag såg så pigg 

ut. Tycker jag lät underbart och ja, sa jag , jag känner mej väldigt pigg! Så någonting har ju hänt iaf 

den sista tiden. Jag inhalerar 4,5 ml ks blandat med 1/4 krm msm. Löser först upp msm i ks genom att 

röra runt och sen sätter jag det i min nebulisator och inhalerar. Jag dricker också 1 kapsyl ks om 

dagen. Och av msm löser jag upp 1/2 tsk i vatten och dricker 1 gång om dagen. Bikarbonaten gör jag 

likadant med, 1/2 tsk i ett glas med vatten och dricker det. 

Brittmarie Önnerudh. Då vet jag hur du känner. Själv har jag opererat bort en lunga (cancer) Traskar 

ca 500 m med hundarna men måste stanna och hämta andan flera gånger. Har börjat med KS som 

jag tidigare bara tagit vid förkylningar. Känner mig piggare och folk säger att det syns oxå. Ska även 

köpa MSM vid tillfälle. 

Adam Bogefors. Jag har alltid varit väldigt kritiskt till allt som har med "huxflux" att göra, KS var inte 

ett undantag. Helt ärligt kan jag nog säga att jag fortfarande är milt försiktig till KS. MEN, under förra 

årets skolresa till Sestriere föll ALLA som på led i diverse kräksjukor, feber, hosta (så blir det när alla 

sitter i buss i 24h, och när diverse kroppsvätskor utbyts). En del fick till och med penicillin. Trots 7 

dagar kvar men bara 0,5l KS kvar fick jag doseringsråd av Mr Anders. Tillsammans med konstant intag 

av antioxidanter, KS-drinkar höll jag mig TOTALT fri från diverse sjukdomar (inte ens när jag kom hem 

blev jag sjuk). Huxflux eller ej är jag evigt tacksam för KS.  

Victoria Aejmelaeus. MSM har hjälpt min hund extremt mycket! Från att ha haltat och fått 

muskelartrofi p.g.a det, till att hon springer och hoppar. Och detta på bara en månad med MSM. 



Lena W-Johansson.  Jag har inte varit förkyld sedan jag började med KS och MSM (org. svavel) sedan 

ca ett halvår tillbaka! Har nedsatt immunförsvar efter neuroborrelios och åkte på virus ideligen förr! 

Jobbar på förskola så mkt i omlopp...  

Christina Martinsson.  Jag tycker EMS-salvan är fantastiskt bra! Har psoriasis ppp (flagor och sprickor 

på fingertoppar och fotsulor). Salvan hjälper inte mot själva psoriasisen MEN den mjukgör så otroligt 

bra på min pergamentliknande eksemhud. För bästa effekt (på mig) använder jag mig av en fotfil för 

att ta bort hård hud och vassa flagkanter, sen tar jag på salvan och sätter på mig bomullsvantar till 

händerna. Då är huden mjuk och fin på morgonen. Nu skippar jag läkarens äckliga salvor/hudkrämer 

som kladdar, inte gör så stor nytta och som känns som om huden inte kan andas. Ps: Angående 

psoriasis så fick jag bort den ''vanliga'' psoriasisen på armbågar m.m. som vätskade och kliade så 

hemskt med omega3. En ''biverkan'' efter ca 2 mån intag som jag inte hade anat. 

Christina Mattsson. Jag började tappa hår i samband med en medicinering. Läste om MSM att det 

kunde hjälpa mot håravfall och började ta det. Tog c:a ½ tsk per dag i ett glas juice. Och mycket riktigt 

så fick jag håret tillbaka! Håret blev inte bara tjockare utan även mörkare och glansigare! Men inte 

nog med det, min hud blev slät, "knottrorna" på överarmarna slätades ut och huden blev silkeslen. 

Naglarna blev hårdare och hudsprickor försvann. Jag är piggare i "hjärnkontoret" och har lättare för 

att koncentrera mig. 

Mia Övernäs. Jag har ätit MSM i snart 6 mån och helt klart märkt en förbättring både när det gäller 

min pollensnuva ( som helt uteblev denna vår!! Annars har jag tagit medicin varje vår de sista åren) 

och min mjölksyra som jag fått i händerna på jobbet. Måste också berätta om fantastiska resultat 

med EMS-salvan. ...min syster har psoriasis i handflator och fotsulor sedan 10 år tillbaka. Hon fick en 

burk salva av mig och ringde efter ett par dagar och undrade vad i hela friden hon hade fått...nu 

kunde hon ta av sig strumporna utan att hela fotsulan följde med...fötterna var mjuka och fina och 

sprickorna minskade betydligt. Så nu kan hon inte leva utan sin salva. 

Yvette Selinder. Jag tar en liten kopp och blandar 1-2 msk KS med lika mycket Aloe Vera jelly - 

använder en ren tops att röra ihop det med till en lite tjockare gegga - det använder jag till att göra 

ren min hunds öron. Klådan avtar och bakterie- och svamptillväxt stannar av. Toppenbra att köra! Blir 

det bultande smärta i öronen (hos både människa och djur) ger jag Belladonna D30 och Pulsatilla D30 

5 piller av varje och sen 1 piller av vardera tills det lugnat sig (på hund ser man att de skakar på 

huvuet och sänker huvudet åt det öra som gör ont). Mycket lätt att se när smärtan/klådan slutat. 

Katja Timonen. Min hankatt är i extra behov av KS just nu och det känns skönt att han tar det frivilligt 

också, han vill gärna ha mer. 

Eva-Lena Kangasmaa. När jag var bortrest sist så slarvade jag mycket med intag av KS. Stressade 

mycket och som ett brev på posten kom mina herpesblåsor på läppen tillbaka. På med KS och bara 

efter en dag har de torkat in. Det gör inte ens ont när jag tar i såren. Det läker så fint nu. Innan jag 

använde KS hade jag besvär minst 4-5 dagar. Ska inte slarva med undermedlet mer. 

Christer Håkansson. Igår kväll började en förkylning i öron, näsa och hals. Jag gjorde som vanligt, 

sprayade med KS just i öron, näsa och hals 2 ggr. Sitter på jobbet nu. Pigg o kry. Kollegan ligger sjuk 

hemma och mår allt annat än bra. 



Anders Sultan. människor har alltid fått i sig silver från kosten. Silver är lika naturligt för kroppen som 

zink, koppar och järn. Tyvärr finns det krafter som medvetet marginaliserar silver och påstår att det 

skulle vara farligt. Helt utan att behöva redovisa vare sig form, koncentration eller intagsmängder. I 

studier i USA har man sett att vid senaste mätningen på 1970-talet så var silverintaget från kosten 

motsvarande 2 teskedar 10 ppm starkt kolloidalt silver - ca 90 ug. Idag pratar EU och 

Livsmedelsverket att det sjunkit till ca 7 ug. 2 teskedar KS återställer då silverintaget till vad det var 

för 40 år sedan. Robert O. Becker såg i sin forskning ett samband mellan låga silvernivåer i kroppen 

och sjukdom."Dr. Robert Becker noticed a correlation between low silver levels and sickness. People 

who had low silver levels were frequently sick, had innumerable colds, flu, fevers and other 

sicknesses. He said a silver deficiency was the reason for the improper functioning of the immune 

system. He found that silver works on a wide range of bacteria, without any side effect or damage to 

the body cells and can stimulate major growth of injured tissues." 

Anders Sultan. Kolloidalt silver har hjälpt många bli av med sina vårtor. Några uttalanden här: 

 

Person 1. Jag har sprayat dagligen med KS och tar en msk morgon och kväll och mina fotvårtor har 

krympt massor på bara några veckor! Har haft dem i snart tio år och är så jäkla trött på dem och inget 

annat har fungerat! 

 

Person 2: KS är ypperligt emot vårtor. Blöt upp vårtorna och ta bort så mycket som går av det som 

blöts upp och lägg sedan omslag med KS. Ibland kanske man inte heller behöver lägga omslag, jag har 

nämligen sett vårtor som gått bort med KS ändå, genom att bara spraya. Men testa vilket Ni tycker är 

effektivast, men som sagt skrapa bort det som går först. Någon har också fått bort vårtor med EMS-

crémen. Kom också ihåg att byta strumpor vid varje behandlingstillfälle. 

 

Person 3: Jag hade 7 envisa gamla vårtor som trots motstånd var kvar under ena foten i åratal. En 

vänlig själ gav mig kolloidalt silver att spraya på dem (och även anvisning om oralt intag 1msk morgon 

och kväll). Nästa vecka hade jag reflexologisession och då hittade hon endast en liten liten prick kvar 

av ena vårtan. Resten var borta. Pricken hade förvunnit den påföljande veckan. 

 

Anders Sultan. Sprickor under fötter och på händer. MSM, gärna i kombination med EMS-salva kan 

hjälpa vid den här typen av besvär. Sprickor kommer i regel av att kollagenet inte får tillgång till 

tillräckligt mycket lättupptagligt svavel. MSM ger tillskott till detta inifrån - samtidigt som EMS-salva 

läker utsidan snabbt. 

Person 1. EMS creme är kanon. Min mamma har mkt självsprickor som inte nån receptbelagd salva 

bitit på, men med EMS cremen är hon bra. 

Person 2: Jag tycker EMS-salvan är fantastiskt bra! Har psoriasis ppp (flagor och sprickor på 

fingertoppar och fotsulor). Salvan hjälper inte mot själva psoriasisen MEN den mjukgör så otroligt bra 

på min pergamentliknande eksemhud. För bästa effekt (på mig) använder jag mig av en fotfil för att 

ta bort hård hud och vassa flagkanter, sen tar jag på salvan och sätter på mig bomullsvantar till 

händerna. Då är huden mjuk och fin på morgonen. Nu skippar jag läkarens äckliga salvor/hudkrämer 

som kladdar, inte gör så stor nytta och som känns som om huden inte kan andas. Ps: Angående 

psoriasis så fick jag bort den ''vanliga'' psoriasisen på armbågar m.m. som vätskade och kliade så 

hemskt med omega3. En ''biverkan'' efter ca 2 mån intag som jag inte hade anat. 



Person 3: Jag började tappa hår i samband med en medicinering. Läste om MSM att det kunde hjälpa 

mot håravfall och började ta det. Tog c:a ½ tsk per dag i ett glas juice. Och mycket riktigt så fick jag 

håret tillbaka! Håret blev inte bara tjockare utan även mörkare och glansigare! Men inte nog med 

det, min hud blev slät, "knottrorna" på överarmarna slätades ut och huden blev silkeslen. Naglarna 

blev hårdare och hudsprickor försvann. Jag är piggare i "hjärnkontoret" och har lättare för att 

koncentrera mig.  

Person 4: Jag har ätit MSM i snart 6 mån och helt klart märkt en förbättring både när det gäller min 

pollensnuva ( som helt uteblev denna vår!! Annars har jag tagit medicin varje vår de sista åren) och 

min mjölksyra som jag fått i händerna på jobbet. Måste också berätta om fantastiska resultat med 

EMU salvan. ...min syster har psoriasis i handflator och fotsulor sedan 10 år tillbaka. Hon fick en burk 

salva av mig och ringde efter ett par dagar och undrade vad i hela friden hon hade fått...nu kunde 

hon ta av sig strumporna utan att hela fotsulan följde med...fötterna var mjuka och fina och 

sprickorna minskade betydligt. Så nu kan hon inte leva utan sin salva. 

Person 5: Jag lovade att komma med en utvärdering av det Kolloidala silvret samt MSM:et. Ingen är 

gladare än jag för all positiv effekt som det uppvisat, och jag kan bara säga ganska så kortfattat: 

WOW! Jag har inte en endaste dag vaknat med den svåra värk som förföljt mig de senaste 25 åren, 

jag har stoppat 5 förkylningstillfällen på både mig och barnen, jag har sprayat bort en 

öroninflammation på min JRT och jag har till och med fått effekt på min astma då jag vid ett tillfälle 

glömt min Bricanyl hemma. Jag har fått bukt med allt från magkrämpor till utslag, klåda och 

torrsprickor. Ganska bra effekt måste jag säga, för att ha provat det så kort tid. 

Person 6: Efter en kort tids användning av MSM försvann min enorma trötthet, innan kändes det som 

om jag ständigt släpade på en säck bly i varje hand. Nu har jag släppt säckarna. Så enkelt, en tesked 

MSM per dag. Min gamla hund har blivit stel i benen och slutat komma upp i sängen. Efter en kort 

tids användning av MSM, har jag fått sällskap i sängen igen. Skillnaden var så stor att jag var tvungen 

att testa, att ta bort MSM, och vips var hon tillbaka igen i sin stelbenthet, så vi började med MSM 

igen vilket vi aldrig mer slutar med, så nu är hon i sängen igen - och bra mycket piggare. Min hund 

fick utslag på bröstet. Jag rakade hela bröstet och armhålorna, och varvade med hästlotion och 

kolloidalt silver. Efter en tid var utslagen borta. Underbart att slippa kortison. Jag har själv haft lite 

småont i ett öra en tid. En kväll var det riktigt illa, jag kunde inte ligga på det onda örat. Jag sprayade 

då lite silver i örat. På morgonen kändes ingenting. Vid ett annat tillfälle kände jag att en 

halsinfektion var i antågande. Jag sprayade ett par gånger i svalget med kolloidalt silver. Förkylningen 

försvann. Fantastiskt. Jag har numera inga självsprickor i mina händer sedan jag börjat med MSM och 

hästlotion. 

Person 7: Jag har testat den nya EMS salvan från Ion Silver. Jag har haft problem med att huden 

spricker på mina händer, i många år. Problemen startade under min tid som kallskänka. Det blev 

värre och värre efterhand. Inga salvor eller krämer hjälpte, inte ens de cortisonsalvor läkaren skrev ut 

hade någon verkan. Tvärtom tycktes huden bli tunnare och hudsprickorna förvärrades. Man 

konstaterade att jag hade kontaktallergi och detta klassades som yrkesskada Jag tvingades byta yrke 

och arbetar nu sedan flera år tillbaka som undersköterska inom äldreomsorgen. För att kunna klara 

vissa delar av det arbetet var jag tidigare tvungen att använda bomullshandskar och utanpå dem - 

plasthandskar. Ändå hade jag mycket stora problem med hudsprickorna på mina händer. Jag 

fortsatte att smörja med olika sorters salvor. Jag t.o.m. tejpade mina händer med kirurgtejp för att 



kunna klara mitt arbete. Jag hade dessutom en sådan klåda att jag hade svårt att sova på nätterna. 

Det var inte förrän jag kom i kontakt med EMS-salvan, som jag märkte att något började hända. Mina 

förut så trasiga händer började läka. Klådan – som var värst om nätterna - avtog efterhand. Jag 

använder fortfarande EMS-salvan, som är mycket dryg, varje dag. Mina händer är hela och fina och 

klådan har nästan helt försvunnit. 

Anders Sultan. Ionosil är nog det mest effektiva jag vet på vaglar. Brukar i regel förvinna på någon 

dag. Lite berättelser: 

Person 1. Jag fick en vagel i ögat härom dagen, sprejade morgon o kväll med Ks. Och vips tre dagar 

senare var den borta  

Person 2: Jag fick en vagel i ena ögat, sprayade ks på den, borta dagen efter. Min man brände sig på 

jobbet, jag sprayade ks på brännskadan efter någon timme, det slutade göra ont och läkte på några 

dagar. 

Person 3:  Jag hade en vagel i ögat, sköljde med ks. Den försvann efter 4 sköljningar ungefär. 

Person 4: Var i USA nyligen.. klart att 1/2 liter KS var nerpackad i väskan.. När jag vakna första 

morgonen; hade jag en geggande vagel? eller vad det nu var. Sprayade rätt in i ögat; och kände det 

var mycket fräschare i ögat... 

Person 5: Måste berätta. Har en granne som fick en vagel i ögat. På under ögonlocket. Han höll på 

länge med salva och när jag såg honom sist såg det bedrövligt ut. Svullet så ögonlockets kött var på 

utsidan och gult av var. Då hade han haft det i fyra veckor och enveten som karln är ville han inte gå 

till läkare. Jag hade fått hem mitt KS samma dag och gav honom en slatt o sa han skulle badda ögat 

med och droppa i. Dagen efter var skavkänslan borta och när jag träffade honom idag var det helt bra 

och syntes inte ett spår. 

Person 6: Efter att ha haft en envis och ful vagel i ögat sen början av juli, kan jag konstatera följande - 

Fyra dygns behandling med KS och MSM - den syns knappt!! Jo om jag anstränger mig kan jag ana 

den. Vad säger man? Jo, tjoho och tack!! Droppade KS 4ggr/dygn plus MSM-vattenspray 4ggr/dygn. 

Person 7: Jag tog KS (sprayade in i ögat) när en vagel började komma och den försvann över natten. 

Person 8: Har en granne som gick med vagel i 4 veckor. Hela nedre ögonlocket hängde o det såg 

riktigt illa ut. Gav honom silver. Dagen efter hade han inte ont o tre dagar senare syntes inte ett spår. 

Jag hade ju fått hem silvret den dagen och visste ju inte riktigt vad jag skulle tro faktiskt. Att se 

resultatet på grannen var helt otroligt så det känns tryggt att ha det hemma. 

Person 9: Jag hade en vagel tidigare i somras dock en liten, men jag sprayade med silver 2ggr på 

kvällen före jag lade mig, dagen efter så var den i princip helt borta! 

Person 10: Jag sprayade morgon och kväll i ögat mot vagel, efter 3 dagar var den borta 

Jennie Pettersson Parnevik. Älskar KS!!! Använt vid behov t hela familjen (inkl hunden) i 8 år  Gör 

underverk mot mkt. Känner ingen som vart med om ngt negativt kopplat till Kolloidalt silver. 

Däremot väldigt mkt positivt. Ffa har det varit till stor hjälp för dottern som var "öronbarn" i många 

år. Sluppit många antibiotikakurer tack vare KS. Listan kan göras lång. 



Johanna Björkell. Har också blivit förvånad över hur många gånger vi lyckats mota Olle vid grind med 

KS vid både begynnande maginfluensa och influensa. 

Ann-Katrine Backman. Jag hade en klient som var till mig i förra veckan och hon berättade att 

hennes barn har haft mollusker och dom gick bort på alla ställen på 2 dygn. Hon använder Ionosil KS. 

Hon har dränkt in kompresser i KS, på med gladpack och plåstrat eller tejpat fast, hon sade att dom 

helt enkelt bara ramlade bort efter 2 dygn. 

Goranka Anki Stjernström. Måndag och jag startar min dag med silvergrogg! Tur jag slipper köra 

bil...skål och bort med bacillerna som hittat mig inatt! : Har jobbat 7-16...full rulle, inga 

problem...pigg fortfarande...lite för pigg! Klockan ringer 05.45 igen. 

Nettan Hammar. Syrrans katt blev av med UVI med bara KS. 

Anna Eklund. Snabba resultat?! Jag har haft en konstig "grej" i hårbotten sedan mååånga år. Har 

känts som en upphöjning, leverfläck tex eller som jag befarat, hudcancer. Dessutom har jag haft en 

stark klåda i samma område, uppe på toppen av skallen. Vid två tillfällen har jag hällt några ml ks där 

för att se om klådan skulle försvinna. I dag bad jag min dotter att titta efter "grejen" för jag tänkte 

dessutom sätta en droppe jod på den, då var den borta!! "Grejen" var ca 1,5 cm i diameter. 

Förbluffad men tacksam!! 

Susanne Hannott. 1/2 dl ks i ett glas vatten har stoppat magsjuka hos oss. 

Carina Wetterstrand. Jag använder MSM Alavis eller Lignusul. Från Ion-Silver. Har inte testat nåt 

annat. På mig och sonen funkar det klockrent och vi har fått fantastiska resultat i princip omgående 

och utan några som helst utrensningar. Min teori är att vi båda lider grav brist på svavel, därav de 

otroliga resultaten. Sonens psoriasis är helt borta (kan hitta början till nån liten fläck på honom när 

han hållit uppe med MSM några veckor, försvinner när han börjar igen), hans värk och stelhet är 

borta och han slipper ta plågsamma Botoxsprutor. Själv så slipper jag värken i min arm (kommer 

tillbaka efter några månader om jag slutar ta MSM och försvinner helt på 1-2 dagar när jag börjar 

igen!). Och jag mår bättre och är piggare rent generellt. Har tagit MSM i en 8-9 år nu skulle jag tippa 

och sonen har fått det regelbundet i 3 år. 

Eva Jonsson. Jag har klåda till å från. Tar regelbundet MSM i låg dos. När jag ökar kan jag bli 

illamående å ev mer klåda? Min teori är att 40 år med amalgam och 10 år, som sanerad innebär att 

jag varje dag rensar ut mängder av lagrat kvicksilver. Har kollat och halterna i avföring var skyhöga. 

Det kanske kommer ta resten av livet att rensa ut. 

Mandy Lohse. Mina katter ratar vanligt vatten när jag bjuder på ks. 

Anders Sultan. Allt fler börjar lära sig se förbi myndigheternas desinformation och inser att kolloidalt 

silver faktiskt kan vara ett bra tillskott i medicinskåpet. Till och med Dr OZ och hans svärfar kirurgen 

Dr. Gerald Lemole, M.D, rekommenderar kolloidalt silver: 

http://www.youtube.com/watch?v=exjO6opwI_c 

Anders Sultan. Det svenska företaget Jowa är världsledande inom silverjonsterilisering av 

dricksvatten inom den marina världen. Tusentals fartyg håller dricksvattnet ombord fräscht med 

hjälp av Jowas silverjonsystem. Miljontals passagerare och besättningsmän har under 50-talet år 



druckit silverjondesinficerat vatten.  Något att fundera på om man tror att silvervatten skulle vara 

ohälsosamt på något vis... 

http://www.jowa.se/page/products/water-handling-systems/ag-s---silver-ion-steriliser 

Crickan Eriksson. Jag har haft svamp i underlivet i 20 år, mycket pga all antibiotika jag ätit, KS är det 

enda som kunnat få bukt med det, har provat alla medel de har på apoteket, läkaren har dessutom 

skrivit ut ännu starkare medel som gjort att jag mått sämre än någonsin. Kolloidalt Silver hjälpte mig 

samma dag jag började med det! 

Madelene Palmér. Min dotter (4,5 år) har haft en stor vårta mellan ring- och lillfinger på vä hand. 

Den fick ligga med silveromslag om natten en dryg vecka och efterhand började den läka nu ca tre 

veckor efter första omslaget är den borta. 

Eva Jonsson. Min 20-25 år gamla vårta på tummen är snart ett minne blott. Jag har KS- behandlat 

den 3-4 dar nu å den krymper stadigt  Kommer nog sakna den gamla trotjänaren. 

Carina Wetterstrand. Jag har blivit av med "kronisk" värk i min arm! Operation hjälpte inte, armen 

krokig i näst intill 90 graders vinkel. Sjukgymnastik och att lära mig leva med värken var det jag fick 

veta från sjukvården... Slutar jag med msm kommer värken tillbaka efter någon/några månader. Det 

märkliga är att den försvinner helt på bara 1-2 dagar när jag börjar med msm igen. Misstänker att 

både jag och min son lider av brist på svavel för vi får båda snabba resultat. Jag har tagit msm 

(Alavis/Lignusul) i ca 9 år nu och sonen i ca 3. Ingen av oss har fått några utrensningar heller och vi 

tar en 3-4 tsk var/dag. 

Stig Lönnqvist. Mina tänder passar inte för Hollywood. Men sedan jag började gurgla med KS så har 

dom små hålen försvunnit och dom stora minskat. Ks är suveränt, testa! 

Anders Sultan. Silvergroggen:  Jag brukar rekommendera rött vin till silvergroggen då rött vin 

innehåller en hel del mer aktiva ämnen än vitt vin. Resveratrol bland annat. Därmed inte sagt att vitt 

vin skulle fungera sämre, har bara aldrig testat det själv. Det viktigaste är att man får med lite alkohol 

och det verkar fungera bra med de flesta varianter, whisky, cognac, gin, vodka osv... Gör en mix av 

lika mycket KS och vin, eller ta lite mindre om du använder starksprit - säg 75% KS och 25% starksprit. 

Så blir det inte så starkt. Avsluta med lite citrusjuice från en färskpressad lime eller citron. Jag själv 

tar en halv lime i groggen. Andra tar en kvarts citron. Alkoholen och citrussyran hjälper till att luckra 

upp det feta lipidhölje som många förkylningsvirus omger sig med. Influensavirus har alltid ett 

lipidhölje. Blandningen ska du konsumera på en eller två timmar. Ta lite då och då ca en tesked eller 

två, håll den i munnen, kör runt lite grann i någon minut och svälj sedan. Anledningen till att man 

håller det i munnen ett tag är att silvret tas upp direkt till blodet via munhålan. Vänta sedan några 

minuter och upprepa därefter proceduren. Det är inte meningen att man ska följa detta slaviskt på 

minuten, utan bara se till att det blir med viss periodicitet - så att det hela tiden kommer ut 

silverjoner i blodet, som sedan kan neutralisera de virus som håller på att föröka sig. Gör man detta 

så fort man anar att man drabbats av ett virus, så brukar förkylningen eller rent av influensan vara 

borta på några timmar. Ibland kan man få köra både två och tre groggar innan man får det resultat 

man vill. Det beror på hur pass viruset hunnit föröka sig i kroppen. Glöm inte att ta en silvergrogg per 

dag i ett par dagar - även efter det att du känner dig besvärsfri, annars finns det risk att överlevande 

virus förökar sig och återinfekterar dig igen. 



Maria Westdijk Fd Bäck. jag vill bara berätta att en bekant har gett KS åt sin pappa som har svår 

lungcancer och han var in idag för att berätta att läkarna har börjat klia sig i huvudet då pappan har 

blivit så mycket bättre genm att andningen förbättrats avsevärt... livskvaliteten har ökat och trots att 

det inte borde finnas något hopp för att pappan ska bli botad så mår han nu mycket bättre nu än för 

2 veckor sedan. 

Anders Sultan. Kolloidalt silver brukar vara väldigt effektivt för de flesta när man får känning av 

herpes. Doppa en topz i lite Ionosil kolloidalt silver, så brukar utbrottet stanna av och läka på någon 

dag. Lägger med lite berättelser från de som provat: 

 

Karin. Fick känning av herpes på läppen, gjorde en silvergrogg på KS, wiskey o citron, tog teskedsvis 

och baddade på läppen många gånger under dagen och nu på morgonen känns ingenting. 

Maria. Läste här tidigare om någon som ger sin katt rent ks i en skål o vatten i en annan . Jag tänkte 

testa med min o gissa om jag blev förvånad när katten struntar i vattenskålen o dricker enbart ks. Har 

en kund som blev helt fri från herpesblåsor efter en månad med ks. Har haft blåsor konstant i 10 års 

tid o nu är hon helt symtomfri .. Klart att de går i Skov men om hon kan hålla det borta med ks är ju 

vinsten 100% jag är enormt glad för hennes skull då hon tidigare har fått använda bedövningssalva 

varje dag. Denna person har herpesblåsor både i munnen o i underlivet.. Dricker , baddar o sköljer 

flera ggr varje dag. 

Ann-Katrine. Absolut blir man bättre med KS då det gäller Herpes. Jag har också brukat ha på övre 

läppen, men det har försvunnit. 

Annika. Har i ca 20 haft besvär med munHerpes som blommar upp i tid och otid av olika anledningar - 

sol, stress, billiga cerat, förkylningar mm. Man måste vara snabb med "anti" vid minsta lilla pirr men 

har på sista tiden struntat i crèmen då den ändå inte hjälp... I torsdags var det dags igen. För en vecka 

sen fick jag hem min första flaska KS så jag provade att badda med detta mirakelmedel... dagen efter 

så var pirret och bulan (som i vanliga fall blommar ut i ett munsår efter ett par tim) BORTA!!! Kan 

knappt tro att det är sant! 

Anne-Li. Jag upplevde ett liknande "mirakel" för ett tag sen. Jag brukar få blåsor i munnen. Onda 

saker som brukar sitta i några dagar. Dessa har jag återkommande fått under mitt liv, ända sen jag 

var några månader gammal och man upptäckte att jag hade hela munnen full med sådana och då 

förstod varför jag hade varit så gnällig. Som sagt, för ett tag sen var det dags igen. Jag sköljde då som 

vanligt munnen med KS, som jag har gjort varje kväll sen ett par månader tillbaka. Dagen efter var 

blåsan i princip borta! Den försvann helt sen under dagen och glad och tacksam var jag. 

Pernilla. Min dotter har inte haft munherpes sen hon baddade med ks! Å det enda som hjälpte henne 

tidigare var aloe Vera. För ett halvår sedan fick hon testa ks å sen dess har det inte kommit tillbaka 

vid förkylning. Å hon har haft återkommande munherpes i ca 10-12 år. 

Tordis. Jeg har med god effekt to ganger nå brukt KS ved herpes simplex (munnsår) utbrudd, og 2 

ganger (på 3 forskjellige hunder) ift. tarmirritasjon. Jeg mener også bestemt at KS kortet ned forløpet 

til en forkjølelse og reddet meg fra en lungebetennelse tidligere i sommer. Ved slike symptomer har 

jeg tidligere blitt svært dårlig, men denne gangen ble jeg bedre med en gang jeg startet med KS. 

Goranka . Utan Ionosil skulle jag inte klara mig då jag hade upprepade herpesutbrott i ögonen. 



Mandy Lohse. Jag ger mitt kruppbarn ks, tidigare fick han Betnovat, Ventoline mm. DET är inte bra, 

sedan började jag ge honom ks morgon och kväll, när han blev hes (det var då jag började med ks), 

fick han även inhalera det medan han sov i en nebulisator. han fick vara ute mycket då den kalla 

luften hjälper att avsvälla slemhinnorna vilket gör att det går lättare att andas och att slem kan ta sig 

ut. Sedan hade han alltid en delad lök vid huvudändan medan han sov. han är frisk sedan dess och de 

starka läkemedlen är ett minne blott. alla får göra sina egna beslut men jag personligen ångrar mitt 

beslut inte en enda sekund. 

Andreas Nilsson. Jag började ge min dotter KS i våras, hon var då 7 månader. Min dotter fick feber 

och slemhosta, en tuffare förkylning i samband med tandsprickning. Anders Sultan har övertygat mig 

att KS inte är ett gift utan snarare något åt det mera naturliga hållet. Jag ger hellre Kolloidalt Silver till 

mitt barn än läkemedel (ex. vacciner). 

Eva Akerlund. Jag insjuknade i en riktigt jobbig halsinfektion på midsommarafton. Hade nästan 39 

grader feber hela midsommar, fick inte tag i KS förrän på måndag efter, blandade med lite gin och 

citron, det enda jag hade i skåpet, och blev frisk på två dygn. Familjen var inte lika sjuk som jag, men 

jag gav dem groggen och de slutade hosta och snarka. I september var halsen på gång igen, men då 

hade jag KS hemma, då räckte det med rent KS, all viruskänsla var borta inom i 36 tim och jag kunde 

gå till jobbet som en ny människa.  

Lina Bacon Bojstedt. Hade konstant värk i mina fingrar, började med MSM och värken försvann och 

som Carina Wetterstrand skriver, slutar jag med MSM så kommer värken tillbaka! 

Carina Wetterstrand. Förkyld - igen! Risig som sjutton igår, ont i kroppen, småfrusen och stickig hals. 

Symptomen ökade på rejält under kvällen. Ingen citron hemma och ville inte ta med alkohol så jag 

tog enbart silver. Var ju dålig och hostig för några veckor sen och då gav enbart silvret inte något 

resultat, så jag hade inte några större förhoppningar att det skulle hjälpa. Tog små klunkar och höll 5 

min under tungan innan jag svalde. Höll nog på så i 1,5 timme och när jag somnade mådde jag bra! 

Sovit hela natten och vaknade i morse med bara aaaaningens tendens till halsont och lite snuvig. 

Tagit silver sen jag steg upp och nu är allt borta, snuvan också. Silvret får följa med mig till jobbet 

idag. 

Frida Hallgren. Jag kom in på MSM på ett ganska udda sätt som jag måste dela . Jobbar i djuraffär där 

det finns preparat mot ledstelhet hos hund. Det absolut bästa preparatet vi har innehåller bla MSM. 

Själv bröt jag foten för några år sedan och har efter det lidit av smärta och stelhet i foten och benet. 

Så jag tänkte sonika att funkar det på hund så borde det funka på mig! Visste att MSM även är 

smärtlindrande på hund. Så jag kilade ner till hälsokost och införskaffade en burk. Det tog ca en 

månad på högdos innan jag såg en förbättring och ytterligare tre månader innan jag kunde hålla upp 

ens en dag med MSM:et utan att smärtan kom tillbaka direkt. Nu kan jag göra ganska långa uppehåll 

då och då utan problem men skulle inte vilja vara utan det för länge. 

Per Andersson. Jag har använt KS i en vecka nu. Har länge haft något efterhängset virus i kroppen 

med hosta och nästäppa, fick ett tips via en kompis om KS och blev nyfiken men samtidigt väldigt 

tveksam. Har lixom aldrig trott på nuturläkemedel! Men ack så förd bakom ljuset man har varit. Har 

nu som sagt tagit KS en vecka, en matsked morgon en middag och en på kvällen utspädd med 

whiskey, och jag är frälst! Har nog inte mått så bra på många år...Dessutom så har jag en 

bindvävssjukdom som heter Dupuytrens kontraktur (Vikingasjukan) ni får Googla, och det är här den 



riktiga magin kommer in jag kan nu efter en vecka sträcka ut mina fingrar utan att behöva bryta ut 

dem! Det är ta mig sjutton ett mirakel!! 

Tim Eriksson. Tar ks död på nagelsvamp? Har börjat växa ut en fräsch nagel på min tumme. Jag 

dricker mellan 10-20ml KS eller något sånt. Jag kollade på mina händer och märkte att jag började få 

bättre och friska naglar idag. 

Jenny Laszlo. Fick nagelsvamp på en tå och upptäckte det som tur var tidigt. Jag satte på KS-

indränkta bomullstussar och det gick bort efter bara nån vecka! 

Maria Westdijk Fd Bäck. Japp, KS funkar på nagelsvamp! 

Carina Wetterstrand. Tänkte på det du skrev om att din hund kliar sig, det gör vår hund också i 

perioder. För några dar sen kliade han sig riktigt ordentligt, låg och rev sig på nätterna så vi vaknade 

av det. Har nu gett honom msm med en skvätt silver i tre morgnar på raken och han har slutat klia sig 

helt och hållet  Ger honom nån tsk msm och häller silver över så det blandar sig lite. 

Daniel Holst. Jag ger min son på 2 år snarlik dos som jag tar och det är inga exakta mått, en tesked 

eller en klunk, det är i princip omöjligt att överdosera, då KS är helt ofarligt för båda vuxna som barn. 

Ulrika Möllerström. Jag har gett min son 1/2 dl silver 1/2 dl pressad lime morgon och kväll 3 dagar 

och halsflussen backade, han blev frisk, febern dalade och halssmärtan gav efter. 

Carina Wetterstrand. För ett år sen blev vår hund som då bara var några månader gammal biten av 

en annan hund. Bettet tog över hans vänstra öga som helt enkelt ploppade ut ur ögonhålan och 

hängde utanför... Ilfart till djursjukhuset där beskedet var att det tagit så illa att synen inte skulle gå 

att rädda. Ev skulle ögat få tas bort och ville det sig riktigt illa så var synnerven så pass skadad att han 

även skulle bli blind på andra ögat. Vi kunde räkna med det... De satte tillbaka ögat och sydde igen 

ögonlocket för att hålla ögat på plats och han fick komma hem två dar efter. Genast satte vi igång att 

badda, badda, badda silver på båda ögonen... Så fort vi kom åt, flera ggr i timmen, ÖSTE vi silver i 

ögonen och han fick även dricka det. Vid återbesöket på djursjukhuset några dar efter hans 

hemkomst såg ögonspecialistveterinären förvånad ut och sa glatt efter att ha undersökt honom att 

vilken tur, han får behålla själva ögat! Blind på ögat är han men sannolikheten är stor att synnerven 

klarat sig så han får behålla synen på andra ögat. Vi var naturligtvis överlyckliga! Vi fortsatte intensivt 

med silvret och återbesöken var många de första veckorna. För varje gång hade det skett en otrolig 

läkning! Sista återbesöket var förvåningen stor hos veterinären och hennes assistent. De höll då för 

det friska ögat för att kolla om han såg nåt på det skadade, kanske kunde han urskilja ljus och 

mörker? Gissa om alla blev förvånade när han följde klockrent med blicken och han reagerade direkt 

när hon släppte en pytteliten papperslapp från sidan snett uppifrån. Det var ingen tvekan om att han 

såg!!! Han hade en grå hinna över ögat en tid efter men vi fortsatte med silvret och den försvann. 

Han har inte haft några besvär alls och idag syns inte någonting alls av denna olycka! Jag vill med 

detta säga att jag är övertygad om att man inte behöver vara rädd för att prova silver på det mesta. 

Och jag tror inte heller man behöver fundera så värst mycket över doseringar. Man får prova sig fram 

helt enkelt. Och någon "smurfhund" blev det inte av honom heller trots att en hel femlitersdunk gick 

åt på en dryg månad. 

Lena McCarthy .Jag kan berätta att jag i somras fick ett begynnande skov av UC att vända med MSM 

och KS. Tilläggas ska att jag under flera år ätit aniinflammatoriskt läkemedel som inte funkat. 



(Salazopyrin) skoven har kommit och gått, ibland har jag fått äta kortison och tagit suppar likaså. 

Under tre fyra dagar med msm och ks rensades tarmen rejält men då doserade jag ganska högt för 

att få den effekten. På 7:e dygnet slutade jag med Salazopyrinet, minskade ks till 3 msk per dag. Msm 

åt jag aldrig mer än 3 tsk.Nu har jag som underhållsdos ca 1-2 msk ks per dag, 2 tsk msm, magnesium 

1 tsk, askorbinsyra 1 tsk, bikarbonat och ibland (när jag kommer ihåg) ngn tsk svenskdroppar. Jag äter 

blandkost, men försöker äta ekologiskt och "ren" mat. Så visst går det! 

Pia Lejonquist. Ligger här med årets TANDVÄRK de luxe... eller nej förresten... Nu molar det bara 

litegrann... Jag är helt ny på det här med ks och MSM men är ju vetgirig och har plöjt igenom en 

massa info jag fått här och av Anders Sultan... blandade för drygt en halvtimme sedan ett halvt 

kryddmått msm i en lite ks... lät detta silas runt onda tanden i några minuter. Nu ligger jag alltså här 

och förundras... Jag som hade förberett mig på en lååång "dunka huvudet-i-väggen"-smärtsan natt... 

Kan det verkligen vara så här enkelt? Och i så fall... Hur ofta kan man göra denna magiska behandling 

utan att få en massa msm-biverkningar! (Tog min första msm-dos i morse... och spottade ut ks/msm- 

blandningen nu ikväll. 

Mikaela Styf. Min femmånaders bebis fick för ett tag sedan ringorm (svamp) på huvudet. Jag har 

behandlat med pevaryl men det har bara blivit sämre. Nu har jag använt silversalva intensivt i två 

dagar och det syns nästan inte. Beställde nog dermisil i onödan igår. 

Iréne Dahlby. Lignisul MSM är outstanding! Jag köpte det från början och när jag sedan bytte fick jag 

plåga i mig med efterföljande kväljningar. När jag nu började med Lignisul igen längtar jag efter 

smaken, det är helt enkelt det jag behöver! 

Daria Kleman. Jag började ta MSM i juli 2003 och nu känner jag att jag vill dela med mig hur det har 

hjälpt mig. Idag är jag 41 år gammal och har haft ledgångsreumatism (reumatoid artrit) i 17 år. Det 

började med små symtom som värk i handleder och mindre ledsvullnader, men med åren har det 

spridit sig i nästan alla leder i kroppen, med konstant värk, svullnader och trötthet. Det är många 

mediciner som jag har ätit genom åren, från vanliga värktabletter till starkare, som Salazopyrin, 

Sandimun, Methotrexat etc. Av flera har jag fått biverkningar, men efter ett tag testade man en 

annan osv. Det som alltid hjälpte direkt mot svullnader var kortisonsprutor (... och de har jag fått 

massor av, fast de inte är så nyttiga). Flera tå- och fingerleder har blivit deformerade och opererade 

som följd av det. Så för att göra en lång historia så kort som möjligt... Fyra månader efter att jag hade 

börjat med MSM, hade jag varken värk eller några ledsvullnader längre - och så är det fortfarande 

idag april 2005. Jag vet att själva sjukdomen inte är helt borta. Har gjort ett litet experiment två 

gånger. Jag slutade med MSM i två omgångar och båda gångerna hände exakt samma sak. Efter 10 

dagar utan MSM svullnade mina knän, fick värk i axlar och det blev värre och värre. Började med 

MSM igen och cirka en månad senare var alla leder bra igen. Har inte känt några nackdelar eller 

biverkningar av att ta MSM under hela den här tiden. Jag jobbar på halvtid, men utan MSM tror jag 

knappt att jag hade kunnat orka jobba alls, så för mig är MSM min "mirakel medicin". Heja för 

svavlet! Dosen för mig är fyra teskedar per dag, på morgonen. 

Ulla-Karin Sjöberg. Direkt när jag provade kolloidalt silver märkte jag hur pigg jag blev. Detta har jag 

sett också hos andra som tagit det. Jag har gett bort eller sålt en del silver till andra, och alla har varit 

positiva. En del väldigt positiva. En granne kom in till oss och berättade att han haft ett sår på benet 

som inte velat läka. Men sedan han började ta kolloidalt silver så har det börjat läka. Han tror 

egentligen inte på sådant, sa han, men det här var ju ett faktum. En arbetskamrat hade haft ont i 



knäet, det onda försvann så snart han tog tillskott av kolloidalt silver. Sedan är det min svärfar. Han 

är 83 år och har svårt att gå. Han blev väldigt pigg och gick mycket bättre när han började dricka 

silver och fick MSM. Humöret blev också bättre och han verkar må bättre rent generellt. Flera 

stycken har berättat att halsont försvunnit efter att ha sprayat med kolloidalt silver i munnen ett par 

gånger samma dag. Så detta är suveränt bra produkter. 

Inger Nilsson. Jag hade besvär med leder i händer, axlar och knän. Plus muntorrhet. Jag har blivit av 

med alla mina besvär plus att jag känner mig mycket piggare rent allmänt. På längre sikt har jag också 

märkt en bättring i ryggen. Det tog tre veckor innan jag märkte resultatet. MSM har inga biverkningar 

och är lätt att ta. 

Marlene Skoglund.Jag har haft en brun fläck kvar som tandhygienisten missade sist. Har borstat med 

MSM o KS och cocosolja ca tre veckor och fläcken syns knappt längre. Har fått för mej att tänderna 

ser vitare ut redan. Dock ingen alkohol i men det funkar också bra. 

Charlotta Rexmark.  Just när det gäller magsjukor av olika slag är det nog många som skulle 

instämma i ett tacksamt "halleluja" över att KS finns. Jag vet att jag skulle i alla fall! 

Ingrid Höfer. Jag baddade min hunds tassar med ks,efter jag varit hos vetrinären,o det var borta efter 

3 dagar,så jag o mina hundar andvänder ks nästan till allt. 

Inger Nedergården. Jag måste bara säga TACK för era tips till mig för min förkylning! Jag fick inte tag 

på ks i fredags när jag fått utbrottet men väl igår lördag började jag med silvergroggen. Jag är inte 

helt återställd med det har redan VÄNT!! Jag har sovit hela natten utan det äckliga med torra såriga 

luftrör, ingen rinnsnuva och inget halsont! När jag vaknade i morse så kände jag mig helt 

annorlunda....inte det sjuka jobbigt! Underbart och tack!! KS kommer jag att fortsätta med i hela mitt 

liv!! 

Eva-Lena Kangasmaa. Eftersom jag gillar naturliga saker så när en bekant fick sår som inte ville läka 

på både underbenen, både fram och baksida så skulle jag hjälpa honom. Till saken hör att han inte 

har diabetes så av den anledningen hade han inte dålig sårläkning. Provade groblad som ska vara 

effektivt men det hjälpte inte. Blötte då kompresser med KS som byttes morgon och kväll. och på tre 

dagar hade såren fått en fin sårskorpa istället för att vara vätskande sår. 

Emelie Fafnir Johansson. Jag har använts KS  till mig och hästarna och sett stora förändringar! man 

måste inte använda det invärtes. hästarna har jag användt det till vid svampperioder då har de stått i 

fotbad i 4h och blivit jättefina om hovarna, jag använder det enbart på mig o djuren när det verkligen 

behövs dvs inte för minsta lilla skråma. Vid infektioner i kroppen har det funkat toppen att lägga en 

sträng under läppen som sedan sugs upp via slemhinnorna, vid större sår har jag användt silvervatten 

i förbanden/istället för sårrengöring. läkt fint och blivit frisk fort.  

Lena Särnstedt. Själv använder jag KS och har till min stora glädje fått erfara att en av mina hundar 

med diagnosticerad autoimmun sjukdom, blivit helt frisk tack vare kolloidalt silver. 

Ulrika Grönlund. Min fyraårings tänder är i bedrövligt skick. Medfött, anlagen blev skadade under 

fosterstadiet. Antagligen pga en antibiotikakur jag åt under graviditeten. Nu har hon fått dagliga 

doser KS i ett par veckor, pga infektionskänslighet, astma och återkommande krupp. Hon har inte 



bara hållt sig på benen och gått TVÅ HELA veckor på dagis (har inte hänt på ett år) utan även fått vita 

tänder! Amazing! 

Kerstin Nyquist. Själv har jag använt KS ett år. Från början till o från men sedan länge varje dag. MSM 

har jag använt ca 6 månader men gjorde ett kort uppehåll några veckor. Har känt något som jag tror 

är utrensningssymptom men vet inte om jag har rätt: Alla mina leder jag haft ont i (händer, fötter, 

höfter mm) har jag stundtals haft mycket ont i. Just nu har jag inte ont i någon led. Kan inte minnas 

vilket år jag var smärtfri i lederna senast. Tror att MSM är det som hjälpt mig att slippa smärtor men 

eldprovet kommer i vinter. Då ställs MSM på prov. Klarar jag vintern med min artros p g a ett enkelt 

kostintag så blir jag lycklig. 

Lotta Hellqvist. Nej antibiotika hjälper inte!!! Har själv haft borrelia i många år och provat antibiotika 

för 12 år sen men ej blivit av med det! Kom i kontakt med det alternativa som ren kost, ks, zapper 

och annat bra och är av med det efter ca 8-12 mån. 

Ann-Mari Johansson. Jag har också blivit värkfri av msm. 

Ingrid Weideberg. En god vän hade ett sår som inte ville läkas. Han fick upprepade antibiotika kurer 

av doktorerna. Han var urless på det dåliga resultatet. Jag visade honom Ks och la om med blött 

omslsg som byttes 2 ggr om dagen. Såret var djupt ända in till benet. Efter 1 vecka var allt "grums" 

borta och kratern var betydligt mindre. Nu är det helt läkt och inga problem alls. 

Inger Ruud. Vår mops har trånga örongångar och har alltid haft problem med öronen men sedan tre 

månader tillbaka så sprutar vi KS på öronlapparna och hon har ALDRIG varit så ren och fin - topzen 

blir inte ens färgad när man torkar ur  Förut blev den brunsvart!! 

Anette Weareone. Jag har haft borrelia 2 ggr och ätit ab varje gång. Andra kuren tvingade jag läkaren 

skriva ut dubbel kur så jag åt ca 20 dagar och det beror på att jag hade neuroborrelia. Det har blivit 

bättre men fått ett par skov med yrsel, hörselbortfall osv. Nu tar jag KS och mår riktigt bra faktiskt. 

Kerstin Nyquist. Har en bekant som blivit nästan symptomfri från sin Endometrios genom att ta tre 

tsk KS/dag oralt. Här om dagen fick hon ett smärtanfall igen. Då tog för första gången även och 

sprayade lokalt där nere och smärtan försvann direkt. Kan ju varit slumpen men lät bra i alla fall. Är 

det någon som vet om man kan bli helt av med besvären vid detta sjukdomstillstånd och vad som i så 

fall behövs mer än KS. Hon har tidigare genomgått flera operationer p g a detta. 

Anders Sultan. Jag hade för några år sedan kontakt med en gynekolog som vågat föreslå sina 

patienter egenbehandling av vestibulit med hjälp av Ionosil. Resultaten blev väldigt bra även om det 

bara var en som blev riktigt botad, de andra var symtomlösa så länge som de använde silvret. Så här 

skrev han i ett mail till mig: "Endast en av mina vestibulitpatienter svarade med total regress av 

besvären på silver, medan resten verkar behöva silvret mest konstant.".  Har inte haft kontakt med 

honom på några år och det är möjligt att även de andra på sikt kan få en total regress (permanent 

botade) utan att behöva underhållsdosera. Vad jag kan se så har man inget att förlora på att prova 

Ionosil. Oralt intag + lokal sprayning kan fungera bra för många. 

Carina Domluvil CawarottisKennel. Min ena hund hade skit i örat och jag sprayade ks i örat i 2 dagar 

och sen var svampen borta! 



Ulrika Persdotter Möllerström. Jag har behandlat mig själv med KS mot vagel. En envis en som inte 

antibiotikasalva tog knäcken på. Efter några dygn var den nästan helt borta. Då hade jag haft den 

över två mån. 

Katarina Glindevi. Gubben min fick vagel inne i ögat, ja inte den vita kroppen men i ögat. Borta på ett 

dygn med KS i ögat. 

Angelica Häll. För ungefär 10 år sedan fick jag som en liten "skinnutväxt" (fibrom) precis vid övre 

ögonfranskanten. Visst ingen jätte katastrof, men den har ändå varit rätt synbar och stört mig. Nu har 

jag experimenterat lite och duttat på rejält med EMS créme ca sju kvällar i rad, och den har faktiskt 

mer än halverats!!? Nöjd tjej! 

Anneli Eriksson Sundberg. Jär så tacksam att jag hittat denna grupp! Jag har ont i halsen och feber 

idag - början på en förkylning  Nu ska det blandas silvergrogg (med rödvin), hihi. Uppdatering: Efter 

att ha "silvergroggat" hela kvällen nu, så känns min hals betydligt lenare och friskare.... Trodde aldrig 

att jag skulle känna resultat så snabbt  Intressant att se hur förkylningen utvecklar sig under helgen !! 

Fortsätter med silvergroggar, och gurglar KS. Uppdatering: Hade extremt ont i halsen i torsdags 

morse... Har nu "silvergroggat" två kvällar i rad  Har även gurglat KS samt sköljt näsan med KS i. Till 

min stora glädje är jag så gott som frisk idag  Förkylningen har liksom "klingat av"  Jag är sååå 

tacksam att KS finns! 

Pernilla Eklund.  Ionosil är vår favoritprodukt hemma, vi har klarat oss ifrån magsjuka i två år tack 

vare den, fastän den gått för fullt vid flera tillfällen på barnens skolor/förskolor. 

Nettan Hammar. Vid hemorrojder i familjen fuktar vi en bomullspad med silver och lägger mellan 

skinkorna. Smärtan försvinner direkt och dan därpå är hemorrojden borta. 

Curt Axelsson. Rapport KOL, Inhalering av KS Ionosil + MSM. Idag har jag blandat 30 ml = 2 msk 

Ionosil med c:a 0,5 ml MSM som sedan inhalerats 2 ggr med kompressor. Känns kanonbra att 

andningen går lättare. Tidigare i veckan har jag först löst upp MSM i vatten & därefter blandat det 

med Ionosil, vilket ej tyvärr gav önskad effekt, kanske också för att jag varit feg med tillsättandet av 

MSM. Kör nu detta i ett par dagar sedan ökar jag till 1 krm = 1 ml MSM i 30 ml Ionosil. TACK Gud för 

att Ionosil + MSM fungerar för mina lungor. 

Curt Axelsson. Rapport KOL fredag 11/10 . Märkligt har endast hostat 3 - 4 ggr idag. Mitt mående har 

varit kanonbra , GLÖMDE därför ta KS + MSM på förmiddagen & tog första inhaleringen kl 16 . Har ni 

vänner/släkt/bekanta med KOL så be dem gå med i denna grupp samt att köpa Ionosil:s Ks samt 

MSM samt en inhalator. Lös upp MSM i Ionosil och inandas med inhalatorn. Glöm ej att dricka KS c:a 

5 -10 ml för-/ efter- middag och samma sak med MSM fast då tar jag endast 1 krm = kryddmått, men 

det skiljer starkt mellan individer. TACK Mira Gun Ingegerd Limber, Goranka Anki Stjernström, Anders 

Sultan, Ann-Katrine Backman, samt alla i denna grupp. Skriver detta nu eftersom ingen vet ifall Gud 

bestämt att jag skall dö inatt. Älskar Er KS + MSM tillverkat av Iopnosil. 

Britt-marie Ljungkvist-Thesslund. Jag har använt produkterna i många år o kan bara säga att det 

hjälpt mig SÅ många gånger. Fortsätter och förmedlar till flera. Har behandlat många begynnande 

förkylningar med framgång. Lilla sprayen finns ALLTID med i väskan. 



Sarita Axelgrim. Jag har kronisk bronkit och påstod att KS inte gav någon verkan på mina lungor och 

blev nästan sågad. Jag fortsatte ändå att inhalera med nebulisator, för jag var tvungen att få ordning 

på lungorna. Flaskorna jag hade hemma tog slut och jag köpte nya. Och vips blev det omedelbar 

effekt! Blev konfunderad och kunde inte riktigt begripa vad det var för skillnad? Vid närmare 

efterforskning kunde jag konstatera att jag den första laddningen KS hade handlat från HTS och den 

andra från Ion Silver. Så jag kan med säkerhet utgå ifrån att min erfarenhet är att Ion Silvers KS 

fungerar på lungor. Det gör inte HTSs KS. Använde två liter av HTS KS utan effekt. 

Robert Carlberg.  Själv har jag även hört att personer med borrelia infektioner inte blir hjälpta av HTS 

KS men känner stor skillnad när dom använder Ionosil KS... 

Marianne Kähkönen Jag har hemma både sorterna (HTS och ionosil) och den som är klart bäst är 

Ionosil --  jag gjorde blindtest på resten av familjen och Ionosil vann. Jag har använt HTS Silver i ett år 

men har ej tyckt att jag har haft nån effekt som jag vill ha mot mitt immunförsvar, men så fort jag 

bytte mot Ionosil så märkte jag stor skillnad och jag håller inte på någon speciell person förutom Curt 

och Anders -  väldigt kunniga o kompetenta personer, men det är ju upp till var och en att tycka vad 

man vill. 

Annika Bubba Eriksson. Jag har använt både den sort som på bilden (HTS) och Ionosil  till allt. Ionosil 

är den enda jag märker ger god effekt. I vissa fall mycket god effekt. Hovböld, sadelstadsknutor, sår, 

magsjuka, böld på tuppens fot, rasp, hosta, halsont.......HTS har inte gett någon förbättring och den 

har jag testat mest. Det finns säkert fler sorter men det är bara dessa jag testat. Lycka till! Bara att 

prova sig fram till det man själv tycker fungerar! 

EvaLisa Bergqvist. Min tidigare inflammerade lever ( som både varit försurad och tagits prover på för 

misstanke om cancer vilket det aldrig blev då jag började med bikarbonat samt gjorde leverrening på 

i sena grevens tid ) och resultat av att jag ingen gallblåsa har gör att jag alltid är öm och svullen som 

en extra mage fast bara på höger sida. All mat lägger sig som i en påse på magen då kroppen har 

svårt att ta vara på och bryta ner det. Under 4 veckor så har jag intagit KS 1 Msk morgon och kväll 

samt en tsk MSM Morgon och kväll så är hela svullnaden som bortblåst nu och jag är heller ej öm. 

Upptäckte detta nu på morgonen och känner mig riktigt nöjd. Mina nya matvanor på grund av all 

härlig energi jag omges av i vår fina grupp gör ju att det hälsomedvetna tänket växer för varje dag. 

Jag har stått dubbelviken många gånger pga av detta. En del säger att man visst kan leva utan galla 

och gallblåsa- det kan man säkerligen men jag har inte någon egen utrensningsförmåga tydligen och 

det var när jag började med MSM som det började hända grejer i kroppen. 

Per Andersson. För någon vecka sedan skrev jag och berättade om en sjukdom jag har i mina händer 

"Dupuytrens kontraktur". Och att jag kände en förbättring redan efter en vecka med KS. Jag tänkte 

nu att ni skulle få se hur min vänstra hand ser ut idag, den hand som är/varit hårdast ansatt av 

sjukdomen. Kontrakturerna finns kvar men rörligheten och hudens utseende i handen.. ja se själv!  

(Egentligen så köpte jag ju KS på inrådan av en vän för att bota min efterhängsna snuva men så 

hände detta istället!) 



 

Ing-Britt Bronzwinge. Nu kan jag med konstatera att Ionosils KS är bättre än det andra märket. Har 

använt 1 liter av annat märke (HTS) och nu börjat med just Ionosil. Så tummen upp för det. 

Carina Wetterstrand. Lämnade in hunden för klippning i onsdags och direkt när vi hämtade honom 

hade han en klåda som heter duga. Måste varit schampot hon använde som han inte tålde. Baddade 

med silver. Dagen efter (torsdags) röda kliande eksem över ett stort område på bröstet och i ljumskar 

och en väldigt olycklig hund som rev och rev sig... I torsdags öste jag upp någon dl rent silver i en 

glasskål och ca 2 tsk msm. Han drack allt utan att blinka. Samma dos i fredags och då märkte vi också 

att eksemet slutat sprida sig, och något mindre kliande. Ytterligare mindre under gårdagen och i natt 

inte något kli alls eller nu på morgonen! Fortfarande sår kvar men man ser att det är de gamla såren 

som är på läkning och håller på att försvinna. Fortsätter denna dos varje dag nu tills alla sår är borta  

Trots 9 års användning av Ionsilver till både det ena och det andra upphör jag aldrig att förvånas... 

Carmen Neemre. Har ordentlig brytningsfel pà vänster öga sà glasögon/linser màste kompenseras 

med styrka för höger ocksà. Sista àren har haft dubbelseende när jag tittarpå  tv (utan glasögon) och 

läsglasögon med 2,5. Har droppat KS 3x /dag ca 5 droppar med 10 min mellanrum I Ögonen samt 

tagit 1 dessersked KS invärtes 2ggr/dag, tagit Silvergrogg med rosevin pà kvällen ( 2 msk KS. Kanske 

lite tidigt att hoppa högt men efter 13 dagar har INGEN dubbelseende när tittar pà tv (utan glasögon) 

och läsglasögon är nu 1,5 . Làter osannolikt men jag ser ju INTE dubbelt!!! Ska fà nya linser snart och 

dà blir intressant att se vad visar synundersökningen. 

Monika Holm. Ikväll var jag iväg med min familj till Light in Alingsås. Och jag gick i ca 3,6 km utan 

problem!!! Visserligen gick vi ganska sakta men ändå. Är så himla glad! Någonting har ju definitvt 

hänt sedan jag började med mitt Ionosil, msm och inhalatorn mot min KOL. Ja det var en härlig 

känsla! T.o,m. i en lättare men låndragen uppförsbacke! Tänkte inte ens på det förrän jag var uppe. 

Vände mej mot min äldsta son och jag sken nog som en sol  Hade klarat det galant! Jag har druckit en 

kapsyl ks/dagl. och är nu uppe i 1 tsk msm om dagen. Detta har jag gjort nu i ca 1 månad. Sen 

inhalerar jag ks + lite msm 1 gång om dagen, funderar på att öka till 2 gånger om dagen nu. Hoppas 

att detta kan hjälpa andra med kol. 

Inger Ruud. Vi har en mops som ständigt får svamp i sina öron och sedan vi började duscha öronen 1 

gång om dagen med en liten sprayflaska med rent silver, så har de varit helt rena och fina. Ingen 

klåda mer heller! 



Annika Svensson Fd Stenberg. Hälsovinsterna är enorma. För min del har en 30 årig kronisk 

magkatarr försvunnit på 4 mån. Besvärliga afteblåsor i munnen har försvunnit. Röda inflammerade 

ögon sk Episklerit. Läker mina barns afteblåsor på ngn dag. Bromsar upp storleken på blåsan och 

smärtlindrande så att man kan äta. Minskat ansiktssmärta av Rosacea och bölder i huden. Bl.a. Botar 

nagelbandsinfektioner, läker u-livs irritationer. Minskar herpesutbrott. 

Eva-Lena Kangasmaa. I skrivande stund sitter min dotter och sprayar in KS blandat med citron i 

svalget. Hon blev hes och ska strax ut och bowla med kompisar. Inte så kul att vara hes då. Rösten 

kommer tillbaka mer och mer för varje minut som går. Hon (16 år) har varit lite tveksam i sin 

inställning till KS men nu har hon efter att fått bevis själv så förstår hon vilket supermedel det är. 

Marlene Skoglund. Dags att vittna. Jag är överrörlig och det gör ont. Särskilt i fotleder. 1. Jag kan nu 

sitta med ena benet över låret utan att fotleden hänger och värker. Den är rak för första gången. 2. 

Jag ramlade på en trottoarkant för över ett år sedan och har haft värk varje dag efter det. Inte nu 

längre. Det är som bortblåst. 3. Inga ilningar i tänder längre p.g.a tandkrämen. 4. Huden är inte 

kruttorr längre. Allt tack vare: KS, MSM och kokosoljan. 

Lena Lundahl. Måste berätta en lite kul grej så här sidan om:) Vi har en svart katt som vi döpt till 

"Silver". Anledningen till det är att han höll på att dö som kattunge, men vi lyckades rädda honom. 

Sviterna efter detta gav honom silverstrån i pälsen. Han fick Ionosil när han var så sjuk och det blev 

hans räddning. Nu när jag tar fram Silverflaskan blir han som tokig...springer efter mig och "vill ha". 

Djur är inte dumma ;) 

Stina Redbjörk Eklund. När jag var och drog en tand i augusti så använde jag mig av KS direkt efter. 

Ingen värk efteråt trots att tandläkaren rotade väldigt mycket pg a att rötterna som var krokiga blev 

kvar och han fick få ut dem en och en (3 st). Så KS är super. 

Annelie Birgersson. Som jag skrev i en annan tråd så har jag inte heller haft någon värk alls efter att 

jag tog bort en rotfylld tand. Började med KS direkt när jag kom hem och höll det i munnen några min 

varje gång. 

Jane Jade Hansson . KS är det absolut bästa man kan ta efter ett tandläkarbesök, smartast är man om 

man tar det precis innan. har man dragit ut en tand är det viktigt dock att vänta 3-4 timmar innan 

man sköljer med KS, för det behöver bildas ett blodkoagel över nervändarna som skyddar dem. 

Annars kan man få Dry socket syndrome ( som innebär att nervändarna är frilagda för all exponering) 

och det gör förbannat ont. Så vänta med att skölja med något, precis som tandläkaren ordinerat, så 

slipper man få såå attans ont. Efter de timmarna rekomenderar jag att gurgla med silver stup i 

kvarten. Det bästa medlet mot det mesta. 

Eva Stenback. Min tax som fick prostatainflammation fick en stor skål med silver som han med glädje 

drack upp varenda droppe..självklart blev han frisk. 

Kerstin Embertsén Lundqvist. Kan tala om att KS hjälper mot hemorrojder. Jag sprayade och dränkte 

en vaddtuss med KS och lät det ligga i 6 minuter igårkväll och imorse och nu är det onda borta och 

har slutat blöda - håller på några dagar till. 

Lise-Lott Richard. Jo det hjälper mot hemorrojder! Jag hade bara en liten, så jag tvättade med ks 3 

ggr/ dag och drack 3 ggr/dag. tog bara 4 dagar så försvann det. 



Pernilla Kvick. Ett bensår har jag fått lära mig får aldrig lufttorka! då de tar upp till sex timmar innan 

läkningsprocesen sätter igång. av med matrialet tvätta på med omslag direkt inte torka alltså! 

Lisa Andersson. Jag har använt Ionosil mot ögoninflammationer i flera år. Jag får återkommande då 

jag är allergisk. Jag sprejar framför ansiktet. Andas även in dropparna. De hjälper mot lättare astma 

och hosta. 

Anneli Eriksson Sundberg. Min mage är också i uppror för det mesta. Jag tycker KS hjälper mig. Just 

nu tar jag en "hutt" KS - typ ett snapsglas - varje morgon och varje kväll. Tänker fortsätta med det. 

Kristina Ryglert. Ögoniflammation,någon som botat med KS.? i så fall hur? Jag har köpt hem 

Ionosil,måste ha fått inflammationen av min son, men den är botad med salvan från apoteket,men 

salvan  biter inte alls på mig. Ok då sprayar jag med Ionosil nu istället och ser vad som händer. Känner 

redan en förbättring med Ionosil, sprayat 2 gånger nu,baddat hela ögat. Ny dag...  Ögat var inte varigt 

och kladdigt i dag när jag vaknade:-) men fortfarande rött, så jag kör hela dagen nu med Ionosil, får ta 

med mig en sprayflaska til jobbet och gå på toa några fler gånger. 

Nina Zarjesdotter.  Min katt som ibland får lite msm är absolut tokgalen i tonfisk. Så jag ger honom 

tonfisk som jag strött över lite msm. Han äter. 

Ingrid Weideberg, När jag hade opererats började jag med silver efter att plåstret var borttaget och 

stygnen var tagna. Det blev jättefint resultat. 

Anna Larsson.  Jag använder KS själv sen en tid tillbaka. När jag känner en förkylning är på väg så tar 

jag lite och det brukar hjälpa fint. Har inte så stor erfarenhet om alla användningsområden, så jag ser 

fram emot att lära mig mer. 

Arnesa Hadzisulejmanovic. Mot min magkatarr funkade KS samt nässelte, och mot illamåendet tar 

jag pepparmyntste. 

Lisa Magnusson. Mina hundar har haft en släng av ögoninflammation, jag har droppat KS morgon 

och kväll i deras ögon på 2 dagar var allt borta och dom vaknar nu varje morgon med fina ögon, tack 

för detta mirakelmedel:-)))) 

Pernilla Liljeros. har MSM  till min hästoch det märks tydlig skillnad om jagslutar med det. 

Eva-Lena Kangasmaa. Man upphör aldrig att förvånas över KS. En bekant kom på besök och kunde 

knappt gå för han hade sen två dagar tillbaka hemorrojder. Så jag blötte en bomullspad och körde in 

honom på toa med ordern att placera den mellan skinkorna. Efter 10 minuter strålar han av glädje 

för det gör inte ont längre och han kan gå som folk. Kommentaren var "Det här trodde jag inte om 

kolloidalt silver". Trodde inte heller att det skulle gå så snabbt. 

Rósa Magnusdottir. Har börjat använda MSM till min hund som är 12 år gammal, han har blivit 

mycket rörligare och piggare :) 

Goranka Anki Stjernström.  Mina barn får en hutt då och då...sällan sjuka sedan vi börjat med ks. 

Spraya rent ks flera ggr dag brukar vi göra om de visar förkylningssymptom. 

Goranka Anki Stjernström. En vän till mig fick klåda över hela kroppen när han började med KS, men 

det försvann på några dagar. Nu tror vi det var candidan som skrek efter hjälp. 



Marlene Skoglund. Det var längesedan jag mådde så här bra. En annan sak jag märkt nu med KS 

MSM är att muskler känns starkare. Vet inte hur det blev så men tackar gruppen i alla fall. 

Anders Sultan. Jag har under åren hört från flertalet personer om hur deras parodontit avstannat och 

hur tänderna faktiskt växt fast igen. Ionosil dödar bakterieinfektionen och snabbar på läkningen av 

tandköttet. Tandköttsfickorna försvinner, tandköttet återfår sin rosa friska färg och tänderna växer 

faktiskt fast igen. Kombinera gärna med att även massera in lite MSM-pulver i tandköttet, så har man 

en oslagbar kombination! Lite erfarenheter från användarna själva: 

Eva Johansson: Jag har lidit av parodontit sedan 94, och har lyckats hålla den i schack med hjälp av 

tandhygienist. Sen jag började skölja munnen med Ionosil så har både min tandhygienist och jag 

märkt en tydlig förbättring; Det blöder mindre och på färre ställen och den dåliga smaken som kan 

komma när gammal mat letat sig ner i en tandficka försvinner när man sköljer munnen. Underbart 

att slippa gå till tandhygienisten så fort det smakar ”lite ruttet”, för att inte tala om pengarna man 

sparar. 

Elke Hempel: En äldre kompis till mig sköljer munnen dagligen noggrann och sväljer sedan Ionosilet. 

Hennes tandfickor är nästan borta. 

Åsa Lena Bengtsson: Även jag vill gärna tala om att kolloidalt silver är en fantastisk produkt. Jag har 

använt den för att gurgla munnen med. Jag har djupa tandfickor som ställer till med problem om jag 

inte håller 100% rent. Det finns INGENTING som fungerar så bra som just kolloidalt silver. Denna 

produkt är en Guds gåva till mänskligheten! 

Vivi Budtz: Har använt MSM i flera år och det är fantastiskt. Borstar tänderna med det, vilket givit mig 

ett bra tandkött utan inflammationer. Det håller igång magen på ett behagligt sätt. Droppar det i 

ögonen vilket har tagit bort stelheten och grus i ögonen. MSM har blivit en basprodukt i mitt liv för 

en bättre hälsa. 

Sven Lindén: Åtskilligt har hänt under de senaste två månaderna. Både tandläkare och tandhygienist 

har spontant uttryckt stor förvåning och tillfredsställelse över tillståndet i munhålan. Tidigare svårt 

irriterat tandkött har visat sig vara i bättre kondition än på många år. De blev båda nyfikna över vår 

terapi, att skölja munnen noga med silver varje morgon efter tandborstning. 

EvaLisa Bergqvist. Jag fick kontakt med Anders i början av september pga av min häst som då hade 

outvecklade lungor men hoppade då omedelbart på KS själv och sen tog det några veckor innan jag 

fattade galoppen med MSM och då började det hända grejer med min lever som känts som död (kan 

verka knäppt men jag känner min kropp och allt pga av alla sjukdomsturerna).  Känner en renare 

genomströmning på höger sida där blockeringarna samlats innan och ingenting rått på dom - Huden 

svarade med en gång  Jag kan stå och se på det i spegeln och känna mig så himla lycklig haha  Det är 

ju så härligt. 

Anne von Porat. Jag hade pormaskar, acne och ärr från operation och jag baddade morgon och kväll 

och det blev bättre och bättre för varje dag - det är mirakel. Jag dricker även den och mår så mycket 

bättre så snabbt det är det som är miraklet att det sker något varje dag med mig. Detta är något vi 

bör ha i kroppen som vi har förlorat då vi förde in konstgjord gödsel. Det är som att vi går miste om 

tex c vitamin och får följdsjukdomar så börjar vi att ta c vitamin och blir friskare direkt. Jag är 

missbrukare av smärtstillande och kunde trappa ned min medicin och då har jag missbrukat skiten 



(treo comp och citodon i 10 år). Jag både dricker och baddar ansiktet och har rensat ut mycket och 

därav fått bättre hy både på insidan och utsidan. Jag använder 2 ggr per dag dricka och badda. Vågar 

knappt skriva att jag är helt huvudvärksfri - rädslan för att den då dyker upp. Jag har beställt en hel 

dunk för 800 kr för detta är något som fattas i mänsklighetens kropp annars skulle jag och många 

omkring mig inte bli bättre på så kort tid. Med insidan menar jag att tex munnen dvs tandköttet har 

på en dag helt slutat att blöda. Mina ögon är inte torra längre. Jag tror att det som fattas i kroppen 

ger följdsjukdomar och kroppen hänger ihop. Har du problem med något så ser man spår i hyn, organ 

mm. Miraklet för mig är att silver är något jag verkligen hade brist på. Jag ska även börja med 

magnesium och omega3. Jag vill inte lida brist på något. Jag lider av hormonell huvudvärk vid mens 

och ägglossning. Detta har medfört mitt missbruk av smärtstillande och när man missbrukar så torkas 

slemhinnor ut pga av vätskebrist. När jag fick mindre ont kunde jag minska och då blev huden bättre. 

Jag är inte lika förgiftad i kroppen av läkemedel 

Daniel Holst. Min son har haft både eksem och ringorm som jag har behandlat med EMS-salva, riktigt 

effektivt! Utslagen var borta på ca 2 dagar. 

Linda Vigvinter. Bota candida med hjälp av KS och kostomläggning. Jag gjorde ALLT på en gång och 

blev av med det mesta på 3-9 veckor. Men bygger nu upp kroppen igen med probiotika och vitaminer 

och mineraler. Så jag tar underhålls dos av KS nu 2 msk 2 ggr/dag. Men börja med 1 tsk 3ggr/dag och 

öka tills du är uppe i 2 msk 3 ggr/dag är mitt tips. Kokosolja, inga kolhydrater, försätt kroppen i ketos. 

Ketogen kost som det heter. 

Anders Sultan. I den gamla boken "Colloids in health and disease" finns en sammanfattning av de 

behandlingskunskaper man hade inom kolloidalt silver 1920. Sidan 82 och framåt beskriver hur man 

använde kolloidalt silver på den tiden. På sidan 86 kan man läsa om hur man använde dåtidens 

kolloidala silver på bland annat kikhosta. "Colloidal silver has also been used successfully in septic 

conditions of the mouth (including pyorrhea alveolaris Rigg's disease), throat (including tonsillitis and 

quinsies), ear (including Menier's symptoms and closure to Valsava's inflation), and in generalised 

septicaemia, leucorrhcea, cystitis, whooping-cough, and shingles." 

Ladda ner boken och läs själv: 

http://www.archive.org/download/useofcolloidsinh00searuoft/useofcolloidsinh00searuoft.pdf 

Ann-Katrine Backman. Eftersom benhinneinflammation är en inflammation, så är msm att 

rekommendera samt magnesium. Min en klient som ofta brukar vara ute och springa och också 

springer maraton, har inget som helst problem med vaderna för att han tar msm och magnesium 

regelbundet. Han brukar säga då andra klagar över smärtor i underbenen så känner han ingenting 

alls, mår hur bra som helst. Något som man också kan göra är att spraya kS utvärtes på det drabbade 

området. Vanligen orsakas benhinneinflammation av överansträngning på grund av för intensiv 

träning, hög hålfot, byte av underlag eller träning på hårt underlag, för snabb ökning av träning, 

ändrad skotyp. Det kan ta lång tid att läka benhinneinflammation som uppstår företrädesvis under 

och efterlöpning, långpromenader eller hoppträning. Musklerna på underbenets framsida har till sin 

huvudsakliga uppgift att vinkla benet uppåt och det är inte uppenbart hur en muskel med denna 

uppgift kan bli överansträngd eller skadad vid löpning. Oerfarna löpare landar ofta hårt på hälen 

medan dom springer detta gör att muskeln som nyss vinklade foten uppåt snabbt blir utsträckt. En 

kraftig muskelkontraktion uppstår och det är just pga denna kontraktion som leder till ömhet i 

musklerna och möjligen även till skador i musklerna, senor och vävnader. Smärtor i musklerna kan 



också uppstå pga felaktig pronation under löpning. En annan anledning till smärtor i musklerna kan 

vara att musklerna på vadbenets framsida är för svaga i förhållande till vadmuskeln. Om det skulle 

vara anledningen så kan övningar som stärker muskeln på framsidan av vadbenet förhindra att 

benhinneinflammation uppstår. 

Goranka Anki Stjernström. Kära Gud! Tack för allt och särskilt för Kolloidalt silver och den envise 

Anders. Inga spår av illamåendet och magsjukan som var på G igår! Amen! 

Osho Sparrow. Kan lägga till en liten berättelse av många... Lite förargligt lyckades min före detta 

flickvän få i sig möglig olivolja... Det varken märktes eller kändes första dagen, efter en dag började 

magen bli lite hård, tredje dagen började det bli akut då magen var ordentligt uppsvälld. Innan vi 

skulle äkta till sjukhuset var vi tvungna att prova KS som jag hade i skafferiet. Då visste vi inte så 

mycket om verkan och intag. Men var medveten om att akuta situationer kräver större doseringar. 

Jag hällde upp till henne ett halvt glas rent KS...Hon svepte allt på en gång och inom 30min började 

magen att gå ner och den vart mjuk i samma veva, senare på kvällen tog hon en dl.  Följande veckan 

tog hon små doser för efterbehandlingen. Tror att man var lättad över den "smidiga" verkan. 

 

Aase Lidal. Min mor fikk helvetesild (bältros på svenska) for ca tre uker siden. Begynte å bandasjere 

henne for en uke siden med bandasjer dynket med ks direkte på utslettene som vesket og var 

smertefulle. Hun fikk også gurgle en spiseskje med ks morgen og kveld. Hun var til lege på fredag og 

han var veldig overrasket over at det hadde blitt så bra på kort tid. Utslettene har tørket inn og et 

nesten borte. Skulle tatt før/etter bilde, men tenkte ikke på det dessverre;-) Hun fortalte ikke legen 

at hun tok ks, for hun var redd for reaksjonen. Hun er overbevist om at det er ks som har æren for at 

hun ble bedre så fort ;-) 

Terra Sundman. Jag har Morbus Crohn och äter MSM. Skall börja med Ks. Men det jag vet är att 

MSM har räddat mitt liv till det bättre. Även tagit bort mejeriprodukter och vete, äter mkt. Levande 

föda, vilket gjort mig mindre känslig och kan tom. Ibland "synda" utan att falla i skov, eller få 

allergier. 

Pia Hill. Min dotter sprayar sitt ansikte m KS morgon o kväll... hon tycker att hon blivit bättre i sin 

acne o hennes kompisar frågar vad hon gör för att hålla hyn så fin...  

Linnéa Podgornik. Jag har haft cystisk acne i över 10 år och provat allt utan resultat, men när jag 

slutade med gluten så blev jag avsevärt mycket bättre! I dag dyker bara några enstaka finnar upp 

kring ägglossning. Jag använder också silvervatten och msm. Jag skulle rekommendera dig att 

använda msm krämen! Den är fantastiskt bra! Den tar förvisso inte bort orsaken till finnarna, men 

den hjälper huden att läka bort de få finnarna som dyker upp sjukt snabbt. Dessutom är krämen 

extremt dryg så det är värt varenda krona! 

Nettan Hammar. Känner 2 som blivit av med sin psoriasis med bara MSM. 

Linda Luco. Jag fick influensa i fredags. Har legat I stort sett sedan dess med en otrolig värk I kroppen 

och I nacken med ont I halsen. Ingen rinnande näsa (ovanligt) Tog 1 tsk KS och citron var femte minut 

en timme två gånger om dagen. Kanske skulle varit ännu sämre om jag inte gjort det men vad tusan. 

Dagen efter: God förmiddag, vaknade I morse helt utan värk! Tjohooo  Fortfarande lite dålig såklart 

men det som gjort mig sjukast var influensans värk. Halv deciliter ks + citron. Smuttade hela dagen. 



Nu ska jag göra en till. Väldigt glad. Jag var väldigt dålig ojoj och här sitter jag rak I ryggen och ska 

äntligen läsa några kapitel ur böckerna jag ligger efter med. Fantastiskt! 

Bibbi Sandström. Jag tog KS till min mans vagel! som han har haft i 3 månader med salva och inget 

hjälpt.Då tog jag och la ett omslag av KS i 2 dar och den sprack i dag. fungerar till så mycke så man 

inte kan vara utan den. 

Linda Vigvinter.Jag hade lite fotsvamp som jag inte blev av med men efter att druckit Ionosil i 2mån 

är det helt borta. 

Marcus Riska. Jag blev diagnostiserad kronisk inflammation i tonsillerna. Om jag nu förstått saken 

rätt så ska det eventuellt kunna lösas med KS och andra preparat. Men var börjar jag och hur? 

Anders Sultan:  Jag hade börjat med att ta KS oralt i en mängd om ett par teskedar ett par gånger om 

dagen första dagen. Håll vätskan i munnen, gurgla och kör runt i halsen några minuter innan du 

sväljer. Spraya även i halsen så ofta du vill under dagen. Märker du ingen effekt på denna låga dos så 

kan du successivt öka dosen till en mer terapeutisk dos om 3 teskedar 4 gånger om dagen. Borde ge 

effekt på dina besvär. Återraportering: Resultat dag 1: Halsmandlarna gick ner i storlek från XXL till M 

över en natt! På den högra sidan är svullnaden nästan helt borta! 

Vicki Johansson.Ögoninfektion? Häll ks i ögat flera gånger / dag  jag gjorde det å min vagel försvann i 

ett nafs. 

Bibbi Sandström. Tips KS fungerar utmärkt när man har tandvärk! 

Bibbi Sandström. Min man fick blodförgiftning och låg inne i 5 dar! Han svarade inte på pencillinet, 

Nästa 40 i feber i 4 dar,,Dag 3 så fyllde jag en flaska med KS som han fick dricka varje dag och dag 5 

var hans feber nere på 36.3 feber fri så jag tror på KS.  

Ann-Katrine Backman. Jag själv har också en gång i tiden fått samma diagnos colon irritable eller IBS, 

men tyvärr var det fel diagnos jag fick, i själva verket hade jag candida och det var den bästa mag- 

tarmspecialisten som vi har här i Österbotten som gav mig diagnosen och dessutom sade han till mig; 

- Grattis, det här kommer du att få leva med!  hmmm...man undrar om det är ngt att gratulera till, 

men nu är jag i alla fall helt frisk inga som helst problem med tarmen. Nåja, i alla fall så man behöver 

inte vara till 100 % säker fast man fått en diagnos att det är just det, men i alla fall så har KS visat sig 

vara till fördel då man har just detta, samt Aloe Vera juice, probiotika, zink, D3-vitamin, glutation, 

multivitamin- mineralpreparat och undvik fibrer. Med öppen magsäck menar dom säkert att övre 

magmunnens klaff är lite öppen. Det enda jag vet som man kan äta för det symtomet är broiler, där 

finns ett ämne som kan göra att klaffen går igen. 

Carmen Neemre. Skulle vilja redovisa lite för KS 2.0 gruppen. eftersom nàgra väntar ju svaret om 

mina ögon. Jag var hos optiker i màndags och enligt honom borde min syn blivit sämre men icke, alla 

värden var samma (sa han) även jag såg skarpare och inte dubbelt. Han var förvànad men iallafall 

pàstog att jag blivit sämre (pa vilket sätt det förstog jag inte  ) Kanske därför att jag undrade om jag 

skulle behöva glasögon ocksa  . Lite luriga svar blev det av honnom. Huvudsaken att jag ska fortsätta 

med KS i ögonen och jag känner att det har blivit bättre redan efter 20 dagars KS användandet.  

Anne-Li Karlsson. Den granne jag nämnde i en tråd för några veckor sedan, som lite försynt hade 

frågat mig som hon vet är lite "alternativ" i mitt sätt att se på allehanda sjukdomar och besvär, om 



jag visste hur man kan få bort hemorrojder, kom häromdagen glädjestrålande fram till mig. Hon har 

besvärats av sådana under ett tiotal år, sedan hon var gravid, och återkommande måst smörja med 

någon salva från Apoteket, som bara hjälpte för stunden. Jag visste ingenting om något sätt att bli av 

med dessa, inte förrän jag läste i den där tråden här. Jag hade silversalva hemma som jag gav henne 

lite av i en liten burk och sa att hon kunde börja med att smörja med detta och se om det kunde 

lindra. Och vet ni vad, det inte bara lindrade, det hjälpte och hennes långa plåga är nu helt borta! Ett 

mirakel enligt henne, som uppgivet hade börjat undra om hon trots allt skulle bli tvungen till att 

operera bort dem! Ännu ett område där lidande människor på ett ofarligt sätt kan få hjälp av silver! 

Anne-Li Karlsson. På mig funkar det! Har plågats av herpes i hela mitt liv och de envisa rackarna 

brukar sitta i upp till en vecka. När jag nu har börjar skölja med KS så försvinner de inom cirka ett 

dygn. 

Mandy Lohse. Har inte haft nå mer läppherpes sen jag tar ks! 

Anders Sultan. Fick för en månad sedan kontakt med en bekymrad mamma vars 8 månader gamla 

son fått MRSA vid behandling utomlands. Med hjälp av Ionosil så har nu denna svårhanterliga 

bakterie äntligen försvunnit. Läs själv den intressanta historien kring detta. (Mamman vill vara 

anonym): 

Mamman: "Vår son har när vi bott utomlands haft ett par urinvägsinfektioner och blivit inlagd på 

sjukhus för dessa. Han blev där smittad av MRSA och vid provtagning i Sverige visade det sig att 

MRSA:n etablerats i honom och resultaten var positiva både i näsa, svalg och hud. Han har fin hud, 

inga sår eller eksem, utan anses därför bara vara bärare av det och inte någon egentlig risk. 

Problemet för oss gentemot vården är dock detsamma, med MRSA i familjen blir det väldigt 

problematisk eftersom de (såklart) vill hålla denna bakterie utanför sjukhus. Resten av familjen har 

oxå blivit testade (jag, min man och vår äldre son). Min man och vår son var negativa men jag var 

positiv för det i näsan. Jag har läst i timmatal om kollodialt silver och valde att själv börja använda 

det. Jag tog det i små doser oralt samt nässprayade det upp i näsan. Vid provtagning som gjordes två 

veckor efter första tillfället visade att jag nu är negativ även i näsan. Helt otroligt!! 

 

Mina tankar går nu kring vår 8 månaders son. Kan barn ta kollodialt silver? Vågar vi? Han har en mer 

etablerad/spridd form än vad jag hade och den är såklart mycket svårare och mer ihärdig för att få 

bort, men det hade varit oerhört skönt att få bort den så att vår familj kan börja leva lite mer normalt 

igen. Vad tror du?" 

 

Jag svarade då: Tack för ditt mail. Jätteroligt att höra om dina fina resultat på din MRSA. Självklart 

kan man använda Ionosil även på barn. Produkten består av 99,999% vatten och silverhalten är 100 

miljondelar av ett gram i två teskedar. Så lågt att de flesta läkare säger att det omöjligen kan fungera, 

men du vet ju utifrån egen erfarenhet att det gör det. En eller två teskedar per dag kan säkert göra 

susen på din son. Vi har en studie som visar att Ionosil dödar MRSA på 10 minuter. Bifogar den. 

 

Mamman: "Jag känner mig sannerligen lite frälst av att ha upptäckt KS. Dels i samband med att vi fick 

MRSA i familjen (egentligen inget farligt för oss men det är oerhört problematiskt att ha det i all 

kontakt med sjukvården. Man få nästan en pest-stämpel) men jag har oxå introducerat det för min 

mamma som har förstadie till cancer och ska operera bort sitt bröst denna vecka. Både hon och 



pappa (som har eksem) har beställt en flaska och ska prova." 

 

Mamman i en lite senare kommunikation: "Jag har nu börjat med KS på min son, som du skrev 2 

tsk/dag och jag sprayar dessutom lite runt snoppen eftersom det har visat sig att han har bakterie 

där, ESBL-bakterie, även den resistent. Han hann dra på sig en hel del under sin korta vistelsetid på 

sjukhus utomlands stackarn :-(" 

 

Mammans sista mail: "Jag skrev till dig för någon månad sen om vår son som var bärare av MRSA. 

Som jag nämnde så skulle han genomgå en utvändig behandling vilket han nu har gjort. Den orala 

antibiotikabehandlingen genomgick han inte pga av sin ålder (endast 9 månader gammal) och  

chansen att bli av med MRSA som är etablerad/spridd är då svår. Avsikten med behandlingen var 

snarare att få ner "halten" och minska smittorisken. Jag har hela tiden gett honom  KS, cirka 1-2 tsk 

som jag sprayat in i munnen på honom. I onsdags testades han och idag kom resultatet. Han var 

negativ!! På alla prover (näsan, svalget, huden). Trodde inte det var sant och känner en sådan 

oerhörd tacksamhet för KS och kontakten jag fick med dig. Utan KS tror jag aldrig att han hade blivit 

av med det så snabbt. Så små barn brukar ha svårt att bli av med och det kan ta flera år innan dessa 

ihärdiga bakterier väljer att lämna kroppen." Slutet gott allting gott :-) 

Viktoria Starvikstar. Jag har nyligen börjat med Kollodialt Silver och MSM och avbrutit flera års 

medicinering med kortison, sulfasalazin och enbrel. Vid tidigare försök att avsluta dessa mediciner 

blev jag så pass dålig inom ett par dagar att jag blev tvungen att avbryta mitt försök. (Har RA - 

Ledgångsreumatism). Nu har jag endast små känningar men helt hanterbart! Är helt övertygad om 

att detta är pga MSM och KS!!! Dessutom fungerar min mage mycket bättre nu, tidigare om jag fick 

trög mage blev det en 2 veckors period med mycket smärta. Ska föra dagbok om hur det går och 

delar gärna med mig till de som är intresserade!! Är jätteglad då speciellt Enbrel har biverkningar 

såsom MS!!!! Men samtidigt väcker detta starka känslor om att vi inte riktigt kan välja dessa som vår 

"sjukvård".. men nu har jag ännu en sak att kämpa för!! 

Anneli Eriksson Sundberg. Jag håller med, det märks verkligen på hår och naglar att man tar msm 

och ks. Dessutom har min hud blivit så otroligt mjuk sedan jag började ta msm och ks. Jag använder 

även ks som ansiktsvatten på kvällen innan jag lägger mig. Min hy har blivit så fin, att jag inte ens 

behöver puder längre... 

Susanna Annette Fors. I ca 2 månader har jag nu ätit MSM, tar KS sedan tidigare och har aldrig mått 

bättre  För några dagar sedan upptäckte jag till min förvåning, att mitt silvergråa hår börjat mörkna  

även folk, både hemma och på mitt arbete undrar varför mitt hår blivit så mörkt.  Men så underbart  

Har absolut ingenting emot att få min hårfärg tillbaka nu som snart 60 åring. Jag märker också att det 

blivit tjockare och lockigare, jag var lockig som barn men med åren har det blivit spikrakt men som 

sagt nu är det något lockigt till min stora glädje. Naglarna är också helt otroligt hårda och fina, min 

mångåriga eksem på underbenet är helt borta och jag är mycket glad över denna otroliga effekt MSM 

har på mig, samt att jag som ovanstående skriver MYCKET piggare. 

Melissa Molly Flygare. Jag har problem med afte (mycket smärtsamma stora blåsor i munnen) sedan 

barnsben. Ibland gör de så ont att det värker i hela ansiktet och huvudet och tungan svullnar upp. 

Det händer att jag börjar gråta av smärtan. Och förra veckan blossade det upp igen. Jag började 

spraya med silver. Magiskt! Smärtan var inte alls lika bedrövlig. Och blåsan gick tillbaka efter tre 



dagar!! De brukar vara mycket mer ihärdiga och svårläkta. MINST en vecka brukar de finnas och ge 

besvär som gör det svårt att prata, äta och vara glad. !!! 

Sarita Axelgrim. En liten rapport; Jag har inhalerat KS (9ml) och flytande acetylcystein (1ml) i någon 

månad nu. Har slutat med all annan skolmedicin mot kronisk bronkit. Det var segt i början och jag 

hade svårt att andas. Ville inte få lunginflammation så jag började ta 3 tabl Astragalus & Gynostemma 

Comb.+ (kinesiska örter) och 2 tabl Propolis (500mg) ihop med Myntaolja (Japol) i hett vatten, tre ggr 

dagligen. Nu är mina bronker så pass "stora" så att jag får upp slem och så pass torra att jag inte har 

besvär ens med den pågående influensan . Ville bara dela med mig till andra med liknande problem. 

Det tog tid men nu äntligen, i kombination med det andra, så kan jag andas. Jag kommer att ligga 

kvar med denna dosering så lång tid som det tar att bli riktigt bra. Sen kommer jag att prova med att 

utesluta acetylcysteinet. Har haft kronisk bronkit sedan 10 års ålder. 

Yvette Selinder. Då måste jag berätta om hur jag för första gången kom i kontakt med MSM! Det var 

genom kunder i Täby C (jag jobbade på Hälsokraft i nästan 9 år) och vi hade MSM på hyllan utan att 

jag egentligen visste ngt om det! De kunder som kom in och köpte berättade att de tog det för att 

håret blev så otroligt fint av det! Efter det har jag ätit till och från i många år, sen början av 2000 

någonting, minns inte riktigt! Hundar o hästar får ju finare päls av det också  

Ann Thörnroth Ellström. Min ena finska lapphund brukar, när det är blött o skitigt, bli irriterad o röd 

på ena trampdynan.Han slickar såklart o gör det bara värre. Igårkväll så dränkte jag en sudd med 

KS,la den mellan trampdynorna,drog på stöveln, och inför natten tog jag bort det och det var alldeles 

fint o inte längre rött i irriterat. Antar att det blir svampinf, det är ju inte helt ovanligt . Ännu ett bra 

användningsområde. Tacksam. 

Curt Axelsson. Rapport om min KOL. Igår var jag ute i skogen 2,5 timmar & letade höstkantareller . 

Svampen är ej så viktig för mig , men däremot att kunna gå/stå/böja sig i 2,5 timme är FANTASTISKT 

för mig. För 6 månader sedan orkade jag ej gå på plan mark vet ni som följt min utveckling med 

Ionosil KS + MSM + min kompressor till inhaleringen. Har ej använt combivent ( = den från apoteket ) 

på c:a 1 månad nu , men jag fortsätter med spiriva/symbicourt forte ett tag till . Tror ej att man skall 

tvärsluta. Har beställt tid för årlig besiktning av min KOL på VC samt begärt provtagning på 

syresättning av blodet samt ny sprirometri, blodtryck etc som min Kinesiske Dr. anger . Återkommer 

med rapport såklart när jag varit dit. Slemlösande Acetylcystein behöver jag nog ej heller längre , 

men tar det fortfarande av vana/ovana. Ett problem att bli friskare med en kronisk sjukdom som KOL 

är att jag mår så bra att jag glömmer emellanåt att ta mina doser KS + MSM, samt gurkmeja, 

björkaska, vitaminer, magnesium & det är ej bra ... men lite kul är det att jag GLÖMMER vilket ej 

skulle ha hänt för c:a 6 månader sedan eftersom jag var så dålig då. Jag tom glömmer att tack Gud 

emellanåt på kvällen innan insomnandet av tacksamhet för att jag fått leva ytterligare en dag , vilket 

jag ALDRIG gjorde när jag var jättedålig. 

Jenny Gren. Jag har botat hundens ögoninflammation med KS. Tvättade flera ggr/dag och droppade 

KS i ögat. Tog ca 5 dagar innan ögat var helt ok. 

Lillje Hagerman. Har oxå upplevt positiv effekt på hår och naglar av msm... 

Johanna Lindberg. Tusen Tack för KS!! Igår var jag dunderförkyld hostig och rivig i halsen. Jag frågade 

om tips på hur jag skulle dosera. Anders Sultan tipsade !!! Redan igår kväll tappade min förkylning av, 



jag hade ingen värk i kroppen och den riviga halsen var ett minne blott !!! Idag känner jag mig som 

vanligt förutom att jag låter lite lite täppt. Men jag är INTE förkyld längre. Att det gick över så pass 

snabbt är heeelt otroligt.  men ingen är gladare än jag ! 

Anders Sultan. KS är kanon på prostatit. Hjälpte mig bli av med känningar av det för 15 år sedan. Har 

inte sett röken av det sedan jag började med KS. 

Helena Lindeberg. I våras fick min dotter (14år) Körtelfeber, inlagd med dropp på Sös 1 natt, såklart 

jag begav mig till butik för att inhandla KS, 2 x 10 ml/dag plus spray i halsen, det försvann på 5 

dagar!!! Använder det vid behov o det hjälper mot det mesta... Efter 5 dagar var hon mycket 

bättre,nästan frisk men fick ej vara med på idrott ca 3 veckor. Det är väldigt smittsamt så flera av 

hennes vänner åkte på samma åkomma, kan säga att det var flera som slurkade ur våran KS-flaska 

vilket jag rekommenderade alla, några köpte silvret o det är en populär produkt härhemma! 

Carina Boman. Min ridhjälm luktade skunk, man svettas när man rider och så torkar den dåligt i 

stallet. Sprayade silver inuti den och nu är den fräsch igen! 

Emelie Ekroth. Min hund fick sitt första hotspottexem för några veckor sedan, jag rakade bort hår 

och var, tvättade med koksaltvatten smörjde med silversalva, dagen efter var det torrt, galet! Förr 

när våra rottisar hade, slutade det alltid med veterinär! 

Marianne Hilbert. Min väninna tog på Ionosil samt MSM med kokosolja. Tånageln som varit gul och 

sprucken blev perfekt fin på en vecka. 

Bibbi Sandström. Har använt KS med whisky mot tandinfektion! Gurglade mig varje dag i en vecka, 

och den va borta. 

Ulrika Persdotter Möllerström. Min ena hund bröt en klo för en vecka sedan. Jag såg att han efter 

skogsprommisen väl hemma slickade och bet på sin baktass. När jag tittade på klon såg jag att den 

gått i princip rakt av. Pulpan låg blottad och detta gjorde naturligtvis ont. Jag tog en nagelfil och 

filade försiktigt bort ojämnheter, tog därefter en KS indränkt kompress och "lindade in" den skadade 

klon. Droppade på mer KS efter en stund (på kompressen alltså) satt så med honom ca 15 min. På 

med en luddfri och ren strumpa som jag fäste över hälen med sårtejp. Plastpåse på promenaderna 

och ren strumpa inne. Han har fått KS i maten morgon och kväll också, en knapp dl per gång. Idag tog 

jag av strumpan och det är läkt och fint! Över pulpan har som ett fint kalklager (början till ny 

klokapsel) bildats.  Denna manöver hos vet. hade för det första blivit dyr, för det andra vållat honom 

stress och för det tredje inneburit en op. Dom vill gärna söva och dra bort hela klokapseln så att det 

växer ut en ny inifrån. Ibland måste kapseln tas bort helt om den spruckit ända upp eller brutits snett. 

Jag har varit med om detta med just denna hund förr. En Labbe, med heredertit för klorupturer av 

okänd anledning. Nu tillför jag MSM i han fodergivor och hoppas att det på lite sikt ger bättring. Är 

iallafall super glad och nöjd för den hjälp KS gav i detta avseende. Pulpan drog ihop sig, ingen 

infektion, snabb läkning!! Kan tillägga att jag penslat på ett par lager genomskinligt nagellack på 

"kalkbildningen" för att stärka det området just nu. KS gör läkningen avsevärt kvickare. Jag märkte 

när jag palperade på hela tån, klon att han inte reagerade speciellt, tog en dutt lack först och sedan 

penslade jag på. Så det gick bra! Blir ett litet skydd nu i början. 

Inger Ruud . Vår lilla hund råkade ut för samma sak och vetten ville operera men vi gjorde som Ulrika 

Persdotter Möllerström och efter två veckor var hon läkt och utan bandage OCH utan operation. 



Inger Ruud. Fick bevis på KS stamcellsskapande genskaper,  för en månad sedan.  Råkade ut för en 

olycka i trädgården med en elektrisk häcksax - klippte mig i fingret, aj aj blödde som attan och såret 

var verkligen djupt. Skulle egentligen sys men jag sprang in och hällde KS över och sedan fyllde jag 

upp ett litet glas med silver i som jag sprang och doppade fingret i - la kompresser indränkta i KS och 

drog ihop såret med stripes. Dag för dag kunde jag följa läkningen från öppet djupt köttsår och se 

läkningen innefrån till nytt skinn  Nu är det helt läkt men har naturligtvis stickningar och lite 

känselbortfall från avklippta nervtrådar men de kommer sakta tillbaka. 

Linnea Sandberg. Nu är det så att jag har fått streptokocker A (halsfluss) andra gången på en månad. 

Förra gången blev jag tvungen att ta antibiotika till slut. Då började jag med ks för sent tyvärr. Men 

nu hoppas jag innerligt att ks ska bota denna gång! Jag har ME och har därför nedsatt immunförsvar 

och svårare att bli av med infektioner naturligt. Uppföljning dagen efter:: Jag känner mig redan 

mycket bättre idag, både febern och halsvärken har försvunnit!  Jag tog små klunkar minst en gång i 

timmen igår för att aldrig låta baktiererna få frodas. Så sammanlagt drack jag nog ca 1,5 dl totalt över 

dygnet. (Låg redan på en låg dos K.S innan halsflussen bröt ut också). 

Ing-Britt Bronzwinge. Min hy och mörka pigmentfläckar i ansiktet har blivit ljusare, en vårta intill 

ögat bara försvann efter sprayning med KS och MSM, härligt! 

Ingela Lännqvist. Jag har både allergi SLE och artros.Trodde min allergi försvunnit då jag inte 

behövde min medicin i somras. Jag är allergisk mot våren, sommaren och halva hösten, dvs kraftig 

pollenallergi från träd och gräs samt örtogräs.Dessutom så slipper jag dessa jobbiga värkmediciner 

för både SLE och artros när jag äter MSM.Det enda det inte tar är felläget av meniskerna. 

Rekommenderas varmt! 

Petra Häxan Kvist. Förresten jag har druckit whiskey nästan varje kväll i två tre veckor med silver å 

har ej nån fistel i mun längre som syns som plågat mig i två år, undrar ens om jag tappar 

tanden...känner ingen smärta alls...sjukt häftigt, hej å hå för att slippa tandläkare å antibiotika. 

Richard Karlsson. Mycket bra, gett det till hundarna många år och kan säga att det ger grymt utslag 

på atleterna. Själv tagit kollodialt silver vid begynnande förkylning och sluppit bli sjuk. Hoppas det 

funkar på dig. Msm är bra för leder och uppbyggnad av celler , bra om man sliter på kroppen massor, 

men ta det på morgonen kan ha uppiggande effekt.. Och överdosera inte. 

David Bloom. MSM har jag testat nåt år snart. Bra för lederna och sätter fart på hårtillväxten. Flinten 

börjar tätna! Det som fungerar på hästar fungerar definitivt på människor.  

Uta Beitmann. Min son har svår astma, det har blivit bättre nu sen jag började med ks. 

Anna Boye. Jag ger min lille ettåring lite KS i vattnet när han är sjuk. Funkar kanon, dom större 

barnen använder ks istället för nässpray. 

Ingela Villman Fd Olsson. Jag har med förkylningsblåsor som inte är herpes enligt de tester jag tagit 

då jag har haft dem på läpp inte i munnen. men det spelar ej roll egentligen vad det är för blåsor utan 

KS är bra. 

Ulrika Ingemarsson. Jag började på 2 krm varje morgon direkt när jag fick den, det är en vecka sedan. 

Jag har inte märkt av några större utrensningar men jag känner att värken i kroppen är inte lika 



intensiv. (KS har jag tagit 1 msk/morgon och kväll i ca 1 månad). Ska tillägga att jag känner mig 

piggare , detta trots att jag har järnbrist,B-vitaminbrist och troligen bältros/herpes. 

Camilla Holmbäck.. Har fått herpes på läppen.  Jag tog en silvergrogg i går. Hade fortfarande det kvar 

i morse men det hade inte blommat upp. Utan man såg blåsorna i läppen men de var platta. (har 

tagit MSM i 2 veckor och ks i en vecka). Efter tips så har jag baddat läppen med ks. Sen hittade jag 

kslotion som min bonusdotter har haft till hästen . Har smort in läppen i det och det är nästan borta! 

Jippi tack och åter tack! 

Ulrika Rosshagen. Jjag har gett min snart 2 åring KS sen han var ca 1 vid behov, tex om jag märkt att 

förkylning varit på g el så el när vi var utomlands, då fick han varje dag samt att jag sköljde 

nappflaskor mm med silver som "desinficering" Brukar ge 1/2-1 tsk/ dag. 

Alexandra Sassa Nilsson. Jag har Crohns, har slutat med både remicade och imurel och tror att ks 

hjälper mkt. Även ta bort gluten och socker. 

Anette Weareone. Jag har haft ett litet sår i örongången som irriterat mig ett år och då tog jag en 

tops med KS på det och nu är såret borta  nu undrar jag om jag kan ha KS droppar i ögonen eftersom 

de brukar kladd igen på morgonen. 

Lina Bacon Bojstedt. Jag tog lite silversalva i mitt kliande öra, kliandet försvann direkt! 

Marlene Skoglund. Spraya KS i ögonen Ja! Ser bättre och får nog byta glasögon snart. Spraya 

glasögonen med KS. Perfekt, då behövs heller inget annat spray från optikern. Kanske ingen dum idè 

ändå att slippa bakterier så nära ögonen. Jag hade torra ögon jag också. Dom rann av minsta lilla 

vindpust. Inte nu. Det känns tydligt en stor skillnad. Happy time. 

Maarit Hurri. När jag nyligen var i Indien och inte hade tillgång till rent vatten så fyllde jag en 

ögonkopp med KS och badade ögonen i ca 30 sekunder vardera öga. Gjorde susen! Utan sveda som 

tex aloe Vera kan ge tillfälligt. 

Britt-Marie Munther. Så har jag fått tandvärk också. Bet av två tänder för ett tag sedan. När värken 

blir för svår tar jag och dränker in en bomullstuss med KS och trycker in i tanden och biter ihop ett 

tag ca 5-10 min. Sen är värken borta. 

Viktoria Starvikstar. Ännu en vecka har gått nu (3 veckor) sedan jag slutade med alla mina mediciner 

för RA utan att trappa ner på dem enligt läkares råd. Jag började samtidigt med KS 2 tsk om dagen 

och MSM 1/4 om dagen. Den första veckan hade jag lite besvär men inget jag inte kunde hantera. 

Andra veckan var lite jobbigt pga av utrensning men nu har jag återfått en balans där det mesta 

verkar fungera som det ska i kroppen! Dessutom har jag fått en ny energi som jag ej haft på länge! 

Vilken bonus!  Tidgare när jag dragit ner bara på kortisonet har jag helt och hållet fallit i bitar inom 

några dagar, Enbrel var det enda som till slut hjälpte mig. Har även lagt till vitaminer och mineraler 

samt magnesium och zink och D.vitamin.  Allt detta på så kort tid, utan ämnen som ger allvarliga 

biverkningar, till en lägre kostnad för samhället och en massiv förändring för mig!!!!! Jag är så 

tacksam! Jag har RA och även mild Psoriasisartrit, slutade med Enbrel Spruta 50 ml en gång i veckan, 

Kortison 5 mg dagligen, Sulfasalasine 6g dagligen för 3 veckor sedan. Samtidigt började jag med KS 

(Ionosil) och Lignisul MSM. Min läkare avråddde mig från detta och även rådde att trappa ner på 

mina mediciner ifall jag nu var så envis att jag ville göra ett försök. Första veckan fick jag lite mera 



eksem, lederna i fingrar och knän och tår började spöka lite. Andra veckan hade jag även 

utrensingssymptom som huvudverk, magproblem som var ganska påtagliga, svettningar, skakningar, 

yrsel. Nu har 3 veckor gått och jag har inte mått så bra som jag gör på länge utan några som helst 

besvär förutom lite eksem kvar i hårbotten!!!! 

Tina Johansson. Jag  har en tand som var ett stort hål i som dom bara la igen akut för jag skulle ut på 

en resa, skulle efter resan komma direkt till tandl för en rotfyllning men jag har inte vart där ännu och 

detta var 7 år sedan ha ha ...känner av den ibland men jag sköljer med ks morgon o kväll tror nog att 

det är det som håller det i ordning. 

Marie Axell. Jisses, det är ju inte riktigt klokt ... mår mycket bättre i mina muskler och leder efter 

bara 2 dagar med KS och MSM!!! Idag var det mycket lättare och mindre smärtsamt än på flera 

månader att resa mig ur bilförarsätet ... så härligt! 

Anna Essius. Eftersom jag inte brukar dricka alkohol är det ej heller något jag har hemma. Testade att 

blanda citron och ks och jag tyckte det fungerade bra på min förkylning. Det blev snabbt mycket 

bättre. Kan citron lösa upp lagret på viruset också, eller hade jag bara inget sådant virus? Har inte 

influensa, utan bara vanlig förkylning med hosta (borta nu) och snorig (väldigt lite nu). 

Sarita Axelgrim. Jag blev smittad av en elak form av influensa i torsdags förra veckan. Började med 

silvergrogg på kvällen och fortsatte fredag, lördag, söndag. På måndag var jag frisk! Jag har kronisk 

bronkit och var orolig över att få ner viruset i lungorna. De som har haft denna influensa, har hostat i 

flera veckor. Jag hostade EN dag =)) Det är helt otroligt. Jag var inte hemma från jobbet en enda dag 

och hade feber en halv dag. Tog inte ens någon huvudvärkstablett under hela tiden och ögonen 

brukar bli som infekterade golfbollar, annars... Jag sprayade i munnen, ögonen och öronen dygnet 

runt (så fort jag vaknade på natten också). Har varit otroligt trött den här veckan. Inte konstigt, med 

tanke på kriget i kroppen. Men "vi" vann  och idag belönar jag kroppen med att den har fått vila hela 

dagen. 

Karolina Österman. Jag har tagit MSM i drygt en veckas tid nu och mår så otroligt bra! Vilket mirakel! 

Så pigg har jag inte känt mig på länge. Det känns verkligen på djupet. Samt att jag sover bättre. Att 

det varit en utrensning denna vecka är ingen tvekan om. Fick massor av finnar eller liknande i 

ansiktet och fick en plötslig svampinfektion som jag inte haft på flera år. Mådde illa när jag tog det de 

första dagarna. Men allt detta vände snabbt. Min torra hud/eksemliknande som jag haft på ryggen 

och i hårbotten har blivit mycket bättre. Magiskt var ordet! 

Åsa Palm. Urinvägsinfektion. Jag tog 2 tsk ks i ett glas vatten 2 ggr/dag i 2 dagar, sedan helt bra. 

Ulrika Persdotter Möllerström. Urinvägsinfektion. Jag brukar ta en 1/2 dl KS och lika mkt alkohol och 

lime. Alltså, jag menar 1/2 dl av allt och smutta på en liten slurp var femte min. 

Sanne Rudelius Wendt. Min otroligt onda tennisarmbåge har blivit så mkt bättre med MSM och ks! 

Tackar! 

Linda Vigvinter.Läkning av operationssår. EMS salva och ta även MSM invärtes ihop med KS. Mitt ärr 

efter kejsarsnitt var hemskt innan MSM intaget, nu är det mindre och mycket mjukare! 



Carmen Neemre. Världens snabbaste skavsàrsläkning fick jag se idag men MSM+KS silver lösning  . 

Det tog bara 1 timme !!! Nya skor, blodiga skavsàr pà bàda liltàr. Hade inget annat i väskan än MSM+ 

KS lösning (som jag har för ögonen) och plàster. Efter 1 timme var inget kvar av sàren och värken (och 

stod inte stilla precis pà dansgolvet  ) Helt magiskt! Jag svävar pà moln. 

Anna Källström Fd Ljuslin. Behandling av ögoninfektion med Ionosil.  Jag gjorde det på mig själv, 

försvann på en dag. Jag sprayade lite då o då, kanske en gång i timmen eller så. Morgonen efter var 

jag röd men i övrigt bra. Fortsatte spraya några gånger till så det inte skulle blossa upp igen. 

Linda Eriksson. Ja, jag har blivit av med ögoninflammation med KS. 

Bibbi Sandström. Jag och min son har IBS! Ständiga diareer och kramper, men sen vi började med 

kollodialt så har diareerna försvunnit och kramperna. Så jag använder KS till allt möjligt. 

Lena Wahlinder. Köpte silverlotion till min häst som hade skorpor på kroppen. Efter några dagar var 

dom nästan borta:-D:- 

Elisabet Fardelin. Ja, inte vet jag, men sedan jag började med msm för ca en månad sedan sover jag 

som en klubbad, min rygg har blivit mycket bättre (har dragit ner på värktabletterna med två 

tredjedelar!) och känner mig rätt nöjd. Mirakelmedicin eller slump? Strunt samma, jag är glad för 

resultatet! 

Sarita Axelgrim. Det är det som är så underbart; en hel radda med positiva biverkningar istället för 

negativa från skolmedicinen som dessutom bara dövar symptomen. Jag har blivit mycket piggare 

med MSM och hår och hud har en helt ny spänst och lyster. 

Jeanette Hedell. Ingen slump! Jag har upplevt sådant mirakel ett par gånger nu! Fick efter en olycka, 

ridförbud pga misstänkt diskbråck i våras. Gick med kryckor vissa dagar... Efter några veckor med 

Msm + ks så var jag smärtfri. Nu galopperar jag omkring som ett barn igen. Lycklig lycklig! 

Anita E Andersson A. 2 Dygn med KS och Urinvägsinfektionen är som bortblåst - fortsätter några 

dagar till och återgår sedan till "normaldos" Jag slipper antibiotica denna gången, lycka! Jag är "frälst" 

Dessa återkommande UV utan anledning sedan jag fick sköldkörtelsjukdom för snart 20 år sedan. Alla 

tips och trix all citron och tranbär o litervis med vatten jag druckit och ändå har det slutat med 

antibiotica. Sedan får man svamp.. nu slipper jag. Älskar min 5 l dunk som jag köpte efter att ha 

förbrukat 2 1 l flaskor (nåja, min väninna fick 1/2 l). 

Bibbi Sandström. Jag använder MSM och Glukosamin i c-vitamin varje dag! och MSM började jag 

med efter vi bott i en giftgaslägenhet och den rensade ut de vi hade i lungorna så jag slutar aldrig 

med MSM och KS 

Annika Jansson. Min dotter råkade sova med linser och var ordentligt röd i ögonen. En spray KS i 

vardera öga så sved det inte längre och återgick till den normala vita färgen. 

Daniel Jönsson. I torsdags 31/10 vaknade jag med svullet ögonlock och ömhet bakom eller under 

ögonlocket. (Svårt att förklara var det gjorde ont faktiskt) Ont gjorde det. Ögat hade runnit lite under 

natten med. (Visste direkt varför eftersom jag hade högtryckstvättat på jobbet och unket - surt 

vatten med mossa hade stänkt i ögat på mig.) Tog Ionosil KS i en medicinkopp direkt på morgonen 

och tryckte koppen mot ögat, tittade upp i taket och skjölde runt. Redan på eftermiddagen samma 



dag var ögat bättre och svullnaden nere. Skjölde igen på eftermiddagen och efterföjlande morgon. 

Sedan var ögat bra och är det ännu. 

Inger Ruud. Jag klippte mig i fingret med en elektrisk häcksax för några veckor sedan - riktigt djupt 

och långt  sprang in och hällde KS på direkt och sedan doppade jag fingret i en äggkopp fylld med KS 

några timmar därefter tog jag bomullsrondeller indränkta i KS och lindade om. Värken var inte rolig 

och såret skulle egentligen ha sytts men efterhand så läkte det ihop innefrån och efter två veckor 

hade jag fått nytt skin över  inte tillstymmelse till var eller infektion! Kollade blodtrycket hos 

distriktssköterskan och hon undrade hur jag hade fått de djupa såret att läka så fint  Så det fungerar! 

Gunilla Sandén. Jag skar av fingertoppen i all hast - för någon vecka sedan. Det rann blod som bara 

den  Sprayade på KS direkt och hupps! Det slutade blöda blixtsnabbt! Sprayade sedan flera gånger 

under kvällen och lade om med en KS-dränkt kompress. Läkte jättefint! Och värken puts väck! Visst 

var det känsligt vid beröring men inte däremellan. PS. Idag syns det knappt! Men känns vid beröring 

för det är ju relativt tunnt hudlager ännu och många nerver i fingertoppen. Ds. Ytterligare kanske 2 

veckor tidigare, slant kniven när jag delade en avocado och skulle ta bort stenen i den. Knivsudden 

rakt in i handen! På sidan ovanför pekfingret, där vid leden där mycket mjukvävnad finns. Och 

förstås, rakt i ett blodkärl! På med KS, paketerade. En halv timme senare hade jag ett ynka litet 

plåster på med en ks-dränkt bomullstuss under. For på resa och kom ihåg det först 13 timmar senare. 

Tog av plåstret och det syntes inte ett spår! 

Bengt Johansson. Jag vill berätta lite om min personliga erfarenhet av Kolloidalt silver. Själv kom jag i 

kontakt med kolloidalt silver för ca 1 år sedan då det var liv om svinifluensan.Eftersom svininfluensa 

är ett virus började jag söka på nätet om det inte finns något som verkligen dödar virus. Enligt 

läkarna finns inget ,utan vaccination är den enda lösningen. Själv är jag tekniker med intresse för 

vetenskap och experiment. Givetvis fanns det massor med ört grejor mm som skulle vara effektiva, 

med de byggde mer på att bara förstärka immunförsvaret. Har själv tidigare testat Kanjang, C-vitamin 

mm med otydliga resultat. Ensamt kvar i min nät-undersökning fanns då till slut kolloidalt silver som 

potentiell virusdödare. För mej lät det inte så lockande i början, eftersom, dels Silver är en metall 

som normalt inte anses ingå i kroppen, dels fanns först på Googles sökning bilder på blå människor 

med Agyria. Trots detta började jag läsa vidare. Inte vad FDA säger utan vad användarna säger på 

olika bloggar om silver. Efter att läst igenom hundratals mail, så verkade det som att de som testat 

silvret var övertygade om att det hade bra effekt.  Ingen hade heller haft några större biverkningar. 

Det märkliga är att det verkade hjälpa mot i stort sett det mesta. Då blir man ju misstänksam!! Eller 

hur? Problemet var dock att det var vanliga enkla människor  som skrivit detta. Alla dessa tusentals 

personer kan ju inte ljuga för att det skall säljas massor med vekningslösa silverpreparat??. Det var 

mycket få som hade negativa erfarenheter av silvret.. Därför bestämde jag mej för att köpa hem en 

flaska från en hälsokostbutik. Det hette Ionosil. En 10ppm blandning av silverjoner och 

silvernanopartiklar i vatten. Själv blir jag lätt förkyld, med besvärlig hosta som kan sitta kvar i veckor. 

Så fort jag kände förkylningen komma började jag ta silvervattnet 10ml/ timma i 10 timmar. Detta 

verkade funka perfekt och förkylningen försvann. I november förra året var jag utställare på Elmia 

underleverantör (Jag har ett företag i metallbranchen). Där träffar man hundratals personer och 

skakar hand med många. Vid den tidpunkten härjade influensan som värst. Efter mässan drabbades 

jag av rejäla influensasymtom som feber och hosta. Svin- eller vanlig influensa kan jag inte svara på, 

men har inte tagit något vaccin för någondera. Det blev att ta fram silverflaskan och jag tog 

sammanlagt 100-150ml/ dag. Detta reducerade symtomen till nästan noll och var inte borta från 



jobbet en enda dag, Lite snuva bara i 1 vecka. Jag har vänner som låg i 2-3 veckor helt utslagna. Efter 

detta har jag gått på underhållsdos om ca 40ml om dagen och aldrig varit sjuk! Jo en gång blev jag 

smittad i alla fall. I julas var jag besök hos vänner som nyligen hade haft vinterkräksjuka. Efter knappt 

ett dygn vaknade jag på natten av hemskt illamående,trots min underhållsdos av silver. Men innan 

jag bänkar mej vid toan, så måste jag experimentera lite. Sagt och gjort.  Jag tog ett helt dricksglas 

kolloidalt silver. Lade mej ner igen och väntade. Efter en kvart var allt illamående helt borta!! 

Fantastiskt! En annan bieffekt av silvret som jag inte räknat med är att jag nästan helt bivit av med 

min nagelsvamp och andra svampbesvär (typ klåda, utslag mm) som jag haft i ca 20 år efter en stark 

penicillinkur. Dessa besvär tog tid att bli av med men effekt märktes efter ett halvår med silver. Nu är 

de borta! Även sårläkning blir dubbelt så snabb om man ser till att ha en blöt kolloidalt 

silverkompress på såret. Det är min erfarenhet. Naturligtvis ville jag dela med mej av min "upptäckt". 

Jag har vänner med Ulcerös colit varav en av dem var i så dåligt skick att man övervägde 

stomioperation. Jag bad honom testa kolloidalt silver. Det var inte svårt att övertyga honom då ingen 

annan hjälp fanns. Mannen var då "fullpumpad" med cortison och alltid röd-svullen. Jag kan bara 

säga att idag 1 år senare (nu) mår mannen bra, är fri från cortison och ser mycket yngre ut. Han har ej 

längre några större tarmbesvär! Läkarna är förvånade, men jag tror inte han har vågat avslöja silvret 

för dem. I detta fall har silvret botat och hämmat inflammation i tarmen totalt! Tvärt emot vad Emma 

Halldin på Livsmedelsverket säger!! Det finns mycket mer att säga om min och mina vänners 

silveranvändning, men då skulle detta mail bli ganska långt. Vad kan jag säga som slutord: Silver 

fungerar som läkemedel. Det finns vetenskapliga rapporter om att det är effektivt, skickar med en 

om nanopartiklar.  Förmodligen vet läkemedelsbolagen om detta, men silver är ej patenterbart. 

Vetskapen om silvrets läkande effekt sträcker sej mer än 2000 år tillbaks. Silver är inte toxiskt i de 

nivåer som är aktuella vid normalt bruk. Har själv inte upplevt några negativa verkningar alls. Argyria 

kan uppkomma vid överdosering av silver. De som blivit blå har dock intagit mycket stora mängder 

med hög ppm silver. Personerna med argyria verkar inte fått några andra förgiftningssymtom, bara 

blå färg enligt vad jag läst mej till. Alla läkemedel kan överdoseras! Så även silver. Hur skulle man må 

efter att vräka i sej ett par paket Alvedon?? Att silver skulle vara verkningslöst "risk without benefit" 

som FDA påstår. Det är bara trams! Finns det då inga nackdelar? Jo! Vissa, men mycket få människor 

är allergiska mot silver och kan få magproblem. Vi är alla olika och olika människor reagerar olika på 

olika preparat. Så även silver. Vad gäller miljön: Jag tror knappast att det folk dricker iform av 10ppm 

kolloidalt silver skulle kunna påverka miljön. Däremot att ha det i tvättmedel mm är jag skeptisk till 

eftersom det kan ha ett "tröskelvärde" då det blir stora mängder och därmed negativt för miljön eller 

vattenreningsverkens bakterier.. Jag är dock ingen expert på miljöeffekter så här är jag ute på djupt 

vatten. Har provat att vattna en krukväxt med kolloidalt silver under en längre tid, och jag märker 

inget negativt på den, snarare tvärt om. 

Anita Nilsson, förtidspensionär. Innan jag började med MSM kände jag en enorm trötthet, torr i 

ögon och mun, torr och sårig hud, ont i leder och muskler. Inflammation i blodkärlen, vita fingrar och 

fötter. Jag har diagnoserna SLE (Lupus), Sjögrens syndrom, Sklerodermi, Raynauds. Har använt 

mycket kortisonsalva, har nekat annan medicinering utom hjärtmedicin. Har provat många 

naturmedel men inget så bra så fort som MSM! Min hud är bättre nu. Jag använder inte kortisonsalva 

längre, har inga sår kvar på huden. Inflammationen i blodkärlen har minskat och är inte så 

smärtsamma. Är inte så torr i ögonen och munnen längre. Använder knappt hälften så mycket 

ögondroppar och tungan sitter inte fast i gommen när man vaknar, skönt! Håret känns bättre och 

klådan i huvudbotten är borta, och framförallt denna enorma trötthet är helt borta, som jag klagat på 



5-6 år. Ofattbart men otroligt skönt! Jag har haft SLE i 30 år ungefär, övervägande i huden. Sjögrens 

syndrom - vet ej hur länge, men fick diagnosen för tre år sedan. Jag var mycket besvärad av att 

tungan satt fast i gommen. Finns inget att göra sa läkarna, utan då blir det starka mediciner med 

mycket biverkningar. Sklerodermi (huden hårdnar och stramar) har jag haft ca 10 år men fick 

diagnosen först 2001. Jag har blivit mjukare i huden och på de ställen som huden är hård och klumpig 

har jag masserat med MSM blandat i en salva och det har gjort huden mjukare. Det är mycket tid och 

arbete som jag lagt ner, men det är det värt för att slippa ta cellgifter! Min förhoppning är att jag ska 

bli besvärsfri, men jag har redan vunnit mycket. Tröttheten är borta och då orkar man göra andra 

saker och umgås med andra människor, det är underbart! Jag är som ni förstår mycket nöjd med 

MSM! Det tog 5-6 dagar innan jag märkte resultat av MSM och det var en fantastisk upplevelse att en 

dag vakna upp och finna att tungan inte längre satt fast i gommen - som den gjort så många år. Det 

finns inte ord för hur skönt det är att bli av med tröttheten! 

Angelina Caija Sarisdotter. Håller själv på att bli övertygad om KS's förträfflighet. Har ett elakt exem i 

knävecket som bråkat med mig i många år. Kortisonsalva hjälper men så fort jag slutar blossar det 

upp igen. 4 kvällar i rad har jag prayat med KS, det lindrar klådan lite men framförallt så ser exemet 

bättre ut på bara några dagar. 

Ingemar Hasselqvist. Har använt mig av silver i flera år, nyfiken som man är vill man testa och 

utvärdera nya på marknaden, Ionosil är ett märke som alltid finns hemma då det är the real deal, och 

trots att man använt det många år så blir man konstant glad för alla användningsområden och hur 

bra det verkar. 

Linda Glambeck. Nyligen behandlat bihåleinflammation med silver på en av mina hästar, tog 6 dagar 

sen var det helt borta. Under de 6 dagarna fullkomligt rann all skit ut, stank vidrigt och jag tänkte 

bara, det måste ut så är det nog, och så var det! Så, jag hade avvaktat några dagar till och sett om det 

vänder, vilket det med all sannolikhet gör. Jag hade gett med spruta i munnen morgon och kväll och 

dessutom droppat i öronen. 

Eleonore Löfqvist Camara. Jag hade ont i öronen för några veckor sen och då sprutade jag in KS (lät 

det rinna ner i örat) med jämna mellanrum och på några timmar var det borta  så det 

rekommenderar jag! 

Anita E Andersson A. Jag tycker MSM hjälper mot trög mage, det var inte något som jag "räknat 

med" men det verkar så. Dricker KS också men märkte att magen blev bra av MSM. 

Berit Halvardsson. Min mage blev också bättre av MSM. 

Sylvia Oppenheim. Har använt silver i några veckor nu och fått bra resultat mot min klåda i 

hårbotten. Inte helt borta är det än men på god väg! 

Laila Lillienberg. Jag har fått ett nytt liv tack vare en produkt som heter Lignisul MSM. De senaste 6-7 

åren har mitt liv mest handlat om att överleva från dag till dag. Efter att jag blivit amalgamskadad och 

bott i ett s.k. ”sjukt hus” i elva år var jag så sjuk att jag i dag inte fattar hur jag kunde överleva. För 6 

år sedan gjordes en skadeutredning i min dåvarande bostad och man fann mycket giftiga 

mögelbakterier och emissioner från hälsofarliga kemikalier från byggnadsmaterial. Bl.a. hade man 

lagt impregnerade träsyllar utan fuktspärr direkt på en betongplatta som inte fått torka ordentligt 

innan man limmat på plastmatta. Så i många år andades jag in gifter från mögel och kemikalier som 



löstes ut från betongen, limmet, plastmattorna och de impregnerade träsyllarna. Jag blev allt sjukare 

och förstod inte varför. Många, många gånger åkte jag akut med ambulans till sjukhus och blev inlagd 

på intensiven för hjärt- och andningsbesvär. Jag hade också en mängd andra svåra symptom som inte 

krävde intensivvård men ändå var mycket plågsamma och besvärande för mig. Bl.a. utvecklade jag en 

extrem överkänslighet mot kemikalier, rök, parfymer, tvättmedel m.m. Min hjärna fungerade inte 

heller. Jag hade svårt att komma ihåg saker, hade minnesluckor, ”black outs” och svårt att 

koncentrera mig. Jag fick också benskörhet och artros, rubbningar i hormonsystemet och det 

autonoma nervsystemet. När jag förstod att jag blivit så sjuk av mitt boende flyttade jag därifrån så 

fort det bara gick. Jag lät sanera mina möbler och allt annat bohag. Mycket fick kastas. Efter att jag 

flyttat till nytt boende insåg jag så småningom att det inte var tillräckligt att sanera mina saker utan 

giftet fanns kvar och jag hade blivit extremt överkänslig mot det. Jag blev tvungen att göra mig av 

med allt jag ägde och hade. När jag skulle köpa nya saker uppstod nya problem. Det fanns kemikalier 

från tillverkningen i möbler och kläder som jag inte tålde. Jag fick svåra överkänslighetsreaktioner, så 

svåra ibland att det blev ambulans till närmaste sjukhus och intensivvård. Dessutom tålde jag inte 

längre livsmedel som innehöll tillsatsmedel som konserveringsmedel, färgämnen m.m. Jag tålde 

heller inte de mediciner som läkarna ville ge mig. Jag satt i ett tomt, men friskt hus vid havet som jag 

lyckats hyra, och visste inte hur jag skulle överleva. Den traditionella vården hade ingen hjälp att 

erbjuda. Jag fick ingen ersättning för den skada jag lidit, varken från den bostadsrättsförening som 

jag köpt det sjuka huset av, eller från det försäkringsbolag där jag haft min hem- och 

bostadsrättsförsäkring. Och jag var mycket skadad, förgiftad och sjuk. Jag insåg att min kropp 

behövde avgiftas. Kom i kontakt med björkaska och började dricka det. Åt kravodlad mat. Hittade så 

småningom kläder utan kemikalier och även lite möbler. Jag hade överlevt! Men vilket liv! Jag visste 

att varje gång jag gick in i en affär, blev jag sjuk i 2-3 dagar p.g.a. överkänslighet. Jag blev isolerad, för 

jag visste att där det finns mycket folk (t.ex. restauranger, bio, teater m.m.) fanns också parfymer, 

hårspray, tvättmedel i kläder etc. som jag var överkänslig för. Och om min kropp skulle ha en chans 

att hämta sig, gällde det att inte utsätta den för gifter i onödan. Att städa och använda 

rengöringsmedel var en mardröm. Jag blev alltid sjuk efteråt. Kramper och sömnproblem. ”Myrkryp” 

i hela kroppen. En extrem trötthet och outhärdlig nedstämdhet. Eftersom mitt immunförsvar var så 

nergånget drabbades jag ofta av svåra infektioner. I vintras fick jag infektion i en tand, som jag till sist 

blev tvungen att få utdragen. Eftersom jag är amalgamskadad och så känslig var det uteslutet att 

ersätta tanden, så jag fick acceptera att vara tandlös. Men inte nog med det. Infektionen gick inte 

över, och min tandläkare menade att vi kanske behövde dra ut fler tänder. Jag var förtvivlad! I detta 

förtvivlade läge blev jag rekommenderad att prova MSM. Jag trodde inte på det först men provade 

ändå. Märkte inte någon förbättring. Tvärtom. Värken i lederna blev värre. Jag blev tröttare och ännu 

mer nedstämd. Fick klåda på kroppen och eksem bakom och i öronen. Blev ännu mer överkänslig. 

Fick anfall av andnöd. Men mer och mer försvann värken i mina tänder och bihålor och det blev inte 

aktuellt att ringa tandläkaren igen. Jag hade nog tagit MSM ca drygt en månad, när jag en dag insåg 

att min hjärna fungerade (vilket den inte gjort på många år). Jag kom ihåg saker, kunde koncentrera 

mig. WOW! Detta var ett mirakel och jag blev jätteglad. En dag insåg jag att jag cyklat 7 km utan att 

bli trött. Jag trodde inte det var sant. Jag kunde klippa hela gräsmattan (ca 4 tim) samma dag! Detta 

hade jag tidigare fått dela upp på tre dagar. Och jag städade badrummet och använde 

rengöringsmedel och förväntade mig att få en överkänslighetsreaktion, men jag blev inte sjuk. 

Tvärtom jag kände mig så stark att jag städade hela huset på några timmar. Och sedan städade jag 

mitt kontor, sorterade ut och gick igenom högar som blivit liggande. Detta är helt underbart. Så här 

stark och fylld av energi har jag inte känt mig på år och dag. Min nedstämdhet är borta. Jag sover 



som en stock och vaknar glad och kan inte komma upp fort nog och börja min dag. Jag kan gå i 

affärer utan att bli sjuk. Och jag har mina tänder kvar. JAG HAR FÅTT ETT NYTT LIV! Jag är så oerhört 

tacksam. 

Jenny Häggström. Har haft typ bamseplåster med en indränkt bomulstuss med KS på molusker över 

natten. Har tagit 3-5 nätter sedan har de torkat ut! Bästa sättet att få bort dem. 

Skillborg Marie. Haft mollusker på båda mina barn... Det bästa var att ta ett tätt vanligt barnplåster 

ex. Bamse eller liknande - de har klister runt om så det blir tätt - ta en minibit av en bomullsrondell ca 

0,5cm i diameter spraya på lite KS lägg på mollusken och sätt över plåstret - låt sitta tills det ramlar av 

1-3 dagar upprepa proceduren tills de är borta. 

Jenny Laszlo. Min dotter har eksemhy och när hon fick mollusker så blev det inte ett par stycken utan 

hundratals!!! En gigantisk på bröstkorgen och sedan spred de sig över hela torson, armar, ben... Jag 

gick till doktorn, fick salva som inte gjorde ett dyft. Jag köpte KS (minns inte märket, vi bodde i USA) 

och tejpade fast KS-indränkta bomullstussar på några stycken. Efter 2-3 dagar badade jag henne och 

när jag tvättade henne med en svamp följde molluskerna med. Hon hade vid det här laget 200-250 

st. Jag fortsatte behandla nya ytor, men snart började även obehandlade områden bli helt rena. Inom 

en vecka var ALLT borta. Den första, ur-mollusken, tog 5 dagar att få bort. Alla andra 2 eller max 3 

dagar. Det finns flera olika tejpsorter. Kirurgtejp reagerar hon starkt på, men vad heter den, 

Fleximull? funkar mycket bra. Det gör inte ont att dra bort, ger inga eksem på dottern, och lämnar 

inget lim på huden. Dessutom sitter det bättre och är mer stretchigt. 

Ingela Villman Fd Olsson. Skrev för några veckor sedan om min hund som har svår klåda i nos, ögon, 

öron osv, han har fått KS utspätt med vatten nu flera gånger om dagen mot det, men jag sprutar med 

blomspray ett par gggr om dagen, han är så fin nu där, visst han har sina små attacker med klådan, 

men ack så mkt bättre det är, han ser bra ut med i ansiktet vilket han inte gjorde innan, samt han har 

nu fått glukosamin 1 tabl om dagen i 1,5 vecka nu och är mkt finare i kroppen o piggare. 10 år är han. 

Är glad att jag såg denna sida o har fått kött på benen om KS. 

Monica Ramsten. En framgångshistoria om en katt och KS. Katten hade skadat sig och dragit upp 

nästan hela hakan och en stort hål med köttslamsor var öppet. En tratt och KS Ions sprayades på 

varannan timme, och lite i munnen. Efter 14 dagar, så har det stora öppna såret gått ihop till en 10 

krona, men INTE öppet sår. Katten är hur pigg som helst idag. Snart åker tratten av för gott. Men just 

nu sätter han in tassen och på något konstigt sätt knyter han upp snöret och drar av tratten. Tack 

gode gud för KS. Sen har jag en katt som får ständiga urinvägsinfektioner. 2 ggr per dag, med Ion 

silver. Då tar det ca 5 dagar så är allt bra igen. Testade med HTS silver som jag fick låna för jag hade 

inte fått tag på Ions igen, men det hjälpte inte på samma sätt, hade det bara i 6 dagar, sen fick jag 

köra Ions ovanpå det, då tog det 2 dagar så var det ok igen. 

Mariana Björklund. Min sjuka katt var galen i KS, han fick tre tsk morgon och kväll c:a en vecka, sen 

fick han dricka hur mycket han ville ett par dagar. Nu häller jag en slatt i deras vatten varje morgon. 

Anonym. Jag tar alla vitaminer man kan ta tror jag jag tar 1000 mg c-vitamin om dagen.. jag tar ett 

kryddmått msm, gurkmeja, svartpeppar och riven ingefära varje morgon samt en tsk ks morgon och 

kväll sprayar det i ansiktet varje kväll och har aldrig haft så fin hy som jag har nu..jag sprayar ks i 

munnen varje kväll och i näsan och än så länge så har jag inte märkt nåt konstigt..däremot så 



reagerade min katt kraftigt på Msm jag gav honom för hans mag problem så han blev inlagd men nu 

mår han bra det funkade inte på honom ..han blev jätte sjuk ..hört att det funkar på andra djur och 

det e ju bra..ger han aloe vera juice två gånger om dagen istället och det har hjälpt honom samt 

special kost från veterinären..haft stora hud problem hela mitt liv men ks har hjälpt mig.. Känns jätte 

bra:) 

Carmen Neemre. Tack Hans Forsenberg för infot om svagt rosa, trodde att ngt var fel eftersom hade 

alltid ganska rött tandkött men efter jag började med Ionosil KS blev det (andra dagen) ljusrosa  det 

gick sà snabbt att man blev nästan rädd  . Och visst är vi olika : började med MSM + 

havtornskoncentrat+ vatten och vill inte mera choklad (är fd chokoman) , nu är jag beroende av det 

svagt bitter- sura smaken  (gillar grape och lingon utan socker med. 

Anlo Lemon. Har börjat använda KS som ansiktsvatten. Hade ett sår i pannan med sårskorpa som 

försvann på 3(!) dagar.. som jag annars brukar få dras med i veckor.. Har även börjat göra det på min 

pojkvän, han fjällar kring munnen och jag vet inte om det är inbillning men det verkar försvinna, 

t.o.m enligt han själv! 

Lotta Kjellsson. Idag var jag och hämtade ut en 5-litersdunk Ionosil. Jag känner redan hur det jobbar i 

kroppen!! En annan god sidoeffekt är att min envisa och långdragna förkylning efter ett par timmars 

intag av ks, avtagit markant. Och de som säger att en känsla är inbillning kan sluta läsa här! Jag 

känner min kropp och jag VET att det inte är en placeboeffekt!! Jag känner mig så glad just nu! Jag 

hålls under utredning för cellförändringar som de ej fått bort helt. Jag känner hur Ionosil arbetar på 

stället , vilket jag inte gjorde då jag använde HTS silver. Ärligt talat så är det silvret, enligt min 

uppfattning, bara rent skit och lurendrejeri, HTS silver alltså. 

Marina Wennerberg. Kan rekommendera Ems cremen om du behöver något som tillför fukt . Vilket 

man bör om man har fet hy. Gick över till den för ett tag sen från mina dyra cremer och den funkar 

kanon  Jag är så glad! 

Yvette Selinder. Variga och snabbt växande sår som min hund haft har läkt på mindre än 48 timmar. 

Nu har jag själv följt ett tips att blanda C-vitamin (mortlade mina Super C complex) med Ionosil till en 

geggamojja och stryka på mina hudförändringar mitt i ansiktet. Gjorde det ganska många kvällar i 

rad, de försvann nästan helt, åkte till Malmömässan + längre tripp neråt och gjorde uppehåll, såren 

återkom! Börjat om nu och efter drygt 7-10 kvällars behandling då jag sover med geggan över natten 

är såret som jag haft i två år på höger sida om näsan HELT borta! Tack för ett helt suveränt tips 

Anders! Sköljde också mina röda och irriterade ögon som jag pratade om när vi möttes i Malmö, 

visste inte att man kunde använda Silver i ögonen.... efter 2-3 baddningar var ögonen helt klara och 

inte grusiga över huvud taget! Slarvar jag med sömnen återkommer det, men Silver var grymt 

effektivt! Tack för det tipset också! 

Evabritt Jonsson. Nu puffar jag med min puffande drakinhalator. blir jätteyr och vimsig (vimsigare) 

kanske jag puffar för mycke, dricker även ks tillsammans med msm, en del dagar är jag jättebra för 

att nästa dag vara trött, dåsig, huvudvärk m m (har nyss börjat med msm). Men ont ska väl med ont 

.....hur det nu var. Min hosta är alla fall helt borta. Tog 3 dagar med KS så försvann den även värken i 

lungorna. Nu ska jag äntligen börja jobba på måndag, har mest bara varit sjukskriven helt eller delvis 

en längre tid. Mår jättebra - även de dagar jag inte mår - bara för att jag känner att jag är på rätt väg. 

ÄNTLIGEN.. 



Linda Gardbeck. Har haft i över ett halv år som jag tror nu i efterhand har varit bindhinnekatarr i 

ögonvitan. Den har retat ögat. Fyra kvällar och morgnar har jag sprayat KS i ögat och det känns redan 

mycket mycket bättre. Glad att jag har kommit i kontakt med denna fantastiska produkt. Vi tar den 

även invärtes här hemma och sprayar i näsan mellan varven för att hålla bakterier på avstånd. 

Patrik Karlsson. Har en kund som har MS vars sår har börjat läka med KS och andra kosttillskott. 

Anonym. Sprayar Ks varje kväll i ansiktet och lovar klart bättre e det, har aldrig haft så fin hy....dricker 

det morgon och kväll med... 

Lisa Andersson. Varje gång jag tar fram min sprayflaska och sprayar mig i ansiktet och ögonen med 

KS så reser sig min hund och kommer fram och vill bli sprayad också. Det måste bero på att han 

känner att det hjälper. Han får också i öga och öra och hals 2 ggr/dag i förebyggande syfte och mer 

vid behov. 

Michael Guggi. Jag trodde inte alls på det där med ks, men molluskerna försvann på sonen. 

Ellinor Johansson. Jag har dubbla diskbråck i ländryggen plus ett i nacken. Har även atros i knäna, fått 

operera i en ny knäled på grund av detta, har även haft mycket ont i mina fingerleder. Upplever en 

klar förbättring sen jag började med msm och ks. Nu vaknar jag på morgonen utan värk i fingrar och 

knän, kan hålla min kaffekopp utan att tappa den. Detta är såå underbart:))) 

Charlotta Rexmark. Googlar man på amerikanska borreliasajter så verkar det vara ganska vanligt att 

ta KS intravenöst och många rekommenderar det för sina goda och omedelbara resultat. 

Satu Kärnä. KS blandat med DMSO direkt i blåsan kan kurera svåra uvi. 

Anders Sultan. Fick ett meddelande rörande ett roligt behandlingsresultat med hjälp av KS, MSM 

samt EMS. Personen ville vara anonym. Personen ifråga har ledpsoriasis och tar en tesked MSM och 

en matsked KS om dagen. Smörjer även med EMS och baddar med KS lite i omgångar. Lägger ut det 

hon skriver här: 

 "Har helt glömt bort att berätta att jag inte ätit Panacod 600 mg och Burana 5oo mg sedan flera 

veckor tillbaka för min ledpsoriasis!!! Dosen som läkaren har skrivit var Panacod 1x 3 per dag och vid 

behov upp till 8 st - samt Burana 1 x 3! Så visst fungerar KS och MSM! Nu har jag sänkt dosen MSM 

till en tesked och huden är bättre. Jag har haft ledpsoriasis sedan 2007! Började med KS och MSM i 

slutet av september i år. Men nu har jag inte längre ont så som tidigare att jag måste stödja mig för 

att kunna gå eller att komma upp ur sängen på morgonen. TACKSAM! Nu promenerar vi i skogen 

med hundarna 1-2 timmar per dag utan besvär!"  

 Alltid lika roligt att höra om någon som blivit så pass hjälpt av KS, MSM och EMS! 

Helene Johansson. Mina ögonfransar har blivit otroligt långa sen jag började med msm. Nu behövs 

inga extrafransar. 

Pernilla Kvick. Angående tarmbesvär.  I mitt fall rasade allt. jag kämpade med mat, tvätt, hålla mig 

ren. Vart inlagd en vecka, sen hemma en vecka, tillbaka en vecka för att få dropp. Inget funkade. Till 

slut tog dom beslut att ta prover i tjocktarmen - en kraftig inflammation. Fick meducin för det. 

samtidigt kom jag med i denna grupp. Började med ks, msm som också har hjälpt mig få livsglädjen 



tillbaka. Har krånglat i snart 2 år nu men jag är glad, orkar mer. Har mycket att ta igen. Har använt Ks 

msm 6 eller 7 veckor - förstår att hela jag är en svamp! Har fått finare naglar på händer tår, håret mår 

bättre.  Ja hela jag mår bättre!  Har mycket att lära mig. Jag är besviken på vården att de ska ta sådan 

tid och att dom inte lyssnar tills ens problem. Måste vara snabbinsatser för att man inte ska gå ner 

totalt.  

Anna Olsson. Svampen i öronen på min hund är väck med hjälp av KS:-D 

Ann-Katrine Backman.  jag har en klient som blivit av med sin heshet på ca 3 veckor efter att han 

börjat med Ionosil. Han har haft sin heshet i ca 10 års tid. 

Evabritt Jonsson. Jag sprajar ks i hönsens ögon eftersom några nu har ögoninflammation. Hur bra 

som helst. 

Carina Domluvil CawarottisKennel. KS är kanon. Sprayade i ögat på min ena hund som var irriterad i 

ögat,och vips så blev allt bra! 

Ann-Charlotte Frisegård. Mina katter älskar ks, två skålar och i den ena ks, samtliga trängs vid ks! 

Ingbritt Van de Meulebrouck. Jag sprayar i mitt ansikte med outspädd KS och min hy har blivit 

märkbart bättre ser fräsch ut helt enkelt. 

Annica Elli Gustafsson. Jag Sprayar oxå varje dag allt från 1-3 ggr/Dan...Märker stor Skillnad på min 

Problem hy:-D 

Ann-Katrine Backman. Ikväll då en klient var till mig, berättade han om sin fru som hade haft flera 

"knölar" under ett bröst. Frun hade sprayat Ionosil under bröstet i ca 2 1/2 veckas tid och nu var 

knölarna helt borta. Dom var nu så oerhört glada att kvinnan hade sluppit växterna på ett så enkelt 

sätt. Dom vet inte om det var elakartade eller godartade växter, eftersom växterna var borta före 

hon skulle på operation, så inget prov hade kunnat tas. OBS!!! hon hade endast sprayat utvärtes, inte 

ens tagit invärtes och knölarna hade försvunnit så snabbt. Det här är en mycket högt uppsatt person i 

Närpes och han sade att det är ju helt sjukt, att ett sådant här UNIVERSALMEDEL inte får säljas som 

kosttillskott. Han sade dessutom att KS är en given produkt härefter i deras kosttillskotts sortiment. 

Var helt enkelt tvungen att berätta denna fantastiska berättelse. Önskar Er alla medlemmar en god 

hälsa och mycket förbättrad livskvalitet med Ionosil. 

Karin Björkman. Wow. Jag sprayade KS på min hudtumör som var 4,7 mm . Efter op/analys så var 

den bara 2,4 mm. Jag fick besked i måndags att jag är färdigbehandlad, underbart! 

Laila Hamberg .Ja, Ionosil  är faktiskt ett MIRAKELMEDEL!!!! ...kände genast förbättrin efter 2 dagar! 

Kommer att dricka det livet ut! 

Lena Malmquist. Min hund har allergi och ser hemsk ut ibland i ljumskarna och då har jag sprayat 

honom med ren ks och så glad han blir när jag gör det och eksemen är borta på några dagar. 

Ellen Hagerö.  Är det mirakelmedicin med silver och msm? HALVERAD medicindos på 2 dygn. Såren 

är på läkväg efter 6 månader utan ens sårkanter. Jag kunde gå med hunden utan smärtlindring på en 

35 minuters promenad. Har inte rest mig ur sängen utan smärtlindring! 2 dygn med 

smygutrensning...och jag känner men framförallt SER skillnad. Är det ens möjligt! Tror jag drömmer! 



Ellen Hagerö. Nu får känsliga BLUNDA för bilden. Jag är igång med kolloidalt silver och msm. Jag har 

ME/CFS (provtagning på borrelia är nyligen tagna...blodanalys), bruten ryggrad, kotkompressioner, 

stora diskbråck, blockerade lymfvävnader och sår. Hopplösa och oläkbara sår. Ont är förnamnet. 

Sängliggande efternamnet.  

 

8 år av konstant förändring till det sämre. 8 år av medicineringar som förstört magen, huvudet, organ 

och vävnad. Mediciner som orsakat allergier. Magproblem som till sist blivit IBS. Det är min andra dag 

invärtes med kolloidalt silver och msm. Fjärde dagen utvändigt. Titta på bilden. Det inre är så mina 

sår blir när de kommer. Helt färskt. En bild är efter två dygn med silver på två av mina andra sår. Den 

sista bilden är idag. Det ena såret är snart slutet! Efter 6 månaders infektion innan. 4 dagar!!! På de 

två dygn jag påbörjat en smygutrensning invändigt så har jag HALVERAT mina smärtlindrings-

mediciner. Jag har kunnat gå omedicinerad i 35 minuter med hunden...det minns jag inte när jag 

kunde. Jag har ätit en ordentlig portion mat och slapp magknip och toan. Jag är förbluffad och i 

chock. Jag kanske kan komma en bit tillbaka i livet.  Jag känner mig hoppfull! 

Anette Nilsson. Kolloidalt silver och MSM är fantastiskt bra!!! Så glad för din skull!! Jag använder 

själv och säljer på min praktik och ser o hör nästan dagligen om positiva resultat med den 

kombinationen. 

Monika Ågren. Jag har nu också upplevt KS's fantastiska läkande förmåga. I somras kom min hankatt 

hem med ett sår på frambenet (slagsmål säkert) jag visste inte hur jag skulle göra och tänkte (dumt 

nog) att det nog läker av sig själv. Tvättade lite med vatten bara. Efter ett tag hade en stor böld 

utvecklats sig och vi fick besöka veterinären a 2000:- ( ink försäkringsrabatt) och en förbannad katt 



som hade husarrest med tratt kring halsen i 10 dagar och som i protest bajsade på både mattor och 

madrasser. Till slut och med mycket möda så läkte det och vi var glada igen.  För några veckor sedan 

kom han hem igen med ett sår på ungefär samma plats. Gissa om matte var arg och ledsen. Men nu 

hade jag ju hört talas om KS's blodstillande förmåga, eftersom jag själv också vill ta del av KS effekter 

så beställde jag en stor dunk med KS och har nu baddat såret morgon och kväll i ca en vecka och det 

har läkt jättefint. Han hade bara tratten på under natten de första nätterna då han gärna ville slicka i 

sig KS'en. Men fick vara ute och ränna på dagarna som vanligt.  Tack så mycket för detta underbara. 

Det är SÅ skönt att slippa gå igenom den processen vi hade förra gången och nu vet jag vad jag ska 

göra nästa gång det händer. 

Viktoria Starvikstar.  Vi som använder KS och har blivit bra eller bättre är det enda som räknas! Vi är 

de personer som kan föra talan då vi har 1:a hands information och egen erfarenhet! Jag är en av 

dem! Jag har avslutat alla mina mediciner och mår toppen! 

Malin Färnlund. Övertalade mina svärföräldrar (80år) att börja med msm och KS för ca 1 månad 

sedan. Idag var svärmor hos ögonläkaren och trycket i hennes ögon hade minskat avsevärt!  

Annika Svensson Fd Stenberg. Har Struma där proverna ser bra ut just nu, men fått tillbaka värk 

stelhet i lederna svaghet i ben musklerna. Hemsk huvudvärk. Svullna ögonlock. Använt msm sedan i 

lördags och jag känner att kroppens inflammation mildras och symtomen försvinner mer och mer. Är 

försiktig endast börjat med 1/2 kryddmått. Tar det med ekologisk apelsinjuice. Är nästan lite lycklig. 

Då min endokrinolog remitterade ut mig till vc "då allt var så bra". Först var jag ledsen och bestämde 

mig för att börja med msm som jag haft hemma i flera månader.  Och nu är jag hoppfull. 

Beyond Eternity. Misstänkt kräksjuka! Barnet kräktes för snart två timmar sedan och jag själv har 

känt mig 'konstig' o lite huvudvärk sen igår kväll. Nu har här intagits rent ks (1 tsk/1 msk) en gång i 

halvtimmen sen ett par timmar tillbaka, inget mer illamående eller kräkning än så länge. Nu har det 

gått ca 3,5 timme sedan barnet kräktes och det är helt otroligt, men han är extremt pigg, mer än 

vanligt!  Ang mig själv så tror jag att jag mår illa lite, lite grand, men insiktsfull som jag är (ibland  ) så 

hör nog det mer ihop med min oro för att kräkas  Dosen som vi tar en gång i halvtimmen pågår 

fortfarande och jag fortsätter nog några timmar till. Jag är som sagt övertygad om att detta är/var 

någon form av kräk-virus eftersom vi inte ens hade hunnit äta frukost innan barnet började må 

dåligt...men vi lär ju snart höra om det är fler barn/vuxna på dagis som blivit dåliga. 

Lotta Hellqvist. Har en vän som fick sår efter tatuering! Hon fick en flaska med ks som hon spraya 

under 2 dar och då var det läkt;) 

Linda Wiklund Fd Sköld. Snälla hjälp, har världens fobi för magsjuka!! Och för en timme sen kräktes 

min 7åring....! Hur ska jag dosera honom med is? Och hur ska jag dosera mig och pappan, och även 

min 5-åring?? När ska vi börja ta för att förebygga, och hur mycket? Just nu är det faktiskt bra! 

Hoppas det håller i sig bara... Efter han kräktes gav jag honom en stor slurk ks med lite citronsaft och 

lite vanlig saft i. Han drack upp allt i ett svep utan problem, och inget kom upp! Sen sov han i 2 

timmar, och vaknade hungrig och kände dig helt bra, bara lite trött! Han åt ca 5stycken rån och drack 

en ks-blandning till. Inget har hänt sen dess. Nu ligger han lugnt och sover. Hoppas hoppas det är 

över....! Har även hällt i lillebror ks, och själv tog jag en silvergrogg.  Nu är det bara vänta och se... 



Anita E Andersson A. Glädjande nyheter. Urinvägsinfektionen är borta - Med KS och persiljeavkok 

som jag blev tipsad om här. Ingen Antibiotica för första gången på alla år. (Jag har säkert ätit 30 kurer 

för detta på 20 år). 

Maria Reeves. Helt otroligt. EMS salva fixade benhinneinflammation.  MSM magen och Ionosil min 

sons flagade fötter. Jag är så tacksam.  Förstår inte att jag inte hört om dessa produkter tidigare! 

Ellen Hagerö. Just det. Kom på i förrgår att det kanske kan hjälpa att badda fötterna med KS också. 

Det GJORDE det. Jag kan gå igen! 

 

Per Nilsson. En släkting till mig fick en stor böld i ändan. Kunde inte sitta, jag sa att prova silvret. Och 

det gjorde hon blev bra väldigt fort. På bara två tim så var hon bättre.Hon baddade rakt på bölden. 

Eleonore Löfqvist Camara. Magsjuka, tandvärk, öronvärk, förkylning och blödande tandkött är några 

saker jag botat med KS. 

Carina Wetterstrand. Min dotter har haft stora problem med urinvägsinfektion för ett antal år sen 

och åt antibiotikakurer titt som tätt. Idag är hon 19 och vid minsta känning är det Ionosil som gäller. 

Ingen antibiotika har hon behövt på många nu. Både dricker och sprayar underlivet. Bra om man 

bränner sig, lägg på en kompress med silver, ögoninflammationer, munsår, ansiktsvatten mm... Jag 

provar silver mot nästan allt, och mot dessa saker använder jag silver med framgång. Jättebra att 

tvätta sår med! Tar död på bakterier och såret läker fint, det är min erfarenhet. 

Thomas Persson. Jag var väldigt, väldigt skeptisk till både KS & MSM när jag först hörde talas om det, 

men fick rådet att iaf testa det mot min trassliga mage (IBS/Colon) som jag levt med så länge jag kan 

minnas. Och se på tusan, efter att ha druckit det i drygt 2 månader, så är jag nu i princip helt och 

hållet symptomfri sen typ 3 veckor tillbaka! Underbara mirakeldricka. Jag är nu uppe i en tesked av 



varje per dag. Fick riktigt jä*liga utrensningssymptom andra veckan av MSM, men jag tror att det är 

det som gör den verkliga nyttan för mig, inte KS alltså. Ska prova att plocka bort KS succesivt och se 

vad som händer. Anledningen till det är, att första gången någonsin i livet som jag upplevde att min 

mage vart bättre var under en 3-veckors resa till Island för ett par år sen. De har ju ganska höga doser 

av svavlet naturligt i vattnet (det luktar t.o.m. svavel om vattnet) och redan efter ett par dagar där 

mådde jag bättre! Tog med mig 2 liter av vattnet hem efter resans slut och i princip så fort det tog 

slut så återkom problemen för mig. 

Ingela Mauritsson.I slutet av augusti fick jag en jävulsk tandvärk i en kindtand i nederkäken. Botade 

värken med starka smärtstillande i varierande färger. Efter någon vecka bildades det en knöl i 

tandköttet vid tanden som till och från varit lite irriterad. Igår brast knölen och det blödde rikligt, 

dock inget var. Inatt har jag sovit med en bomullsrondell indränkt i KS och nu på morgonen är ALL 

inflammation borta. Ljusrosa i tandköttet precis som det ska vara och såret efter bölden nästan läkt. 

Fantastiskt! 

Annelie Vånerhag. Annelie Vånerhag. Själv använder jag KS för en tatuering, allergisk mot den röda 

färgen å den har kliat å varit dj...lig 1,5 år,fick tips om detta så köpte å baddar nu tatueringen med, 

kliar bara nån enstaka gång nu plus att jag fått tbax färg å svullnad försvunnit. 

Marianne Kähkönen. Har haft feber i 5dagar trodde själv att jag hade halsfluss med svullen höger 

halsmandeln med beläggning. Var på vc 2gånger o tog halsprov även odling o snabbsänka hittades 

inget men jag fick. Antibiotika utskrivet .men som tur var så ringde jag min terapeut o då säger hon 

att min lever kokar - ordination vart ett stort glas silver morgon o kväll,rå gul lök och äta o dricka allt 

kallt för att kyla ner levern o så bra som jag mår idag har jag inte mått på en vecka. 

Ewa-Karin Abrahamsson.. Under min graviditet hade jag problem med återkommande 

svampinfektioner i underlivet och provade traditionell behandling av dessa. Behandlingarna 

fungerade endast kortare perioder och symtomen återkom efter bara någon vecka. Min biopat hade 

tidigare rekommenderat Ionosil som en av de få produkter jag som gravid kunde använda. Enligt 

henne skulle Ionosilet vara "helt ofarligt för barnet" och jag kom då på idén att badda underlivet med 

bomull indränkt i Ionosil. Detta lindrade klådan och svullnaden gick ned. När jag sen gick över till att 

med en "blomspruta" spraya Ionosil i underlivet lindrades besvären ännu effektivare. Jag sprayade 

mig ett flertal gånger de första dygnen och sedan en gång på morgonen och en gång på kvällen. Jag 

höll på så sätt svampinfektionen på bekvämt avstånd under hela den resterande delen av 

graviditeten. När lillen sedan kom försvann besvären och jag avbröt behandlingen. För en tid sen kom 

en gravid kompis på besök och hon hade samma problem som jag haft. Jag rekommenderade henne 

att göra som jag gjort och hon upplevde samma snabba lindring som jag upplevt. Jag gav då henne 

min flaska Ionosil och även hon kunde lindra besvären under hela kvarvarande delen av graviditeten. 

Jag tänkte på detta sätt försöka hjälpa andra kvinnor som har liknande problem. PROVA! Det funkar! 

Och tack till er på Ion Silver för en bra produkt! 

Nina Buchardt. Jag har fått längre och fler ögonfransar och fina naglar sen jag började med msm!  

Ellen Hagerö. 6 dagar! Då har ändå det stora spruckit en gång och tömt sig på var! 



 

Kerstin Kokås-Sörgård. Jag har märkt att huden blivit slätare och finare. Uppstramad liksom. Hade 

jag inte räknat med så det blev en positiv överraskning. Naglarna är fina igen efter att ha varit en 

katastrof innan . Min fibrovärk har gett med sig en hel del. Jag har bara använt msm och ks i 2 mån. 

Nina Labbart. Mirakel! Jag är en skeptiker och tror inte på mirakelkurer. Men!!! Fredag köpte jag KS 

och MSM. Tog 1 tsk ks på kvällen. Lördag morgon ett halvt krm msm och 4 tsk KS spritt under dagen. 

I morse hade mycket av min värk försvunnit!!!!! Hur kan detta vara möjligt. Kunde sträcka ut armarna 

och grabba tag i täcket UTAN större smärta. Detta har jag inte kunna det senaste året!!! 

Anlo Lemon. Jag blev rekommenderad 3 msk KS per dag plus att jag använder det som ansiktsvatten 

morgon/kväll. Har dock ingen acne men problemhy och får enstaka finnar. Nu får jag inga större 

längre. 

Interaction of silver nanoparticles with HIV-1 

 

In this work, we demonstrate that silver nanoparticles undergo a size-dependent interaction with 

HIV-1, with nanoparticles exclusively in the range of 1–10 nm attached to the virus. The regular 

spatial arrangement of the attached nanoparticles, the center-to-center distance between 

nanoparticles, and the fact that the exposed sulfur-bearing residues of the glycoprotein knobs would 

be attractive sites for nanoparticle interaction suggest that silver nanoparticles interact with the HIV-

1 virus via preferential binding to the gp120 glycoprotein knobs. Due to this interaction, silver 

nanoparticles inhibit the virus from binding to host cells, as demonstrated in vitro. 

 

http://www.jnanobiotechnology.com/content/3/1/6 

 



Silver nanoparticles are broad-spectrum bactericidal and virucidal compounds. 

 

The advance in nanotechnology has enabled us to utilize particles in the size of the nanoscale. This 

has created new therapeutic horizons, and in the case of silver, the currently available data only 

reveals the surface of the potential benefits and the wide range of applications. Interactions between 

viral biomolecules and silver nanoparticles suggest that the use of nanosystems may contribute 

importantly for the enhancement of current prevention of infection and antiviral therapies. Recently, 

it has been suggested that silver nanoparticles (AgNPs) bind with external membrane of lipid 

enveloped virus to prevent the infection. Nevertheless, the interaction of AgNPs with viruses is a 

largely unexplored field. AgNPs has been studied particularly on HIV where it was demonstrated the 

mechanism of antiviral action of the nanoparticles as well as the inhibition the transmission of HIV-1 

infection in human cervix organ culture. This review discusses recent advances in the understanding 

of the biocidal mechanisms of action of silver Nanoparticles. 

 

http://www.jnanobiotechnology.com/content/9/1/30 

 

Mode of antiviral action of silver nanoparticles against HIV-1 

 

Our data suggest that silver nanoparticles exert anti-HIV activity at an early stage of viral replication, 

most likely as a virucidal agent or as an inhibitor of viral entry. Silver nanoparticles bind to gp120 in a 

manner that prevents CD4-dependent virion binding, fusion, and infectivity, acting as an effective 

virucidal agent against cell-free virus (laboratory strains, clinical isolates, T and M tropic strains, and 

resistant strains) and cell-associated virus. Besides, silver nanoparticles inhibit post-entry stages of 

the HIV-1 life cycle. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2818642/ 

 

Use of silver nanoparticles increased inhibition of cell-associated HIV-1 infection by neutralizing 

antibodies developed against HIV-1 envelope proteins 

 

Four NABs (Monoclonal antibody to HIV-1 gp41 126-7, HIV-1 gp120 Antiserum PB1 Sub 2, HIV-1 

gp120 Antiserum PB1, HIV-1 gp120 Monoclonal Antibody F425 B4e8) with or without AgNPs of 30-50 

nm in size were tested against cell free and cell-associated HIVIIIB virus. All NABs inhibited HIV-1 cell 

free infection at a dose response manner, but with AgNPs an antiviral additive effect was not 

achieved Although there was no inhibition of infection with cell-associated virus by the NABs itself, 

AgNPs alone were able to inhibit cell associated virus infection and more importantly, when mixed 

together with NABs they inhibited the HIV-1 cell associated infection in an additive manner. 

 

http://www.jnanobiotechnology.com/content/9/1/38 

 

Carina Wetterstrand. Jag och min son har mycket goda erfarenheter av att msm hjälper mot värk och 

stelhet! Sonen har en höft som är konstant ur led och har sluppit botoxsprutor under flera år nu. 

Stelhet och värk har försvunnit men han får bekymmer igen om jag slutar ge honom det under en 

längre tid. Själv har jag haft stora problem med artros i min arm, armen var till sist helt krokig och 



gick inte räta ut. Idag ser den nästan helt normal ut och jag har inte ont. Värken och stelheten 

kommer tillbaka när jag håller uppe med MSM för länge. 

Annika Svensson Fd Stenberg. Använder KS sedan augusti och blivit fri från 30 års kronisk gastrit 

(magkatarr). Har haft stela leder och svaga muskler (Struma). Jag märkte skillnad direkt efter att jag 

tog mitt första 1/2 kryddmått MSM. Slipper även hjärtklappning och darrande händer dimmig skalle. 

Ellen Hagerö. Nu har jag SANNERLIGEN satt min mage på det största av eldprov idag. Tårta. Paj. 

Glass. Vaniljsås. Kebabpizza MED sås. Gluten och laktos och kryddor samt socker. Inte ett anfall av 

magkramp och boende i timmar på toan. Jag tänker spendera resten av livet med silver i kroppen! Nu 

blir det dock uppskärpning av maten. Jag har år att ta igen att lära kroppen äta sunt och balanserat 

och framförallt varje dag! 

Laila Hamberg. Mitt bensår har blivit mycket bättre sen jag började med KS+MSM, man blir helt 

fascinerad av dess läknings kraft! 

Jenny Salomonsson. Började med Ionosill och msm från ion silver redan 2001 och för mig finns inget 

alternativ, travhäst hund och familj har mått bra men klart får alla prova sig fram! 

Nilla Billing. jag använder Ionosil och har gjort det i ca fem år nu  jag är nöjd med det så ser ingen 

anledning att testa någon annan sort. 

Anna Johansson. Har ionosil och msm som jag börjat med tidigare för eksem med god effekt. Hade 

även svullna lymfkörtlar på halsen som nästan helt har gått tillbaka på de två veckorna som jag tagit 

Ionosil. 

Ellinor Johansson. Vi tar msm hela fam, sen min son började med detta har han inte behövt ta sin 

astmamedicin, tror han varit utan den nu i två månader:)) Han känner att inte behöver den längre, 

dessutom är han mycket piggare i skolan:)) 

Ellinor Johansson. Känner en klar förbättring i mina leder sen jag började med msm o ks, har inte 

haft några skov på mycket länge, känner även att jag inte är så fruktansvärt stel på morgonen längre. 

Däremot så kommer iriterna med jämna mellanrum som jag är så trött på, droppar ks i ögat men 

vågar inte riktigt avstå kortison och puppilvidgande ännu. Hade önskat att jag slapp droppa med 

detta, kanske man skulle våga testa med bara ks ett tag för att se om det funkar. 

Guy Wangerås. Jag brukar använda ks mot röda ögon. Funkar kanon. Blir lite extra röd första 

minutrarna men sen blir det vitt o fint. 

Vilka utrensningssymptom kan man känna av när man börjar med MSM? 

Katrin Fritiofsson. I mitt fall klåda o små acneliknande utslag. Började redan samma natt som första 

dos. Började på 1/4krm MSM. Gav sig efter nån vecka. Väldigt individuellt detta. 

Anja Edman. Huvudvärk. 

Annika Carlstedt. Är nu uppe i 3-4 tsk KS, började m msm i juli. Mår idag mycket bättre, är framför 

allt piggare och klarare i huvudet. (Och går på toaletten mer regelbundet). Jag var inte frisk då jag 

började, hade (har) borrelia, candida och parasiter. Fick inte heller några Herx av antibiotikan. Alla är 



vi olika : ) Vad jag menar är att det inte är säkert att man får någon "synlig" utrensning även om det 

verkar vara vanligt. 

Marlene Skoglund. Värk i gamla skador, huvudvärk och konstig i magen ett tag - sedan vände det på 

mej och blev smärtfri på flera områden. Jag blev av med en kraftig värk i ett knä redan efter ett par 

veckor med MSM. 

Andrea Reich. Jag började extremt försiktigt för att minimera utrensningssymtomen (har haft mycket 

värk i kroppen genom åren bla 4 diskbrock mm) Jag började med ett 1/2 kryddmått varannan dag, 

ökade sedan till varje dag, och drog ner till varannan dag igen om det blev jobbigt. Det funkade bra 

för mig. 

Emelie Linnéa Wallén. Jag ger KS till mina barn, stora är 2 år å 3 mån, lilla är 8 mån. dom får mer än 

en kapsyl, brukar skvätta i i drickaflaskan å blanda upp med mjölk å lilla ger jag rent. dom har aldrig 

reagerat, nu är ju alla barn olika men ville iaf dela med mig. 

Jeanette Hedell. Jag har använt KS på både häst och mig själv, sprayat i ögat (flera gånger/dag) med 

en liten duschflaska och har haft suveränt bra hjälp av det, har märkt skillnad redan första dagen! Har 

då kört rent KS. 

Lisa Andersson. Jag har använt KS till mina ögon  i 8 år, vissa dagar mer andra dagar mindre 

beroende på hur det känns i ögonen. Ibland kan jag vara utan långa perioder. Använder det även till 

hundens ögon och öron. 

Andrea Gustafsson. Samma här! Använde KS i ögat på häst, infektionen var borta på några timmar. 

Helén Ahlström. Bihåleinflammation. Jag häller KS i näsgångarna, lutar mig bakåt, åt sidan och sedan 

böjer ner huvudet mellan benen så att det rinner åt alla håll. Funkar för mig. 

Goranka Anki Stjernström. 20ml 3 ggr/dag + spraya några gånger räddade mig. Från kronisk sinuit i 

många år till inga besvär alls. Vid kall vind är det bra att skydda pannan 

Ann-Katrine Backman. Den lilla vita nässprayflaskan eller den andra sprayflaskan som man kan köpa 

på samma ställen som där man köper Ionosil funkar jättebra, den har mina klienter använt som blivit 

av med bihåleinflamamtion. Det var en person en gång som hade riktigt svår bihåleinflammation och 

jag var rädd att bakterierna skulle gå upp till hjärnan via dom tunna hjärnhinnorna. Så då 

rekommenderade jag att spraya i näsan och i ögonen, utanpå huden på kindbihålorna och 

pannbihålorna för att eliminera bakterierna från flera olika håll. Ta 2-3 msk 3 ggr/dag invärtes också. 

Personen blev frisk utan någon antibiotika så han fick kasta receptet. Men man behöver få bort så 

mycket som möjligt först ur näsan innan man sprayar dit KS. Sitt med huvudet över ångande vatten 

med Munkdroppar i ca 15-30 min, sedan snyter du dig ordentligt så att det mesta kommer bort. Då 

kan du spraya KS i näsan och dra in samtidigt som du sprayar. Du kan också smörja Vicks salva över 

pann- och kindbihålorna och över näsan, det brukar göra att mycket kommer bort därifrån. 

Lillje Hagerman. Använder KS som ansiktsvatten med bomullstuss. Upplever att pormaskarna blivit 

färre. 

Anonym. Sprayar KS rent varje kväll och visst känner jag skillnad ..hur mkt msm ska jag blanda i Ann-

Katrine Backman? det vanliga en del msm 6 delar ks..eller? om jag ska ha det i ansiktet? Nu sprayar 



jag bara KS...har lite ärrbildning efter gamla inflammationer och ungdoms acne så har hört att det 

kan hjälpa mot ärr så jag testar..har aldrig haft så här fin hy som jag har nu... 

Laila Hamberg. Befrielsen! Vad är det som händer i min kropp? Jag kan helt plötsligt andas igen, 

...efter att varit sjuk i så många år av candida och borrelia, så tror jag att det är ett mirakel!  Steg för 

steg. År 2009 i december, fick jag en kraftig influensa med feber och ihållande hosta, med mycket 

(slem som smakade sött ). Två veckor senare fick jag diagnosen , lätt KOL, gjorde spirometri, och 

lungrtg.  Vidare till Uppsala på Akademiska, gjorde de en scanning från huvud till knän.  De upptäckte 

då en förändring på lungan , som sen visade sig vara en fettknöl! Har cystor på lever, och lungorna 

(som de inte vet vad det beror på)! Samma år på sommaren  blev jag fästingbiten i knävecket vä. knä. 

fick borrelia. det var svullet och rött, fick Kåvepenin 10 dagar utskrivet.  Har även en dålig fungerande 

mag-och tarmkanal,  inflammation i magsäcken, luftstrupen, och tolvfingertarmen samt magbråck. 

Gjorde en mineralanalys hos en mineralanalytiker, det visade sig att mitt ph-värde var så lågt det 

kunde bli, (ingen färg på stickan alls) samt för mycket fria-syra-radikaler!!! Ordinerades antioxidanter 

och något för ph-värdet. År 2012 i maj blev jag fästingbiten igen!! (hö. knä)  Kåvepenin i 10 dagar. 

Sen kom det plötsligt en massa kliande utslag på underbenen, på kroppen, bålen, ryggen.... Skickades 

till hud...där visste de heller inte vad det kunde bero på.....fick remiss till infektion.... där kunde de 

inte heller säga något..... Sa till min läkare på VC, att kan inte det här bero på "borrelia",?  som jag 

haft 2009 och 2012.  Nej, det trodde han inte alls,.....men jag har hela tiden hävdat att det härrör från 

"borrelian". Till slut utvecklades det till ett bensår (hö. underben), som jag dras med än idag !!  Mitt 

tålamod började tryta när jag inte fick någon hjälp!!!  Började forska själv på internet om borrelia, 

och fick se en sida om "Borreliagruppen". Läste allt jag kom över, om "Lyme disease". Till slut 

tvingade jag min läkare att skriva ut Doxycyklin, fick för 14 dagar fick inte mer!  Jag blev sämre av alla 

krämpor som kom, till slut svullnade mitt ben , kunde inte gå fick använda kryckor en längre 

tid.....hamnade på sjukhus (psyk), då jag tuppade av hos mina föräldrar,...benen bar mig inte....hade 

ingen motståndskraft alls,...mitt immunförsvar var utslaget,...hade inget billurubin (avföring 

kittfärgad) kvar i kroppen. Min mag-och tarmkanal var väck, hade diarreèr i flera veckor, låg inne för 

vätskebrist!!! Är så ...hmhm...less på allt vad sjukdomar heter!!! "JAG VILL VARA FRISK! Men skam 

den som ger sig, nu är jag på rätt väg, tack vare, vetskapen om  IONOSIL kollodialt silver+MSM och en 

envishet (som vi norrlänningar har)...samt en portion stort tålamod!!! Idag känner jag mig 

mycket..mycket bättre...har fått börja rensa ut både candidan och borrelian! JAG ÄR ETT LEVANDE 

BEVIS PÅ ATT DETTA HJÄLPER!!!  (och flera med mig som jag läst om) Tack för att ni finns och stöttar 

oss Anders och Ann-Kathrine. 

Therese Danielsson. Jag ger mina barn 3,5,11 år silver så fort det verkar bli förkylt. De älskar att sitta 

med sprayflaska i halsen när de är sjuka. De sprayar själva. 

Malin Martelly. Jag brukar använda KS i ögonen emot ögoninflammationer som tex pink eye. 

Carina Wetterstrand. Om mina ögonvitor är röda brukar jag spraya silver. Känns pyttelite svid när jag 

sprayar dem men det försvinner snabbt. Efter en stund försvinner det röda i ögonen och ögonvitorna 

blir vita och klara. 

Eva-Lena Kangasmaa. En väninna till mig var idag till Ögonmottagningen, Sollefteå sjukhus för 

efterkontroll. Hon hade små ärrbildningar på hornhinnan efter ha råkat köra in nageln i ögat. Doktorn 

ville ge henne kortison i ögat men hon sa att en blandning KS och MSM som hon sprayat i ögat, på 

kort tid hjälpt henne mer än vad hans ögonmedicin gjort på ett halvår. 



Anders Sultan. Handsprit är ganska overksamt på nakna virus och har egentligen bara effekt på 

lipidvirus - jfr silvergroggen på lipidvirus... 

"Virus som har det här lipidhöljet är inte lika tåliga som de virus som saknar höljet (sk nakna virus). 

De kan med andra ord motverkas mha handsprit. Det spriten gör är att det förstör lipidhöjet så att 

viruspartikeln inte kan ta sig in i en ny värdcell. Influensavirus hör till den typ av virus som har ett 

lipidhölje och därför fungerar faktiskt handsprit som bekämpningsmedel!" 

http://intelligentamamman.blogspot.se/2009/09/handsprit-och-virus.html 

Gunilla Sandén. Jag har haft problem med ögonen i höst.Sveda, varit röda och irriterade , 

morgonbeläggning som varit oljig känsla i. Sprutat KS direkt i ögonen ca 1 vecka och nu har jag inga 

problem! 

Pirkko Meinking. Jag började med en knivsudd då jag vet att jag ofta reagerar när jag är på tex 

massage o alternativa behandlingar. Fick kraftiga influensasymptom. Över på drygt 1 vecka o då 

började jag sakta öka. Ökar 1 gång i veckan så länge jag mår fint. Känner mig piggare o vet dom som 

äter matskedar med msm. Jag är inte uppe i 1 tsk ännu o fortsätter sakta så länge jag mår bra. Tar ks, 

C-vitamin D-vitamin, ( på fm) magnesium( till natten) med. 

Jessie Selin. Har gett min mamma inhalation fyra nätter med ks. En matsked att dricka morgon o 

kväll. Mamma har kraftig KOL...På dessa fyra dygn med ks har hon blivit piggare och gått från blåa till 

rosa tår... Detta preparat fungerar verkligen!!! Helt otroligt!!! Blir både gråtfärdig av lycka och ryser 

över hela kroppen!!! Helt fantastiskt! 

Bente Andersen. Det var ett tag sen jag skrev så jag vet inte om nån kommer ihåg att jag frågade om 

jag kunde ge min hund ks när hon hade urinvägsinfektion. Hur som helst så gjorde jag det och redan 

efter en gång så blev hon bättre. Jag gav henne lite grann i tre dagar och hon blev helt bra. 

Eva Jonsson. Jag har använt Ionosil i 11 år och sluppit alla antibiotikakurerna. Behövde 4-6 per år sen 

tonåren. Stoppat mängder av halsflusser, som sen avtog. Stoppat lunginflammation, senast i år. Läkt 

sår osv. Räddat mitt liv!! Heja KS. 

Lisa Magnusson. Jag har hållit på med KS i ca 7-8 år, är aldrig sjuk, även min man använder det som 

bar skeptisk i början men han märker själv att han heller aldrig blir sjuk, vi jobbar i butik båda två och 

har dagligen kontakt med människor, många är förkylda men vi står emot alla baciller tack vare KS;-

)))), våra hundar får också KS. 

Anders Sultan. Jag har använt KS i 15 år. Är aldrig sjuk. Försäkringskassan tror nog jag emigrerat. Har 

inte tagit ut en sjukdag på 13 år. 

Mandy Lohse. Har nu sedan 2 veckor tillbaka ökad dosen msm till 1 tsk morgon och kväll, och är helt 

smärtfri (artrit) i de drabbade lederna. Har dock en hel ryggont kvar. Men inte konstigt när man 

släpar på en 2½ åring i tid och otid, samt samsover som medför en del fötter i ryggen. Men är i alla 

fall superglad att artritbesvären är borta. Tog ju denna malariatabletten mot artrit, som har en otäck 

biverkningslista. Den tabletten tappade verkan, och smärtan blev allt mer påtaglig. Nu har jag ingen 

smärta, tabletten är bortplockad sedan 2 veckor och nytt msm kom idag. Livet leker!!! Tack för denna 

otroliga gruppen. 



Maria Andersson. Jag har annvänt KS i ca sex år. Bor på gård på landet och har besparat barnen 

lidande av sveda av nässlor och getingstick, ögoninflammationer m.m. Då vi har djur har vi "snuvat" 

veterinären på en hel del pengar också. 

Iréne Lenning. Jag har använt KS några veckor. Jag renar mitt eget brunnsvatten. Men då jag ofta blir 

förkyld har jag tagit några extra huttar när jag känt att förkylning är på gång och hittills har ingen 

förkylning brutit ut. Sköljer och baddar ögonen också, blir lätt grusig och irriterad på ögonlocken. Nu 

står msm på bänken och väntar på premiär. Tycker att det bådar gott. Någon silvergrogg har jag inte 

provat men det kommer väl;). 

Ann-Katrine Backman. I 10 år har jag tagit KS. Började med KS pga att jag hade alla världens 

sjukdomar och symtom. Hade flera sjukdomar som dom sade inom sjukvården att det är obotligt, 

måste leva med dem. Idag är jag HELT frisk, har inga sjukdomar eller symtom alls. Men det är ju 

naturligtvis inte enbart KS jag tagit för att bli frisk, det är ju mycket annat också. Men Ionosil är 

tillskott nr 1, sedan kommer MSM. Skulle verkligen inte kunna leva utan KS. KS och MSM är verkligen 

grunden till god hälsa och riktiga MIRAKELMEDEL. Kommer att vara evigt tacksam till Anders  som gör 

att vi har tillgång till Ionosil. 

Marie Jonsson. Har använt MSM och KS I precis ett år nu. Blev av med pollenallergi och astma och 

bättre naglar. Ingen förkylning eller magsjuka längre. Men hade problem med urinvägsinfektion nu i 

höst. Tog tid att bli av med. Jätteglad över att ha upptäckt dessa produkter. 

Hittat på nätet: Har en hund hemska eksem. Han har nu fått kollodialt silver i 2 v och MSM i drygt 1 

vecka. Och tänka sig, han har inga eksem kvar, pälsen börjar återfå sin lyster och han har slutat tappa 

den. Det känns nästan som trolleri, jag tror inte det är sant och är bara såååååå lycklig! Sprayar även 

silver i hundens ögon eftersom han ofta dras med återkommande ögoninfektioner och han har blivit 

helt bra! För övrigt kan jag tala om att även jag tar silver och MSM. Efter enbart någon vecka så har 

jag fått en otrolig energi (har nästan alltid känt mig trött och orkeslös och krävt helst 10 tim sömn för 

att må bra), nu är jag inte ens trött längre när klockan ringer på morgonen. Min man sa häromdagen 

att han inte känner igen mig längre, jag som alltid brukar vara så trött både på kvällar och morgnar. 

Psykiskt mår jag bättre än på länge, upplever att jag är klarare i skallen (en klar fördel när man 

studerar :-)), känner mig gladare och mer positiv. Har alltid varit svag för sötsaker (sockerberoende) 

men även detta har gett med sig. Sötsuget är inte helt försvunnet men nu känner jag att jag kan säga 

nej helt enkelt därför att jag inte är sugen. Min syrra brukar ha öroninflammationer titt som tätt och 

äter då penicillin. I helgen var det dags igen. Jag hjälpte henne att droppa i silver i det onda örat som 

var så igensvullet att silvret först inte rann ner utan jag fick trixa fram och tillbaka innan det försvann 

ner i örongången. På två dagar har öroninflammationen gått tillbaka! Helt otroligt! Min mamma 

berättade för mig igår att hon fått fruktansvärt ont i halsen och svårt att svälja. Hon sprayade silver 

ner i halsen och det onda försvann DIREKT! Hon var helt till sig när hon ringde hit och berättade det. 

Det låter jättekonstigt men jag har också upplevt att det onda försvinner på en gång när man sprayar 

silvret i halsen. 

Eva Garces. Jag blev sjuk i influensa i går – feber, frossa, illamående - så fort jag kom hem så tog jag 2 

dl och svepte rakt av och hoppade runt lite så det tar sig direkt till tarmarna. Sen blandade jag en 

silvergrogg 2 dl silver och 2 d l rött ekologiskt vin klämde i en citron och sen satt jag i två timmar tog 

en mun full var femte minut höll det i munnen 2 min innan jag svalde. Självklart använde jag Ionosil 

och nu är jag helt frisk!! Och har jobbat hela dagen och imorgon skall jag träna. 



Camilla Holmbäck. Måste bara berätta för er att jag mår så mycket bättre nu. Fick borrelia i somras 

fick 2 penicillin kurer men kände mig fortfarande inte bra. Men enligt sjukvården skulle jag vara frisk 

efter 2 kurer även om jag inte vad det. Fick tips om MSM och KS vilket jag har kört nu i ca en och en 

halv månad. Och jag mår så mycket bättre känns som jag har ett liv igen ! Tack alla i denna grupp för 

alla tips och berättelser. Ni är fantastiska! 

Johan Åkerblom. Dessa förkylningar som löser av varandra på löpande band. Men en matsked KS och 

en matsked något 40% blandat och sippat på det i ca en timme, ingen rinnande näsa mer ingen 

rethosta och sov hela natten. Det är bara helt otroligt. Det bär mig emot att ta alkohol dagtid på 

grund av mina egna principer så det får bli på kvällen men de två senaste nätterna har sömnen varit 

ostörd och riktigt bra. 

Marie Lindberg. Jag fick magsjuka i torsdags och hällde i mej ett glas rent ks...efter en timme va jag 

frisk : )) 

Therese Tess Utberg. Tror bestämt min syn blivigt bättre, kan det vara tack vare KS & MSM? 

Laila Hamberg. Jag testar nya saker för att se vad undermedlen KS+MSM kan få för resultat! Måste 

bara berätta om miraklet med mina fötter!!! Har nagelsvamp (haft länge..länge..), tänkte nu ta ett 

fotbad med ks+msm..satt cirka 20 min. Mina förhårdnader som sitter runt naglarna luckrades 

upp...det var bara att skrapa bort svampen, sen har jag en fotvårta under trampdynan ..den kunde 

jag också skrapa bort!!!! Blir helt tagen av dessa dundermedel! Nästa gång ska jag köpa EMS-salvan. 

Kristina Ryglert. jag har EMS-salvan i ansiktet varje dag nästan, den är super i ansiktet, slätar ut 

rynkorna med. 

Angelica Johansson. Min son fick silver innan antibiotika och då var han tre år gammal och hade 

medfödd Borrelia. Vi märkte stora förbättringar på en vecka. Jag är av uppfattningen att Borrelia och 

coinfektioner behandlas bäst (om man finner en välvillig läkare) med både silver och abx eftersom 

silver förstärker effekten av antibiotika. 

Lotta Andersson. Nu har jag druckit 2-3 msk KS/dag i 3 veckor och jag har inga magsårskänningar alls 

längre! Jag fick fortsätta med Omeprazol första veckan, men sedan behövdes den inte längre. Tack 

och lov! 

Anna Johansson. Jag har läkt ut ett mycket besvärligt eksem på baksidan av mina ben som jag haft i 9 

år!!! På två veckor med EMS kräm, ks per oralt samt msm. Jag har prövat ALLT för mina eksem och 

detta hjälpte verkligen!!!! 

 

Maria Fredholm. Mitt utslag i ansiktet blev värre (för o prata svenska så blev det för dj-ligt ) kliade , 

vätskade, lyste som en stopplykta i 3 månader. Ökade dosen och eksemet började bli mindre tills det 

en dag var helt borta. Äter msm varje dag. Katten med.  Lycka till har ätit msm sen tidigt i våras. 

Jeanette Hedell. Idag har jag imponerat på tandläkaren! Jag som alltid haft så problem med tandsten 

fick nu med beröm godkänt, han undrade vad jag hade gjort. Jag berättade att jag numera borstar 

tänderna med ekologisk kokosolja + MSM och dessutom slipper alla otäcka ilningar jag hade tidigare. 

Han blev mycket intresserad. Kul! Jag skulle gissa att kokosoljan och MSM:et jobbar tillsammans, det 

brukar vara så. (Jag har tagit bort all värk i kroppen, inkl. ett diskbråck (!) med MSM+KS). 



Yvonne Karlsson. Mina skakningar försvann med KS. Eftersom jag har haft neuroborrelia sedan -07 

har det gått lite fram och tillbaka med mina skakningar. Vid stress skakade jag mera. I augusti började 

jag med KS och i okt med MSM. Efter 3 dagars användning försvann hela mitt dimmiga huvud. Jag 

kände att jag blev klarare efter bara 3 dagar. Inga skakningar efter det men blir fortfarande trött då 

det blir för mycket. Jag förstod inte hur jag skulle göra så jag blandade 2 tsk i en liter vatten och drack 

varje dag. Efter någon vecka drack jag rent ca 1.5 dl om dagen. Har nu gått ner till ca 1 dl. 

Katja Lundkvist. Silvergrogg på Bacardi... Jag fick ta whiskey förra gången (inget annat hemma:( ) 

trodde jag skulle få magsjuka istället  men tog inte många timmar förräns jag va pigg o kry igen. 

Evabritt Jonsson.  Jag blev bra från min lunginflammation med Ionosil, varken antibiotika eller 

kortison hjälpte men 2 dagar med ks så var jag mycke bättre. 

Per Nilsson. Kan berätta om en bekant till min mamma som frågade sin doktor om KS är bra, det 

tyckte han inte var bra, för då blir vi läkare arbetslösa. 

Karl Jonomad. Började få starten till en rejäl influensa med feber, tog Ionosil samman med lite vodka 

å på 2 dagar hade det hela släppt. Normalt hade jag legat nerbäddad med jättefeber. Jag käkar också 

MSM varje dag så tack säger jag till Ionosil. KS e en undergörare å MSM de e också fantastiskt. En 

tant här i Lund som heter Elsa - vi går på samma spelbutik hon e 91 år. Hon började käka MSM å 

Ionosil för en månad sedan å nu kan hon vika ihop sina händer å öppna burkar å flaskor helt otroligt. 

Hon började för att dottern till butiks ägaren blev av med svullna leder å ledvärk, på 14 dagar tack 

vare dessa 2 underbart fina medel! 

Malin Tufvesson. En kompis fick mkt höstblåsor i munnen, hon kunde inte äta, prata knappt dricka! 

Jag skickade henne till affären efter KS. Redan efter några timmar blev det klar förbättring, och på 2 

dagen nästan helt borta! Min flicka fick feber i lördags, hon fick dricka KS blandat med citron, efter 

några timmar gick febern ner från 39 till 37,7 utan tabletter då! Helt fantastiskt.  

Pia Hill.KS får inte säljas som hälsokost, det är därför det står att man ska blanda det i vatten, står lika 

på flaskorna du köper.Säljs som vattenreningsprodukt... Men för bästa effekt ska man dricka 

koncentrerat eller spraya el. vad man än ska ha det till. Jag har själv provat både High tech 

Scandinavias Silver och Ionosil. Rekommenderar det sistnämnda... Du får gärna ringa mig om du vill 

Cajsa ! 

Linda Vigvinter. Jag skaffade MSM för jag har fibromyalgi och ville bli av med en massa värk. Nu 

gjorde jag en atlasprofilax också så jag är inte säker, utan tror att atlasprofilaxen gjorde större 

resultat faktistk. MEN, det jag inte förväntade mig av MSM var, piggare, finare hy, tjockare hår, 

tappar MYCKET mindre hår och vissa rynkor runt ögonen blev mindre, Mitt op ärr på magen blev 

mjukare och mindre och bättre, MYCKET BÄTTRE! Jag smörjde ett tag mina skenben som hade 

benhinne inflammation med magnesium olja och kokosolja blandat med MSM, kändes bra. Nu 

sprayar jag ögonen med KS blandat med MSM för att se om jag kan hindra lite av min åldersynthet 

att annalkas. Prova är mitt råd, man vet aldrig vad som händer. Men man får hålla på ett tag är min 

erfarenhet. 

Britt-Marie Munther. Tummen som min sambo skar upp för ett par månader sedan är nu läkt. Det 

var ett regält skärsår på ett par cm, som borde ha sytts. Vi har pysslat om tummen med KS varje dag 

och nu är tummen så fin så. Eftersom det inte blev sytt så kom det upp lite dödkött som torkade och 



ramlade bort när såret drogs ihop. Det syns knappt att han har haft ett sår där. Tvättade med KS och 

la kompressen indränkta med KS och sprayade på lite då och då när kompressen torkade. På dagarna 

hade han plåster med KS i för han var tvungen att ha handskar på sig på jobbet. Sen togs plåstret av 

och vi tvättade såret med KS och la på en ny kompress, varje dag. 

Nagelsvampbehandling med Ionosil. Efter 1 års regelbunden behandling med Loceryl (medicinskt 

nagelack mot fotsvamp) samt, då denna behandling inte fungerade, 6 månaders behandling med 

Nalox. Alltså 1,5 års behandling. Då inte heller behandlingen med Nalox gav resultat avslutade jag 

behandlingen och började med Ionosil kolloidalt silver. Jag dränkte in en halv bomullsrondell med 

kolloidalt silver och tejpade över nageln med plåstertejp från Apoteket (micropore) över natten. Mot 

slutet av behandlingen, sista två månaderna, har jag kompletterat med Canesten (svampdödande 

salva) längst med kanterna runt nageln eftersom jag fått djupa fickor på ena sidan där nagelbandet 

går (på grund av tidigare nedklippning av nageln antar jag). Jag har också då och då gjort fotbad eller 

tåbad med kolloidalt silver eller ättikssprit. Så, tack för en bra produkt! Som du kanske förstår av 

bilderna så är jag mycket nöjd med resultatet! 

 

Här hittar du berättelsen med tillhörande bildbevis: 

https://www.facebook.com/groups/353447591456827/354311891370397/ 

 

Ann-Charlotte Frisegård. Jag vill bara berätta att jag tog ut en liten järngryta från ugnen i måndags 

250 grader och ställde den på bänken, helt plötsligt tänkte jag mej inte för så jag tog tag i grytan och 

vips kom minnet tillbaka.. Sprutade ks omedelbart upprepade tre gånger på varandra med en minuts 

mellanrum och hör och häpna värken klingade av omgående och jag kunde sätta mej med dom andra 

och äta som vanligt, helt otroligt vilken respons! 

Maud Hilton. Min dotter som har typ 1 diabetes har fått sänka sitt insulin sedan hon började med 

MSM. 

Colloidal Silver Kills Viruses  

“...the collective authoritative medical literature has documented efficacy of silver's virotoxicity 

against over 24 viruses...A broad-spectrum anti-viral agent that really works is needed to combat 

over 200 viruses that cause Upper Respiratory Tract Infections. Undoubtedly oligodynamic silver fits 

this bill...Emerging medical studies confirm the stellar, broad-spectrum virotoxic efficacy of 

oligodynamic silver both in vitro and in vivo.” 

-- Dr Eric Gordon, MD and Dr. Kent Holtorf, MD, Townsend Letter for Doctors, "A Promising Cure for 

Upper Respiratory Tract Infection Pandemics, Including the Avian Flu: Has the Final Solution to the 

Coming Plagues Been Discovered? 

Silver Ions Work Against Bacteria Better and Faster Than Colloidal Particles (i.e., Particulate Silver) 

“Ionic silver, although technically a colloidal, does seem to offer more beneficial properties than the 

traditional colloidal silver. Ionic silver can be generated by electrolyzing the silver metal or dissolving 

silver compounds and appears to have superior antimicrobial activity. One of the reasons for this, in 

addition to the charge of the particles, might be that ‘silver ions in solution offer a greater surface 

area because of the fact that they are individual atoms, not clusters of atoms as seen in a colloid.’ 



This means that ‘they react more quickly and readily,’ and since they ‘are relatively smaller than 

colloidal particles, they will penetrate…more rapidly and effectively.’” 

-- Therapeutic Properties of Silver: A Historical and Technical Review, by S.M. Foran 

Silver Kills Bacteria at Levels Non-Toxic to Mammalian Life 

 "Silver is a disinfectant for non-spore forming bacteria at concentrations about 1000 times lower 

than the levels at which it is toxic to mammalian life. ...The ionic form of silver is necessary" 

 -- British Columbia Ministry of Environment, Ambient Water Quality Criteria for Silver, 

Environmental Protection Department, February 19, 1996. 

Silvernanopartiklar inget hot mot miljön 

The radical anti-silver environmentalists (who have been taking millions of dollars in contributions 

from Big Pharma charitable foundations -- seehttp://thesilveredge.com/bigdrug.shtml) continually 

claim that if people are allowed to use nanosilver, it will contaminate our wastewater systems and 

harm lakes, streams, and more. Of course, they never seem to answer the question about how silver 

is supposedly going to harm our environment, when it came from the environment in the first place.  

 The latest Swiss study shows what I've been saying all along, i.e., when silver ends up in the 

wastewater, or in lakes, rivers or streams, it's biocidal properties are quickly neutralized and it is 

rendered inert, which is to say, harmless, as it binds with sulfides and other substances in the water.  

 This is exactly why the world’s oceans can contain millions of TONS of trace silver, yet those same 

oceans are teeming with abundant life, both plant and animal. The huge amounts of trace silver that 

already exist in nature simply can’t harm the little critters in the environment, because nature has its 

own way of sequestering the silver and making its antimicrobial properties inert. And the silver put 

back into the environment by man is no different, as the Swiss study demonstrates. 

Kristina Ryglert. Behöver ingen deao. Har bara ks på mig, och jobbar mig svettig ibland,luktar inget 

alls,har en sprayflaska med mig på jobbet och fräschar upp mig på toa ibland om jag behöver,för mig 

finns inget bättre än ks under armarna. 

Anders Sultan. Denna mexikanska studie konstaterade att kolloidalt silver kunde vara ett bra 

alternativ i behandling av bröstcancer. Resultaten från studien visar att silverjonerna tar hand om 

och neutraliserar bröstcancertumörer. Man sammanfattar studien med: “The present results showed 

that colloidal silver might be a potential alternative agent for human breast cancer therapy” 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2996348/?tool=pubmed 

Anders Sultan. Även MSM har i vetenskapliga studier visat sig vara en mycket potent produkt vad 

gäller att hämma bröstcancertumörer. Teamet bakom studien sammanfattar resultatet man fick 

med: "Thus, we strongly recommend the use of MSM as a trial drug for treating all types of breast 

cancers including triple-negative cancers." 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22485142 

 



Anders Sultan. MSM har I studier visat sig ha hämmande effekt på cancer I matsmältningsapparaten. 

Forskarnas slutsats var:  ” MSM had cytotoxic effect on cancer cell lines but HepG2 cell line was more 

susceptible. This study suggests that MSM may induce cytotoxic effect on gastrointestinal cancer cell 

lines by apoptosis and cell cycle arrest.” 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21626237 

 

Anders Sultan. MSM har en förmåga att verka som både antioxidant och prooxidant. I följande studie 

tittar man på selens och svavels förmåga att verka som både en antioxidant och  en prooxidant. Som 

prooxidant så medverkar ämnet i bildandet av fria syreradikaler som hjälper kroppens vita 

blodkroppar bekämpa bland annat mikroorganismer och cancer. I studien benämner man MSM med 

ett av dess andra använda namn - Dimethyl Sulfone. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20632128 

 

Anders Sultan. MSM har testats för att se om detta kosttillskott kan ha en skyddande effekt på 

uppkomsten av koloncancer. Forskarna såg att MSM hade en stor påverkan på uppkomsten av 

cancerceller I tarmen: “These findings demonstrate that the polar solvents significantly reduce the 

latent period to tumor onset in DMH-induced colon cancer and indicate the need to further 

investigate such compounds as chemopreventive agents.” 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3409175 

 

Anders Sultan. MSM har i en studie visat sig kunna stoppa metastaserad malignt melanom. MSM får 

melanomet att reversera tillbaka och bli friska celler igen. Forskarna sammanfattar deras studie med:  

“We explored the possibility that the small differences in the chemical structures and properties of 

DMSO and methyl sulfone may be sufficient for methyl sulfone to be an effective anti-cancer drug. 

We show here that methyl sulfone rendered metastatic melanoma cells from the Cloudman M3 cell 

line harmless by permanently reverting their metastatic phenotypes into what appeared to be non-

malignant phenotypes of healthy melanocytes. The clinical significance is that methyl sulfone may be 

a non-toxic chemotherapeutic drug that is effective against metastatic melanoma.”  

 

“In conclusion, methyl sulfone may be important, first, as an effective and non-toxic 

chemotherapeutic compound to treat metastatic melanoma cells and perhaps other metastatic 

cancers. Additionally, methyl sulfone appears to reprogram metastatic Cloudman M3 melanoma cells 

into normal healthy melanocytes. From these studies, we speculate that methyl sulfone-induced 

differentiation may circumvent the development of resistance in healthy melanocytes. Of equal 

importance, these studies suggest that methyl sulfone may be a tool for basic scientists to decipher 

fundamental processes whose mechanisms are not well understood: what induces or reverses 

contact inhibition; what regulates induction of senescence; what signaling pathways play a role in the 

transformation of healthy cells to cancer cells and back to healthy cells.”. MSM benämns i studien – 

Methyl Sulfone. 

 

Hela artikeln här: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2915910/ 

 



Anders Sultan. Polar solvents in the chemoprevention of dimethylbenzanthracene-induced rat 

mammary cancer. Redan 1986 så visade forskare at MSM hade en skyddande effekt mot uppkomsten 

av bröstcancer. Man sammanfattar studieresultatet med: ”Polar solvents and differentiating agents, 

specifically NMF, DMSO, and 4% MSM, were effective in the chemoprevention of 

dimethylbenzanthracene-induced mammary cancers.” 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3098207 

 

Anders Sultan. Sulfur in human nutrition and applications in medicine. Because the role of elemental 

sulfur in human nutrition has not been studied extensively, it is the purpose of this article to 

emphasize the importance of this element in humans and discuss the therapeutic applications of 

sulfur compounds in medicine. Sulfur is the sixth most abundant macromineral in breast milk and the 

third most abundant mineral based on percentage of total body weight. The sulfur-containing amino 

acids (SAAs) are methionine, cysteine, cystine, homocysteine, homocystine, and taurine. Dietary SAA 

analysis and protein supplementation may be indicated for vegan athletes, children, or patients with 

HIV, because of an increased risk for SAA deficiency in these groups. Methylsulfonylmethane (MSM), 

a volatile component in the sulfur cycle, is another source of sulfur found in the human diet. 

Increases in serum sulfate may explain some of the therapeutic effects of MSM, DMSO, and 

glucosamine sulfate. Organic sulfur, as SAAs, can be used to increase synthesis of S-

adenosylmethionine (SAMe), glutathione (GSH), taurine, and N-acetylcysteine (NAC). MSM may be 

effective for the treatment of allergy, pain syndromes, athletic injuries, and bladder disorders. Other 

sulfur compounds such as SAMe, dimethylsulfoxide (DMSO), taurine, glucosamine or chondroitin 

sulfate, and reduced glutathione may also have clinical applications in the treatment of a number of 

conditions such as depression, fibromyalgia, arthritis, interstitial cystitis, athletic injuries, congestive 

heart failure, diabetes, cancer, and AIDS. Dosages, mechanisms of action, and rationales for use are 

discussed. The low toxicological profiles of these sulfur compounds, combined with promising 

therapeutic effects, warrant continued human clinical trails. 

Hela sammanställningen: http://www.altmedrev.com/publications/7/1/22.pdf 

Anders Sultan. Det finns en studie som visar att kombinationen Glukosamin och MSM ger den största 

effekten. Det uppstår synergieffekter mellan de två ämnena och 1 + 1 blir faktiskt 3. 

 

”Glucosamine, MSM and their combination produced an analgesic and anti-inflammatory effect in 

osteoarthritis. Combination therapy showed better efficacy in reducing pain and swelling and in 

improving the functional ability of joints than the individual agents. All the treatments were well 

tolerated. The onset of analgesic and anti-inflammatory activity was found to be more rapid with the 

combination than with Glu. It can be concluded that the combination of MSM with Glu provides 

better and more rapid improvement in patients with osteoarthritis.” 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17516722 

Anders Sultan. Ion Silver gjorde redan 2004 en laboratoriestudie på effekten av Ionosil på 

multiresistenta stafylokocker - MRSA. Resultatet visade att Ionosil utraderade alla 

antibiotikaresistenta bakterier på mindre än 10 minuter. En fallberättelse som Ion Silver fått ta del 

av, visar att det fungerar in vivo (i kroppen) också. På mindre än 24 timmar så blev en kvinna av med 



en MRSA-infektion som hon dragits med i flera månader. 

 

Hela studien här: http://www.ion-

silver.com/docs/Inhibition%20of%20Staph%20aureus%20with%20Ionosil.pdf 

Christina Petersen. Måste berätta att jag idag åter mår prima och jobbat 8-16 - det är bara magic! 2 

groggar i onsdags, 2 igår och idag frisk! Och jag var verkligen dålig i onsdags med rejäla 

influensasymptom som ont i halsen, huvudvärk som tilltog, ont i kroppen, det brände bakom ögonen, 

febern var i antågande och i övrigt allmänt hängig och orkeslös. Tack för detta fantastiska silver! <3 

AnnaMaria Sköld. Har  använt ks när min 2-åring fick ögoninflammation o ett par dagar sen gav det 

sig. 

Siv Kaikuranta. Jag kan säga nu efter 3 veckors ks o msm så är mina händer redan mjukare o mindre 

svullna(artrit)värken också lindrigare, sprayar på händerna också. Blev förvånad vid veckoyogan sist, 

kunde utföra övningarna bättre,tar också b o d vitamin, magnesium o bikarbonat. Igår fick jag en 

herpes o sjuka läppar, satte på ks 3 ggr efter varann o idag syns det bara var den varit, jag fixade den. 

Tack Ann-Katrine Backman,för alla goda råd,vilken tur jag har som har expertis så nära, ska tilläggas 

att jag är ju inte den som tror på grejer i första taget. Tusen tack . 

Camilla Lindgren. Min dotter fick ögoninflammation förra veckan. Direkt jag såg att hon fått det, så 

började jag badda med ks under en dag - det blev inte alls så illa som det brukar bli och sen var det 

helt borta. 

Ingela Villman Fd Olsson. Jag tänkte bara delge lite positivt, jag började ju med MSM pulverform för 

en månad sedan, först var jag snustorr i munnen o törstig som bara den o så frutkansvärt kissenödig 

av msm.et, nu har det släppt tack o lov och blivit så mkt bättre av det, och jag har blivit så mkt 

piggare hemmavid om kvällar, förut kunde jag lägga mig i soffan på em o sova 1-3h och ändå sova 

sedan på kvällen utan problem....... men nu har jag knappt sovit em vila. Jag har mer energi, har tagit 

tag i min ridning tex, städar o rensar upp hemma titt som tätt, bakar o är aktiv för övrigt nu.  Och min 

hund 10 år som får glukossamin efter tips här med tidigare i höst är mkt piggare o leker tom nu. 

Anna Essius. Jag dricker inte heller alkohol. Jag har gjort "grogg" på bara pressad citron och ks. Jag 

tyckte det fungerade bra. Jag tar KS för min ibs. Sedan jag började med ks har jag kunnat gå på toa 

varje dag i stället för två gånger i veckan! 

Lena McCarthy. Jag blandar ks med ett par droppar svenskdroppar i min nässpraysflaska. Ger lite 

vidgande effekt med alla beska örter i. 

Siv Kaikuranta. Jo det känns nog härligt att jag fått lite lindring redan, värk har jag ju haft sedan 18 

års ålder när skoliosen blev upptäckt o så fibron senare, så den kan jag någorlunda leva med, men 

den här hemska styvheten är jobbig o jag vill ju så gärna vara i arbetslivet, jag glömde förresten att 

säga att jag blivit annars också piggare o fått några stänk av livslust fram och ändå tar jag bara 1 krm 

av msm, för jag fick ju symptom på alla gamla krämpor i början så tack vare du varnade mig A-K så 

började jag jätteförsiktigt. Skall nu försöka med ks på en mycket kär 6 årings konstiga utslag på 

händerna o runt munnen, träffar henne i morgon så jag får ge info åt mamman.YES! 



Ewa Esberg Persson. Helt otroligt, måste få berätta att jag tog min första dos MSM igår så fort jag 

kom hem o energin som varit som bortblåst bara kom. Håller på och fejar grejar som aldrig förr. 

Hoppas det är msm:ets effekt. Återstår att se, men nog är jag hoppfull. 

Anders Sultan. Många börjar få upp ögonen för hur bra Ionosil och Lignisul MSM är för hälsan. 

Följande företag delar ut produkterna gratis till sina anställda. Fungerar så bra att man sänkte 

sjukfrånvaron med 90% bara genom detta enkla grepp... 

 

http://www.sporthalsa.se/artiklar/kan-det-vara-nyttigt-att-aeta-silver-och-svavel 

Thomas Persson. Tycker absolut att du ska ge både KS och MSM en chans! Jag har haft stora problem 

sedan barnsben. Gluten och Laktos-prover visar ingenting. Min mage strejkade i princip oavsett vad 

jag åt, men nu, med dagligt intag av både KS och MSM sen ett par veckor tillbaka har jag i princip en 

felfri mage. Vi var på julbord nu ikväll t.ex. och jag stressade magen lite extra på slutet med en rejäl 

portion risalamalta (som tidigare satt igång magen rejält) men har fortfarande inte märkt ngt.. Inte 

uppblåst i magen.. Ingenting  För att göra ett långt svar kort; Köp hem och testa! 

 

Linda Vigvinter. Vid förkylningskänning – ta en silvergrogg och smutta på hela dagarna. Det kommer 

förkorta förkylningstiden samt se till att du inte får några andra "komplikationer" efter din 

virusförkylning som bihåleinflammation, öronproblem, halsfluss m.m. Jag och sonen tog Silvergrogg 

och blev friska fortare än mannen i familjen. Tag även KS i nässpray och spraya, förebygger det med. 

Maria Charlotte Rissanen. Jag har tagit KS och MSM nu dagligen sen slutet av sept 2013 och har inte 

tagit en enda värkmedicin mot min ledpsoriasis (dos panacod 500 x 8 per /dag och Burana 600 x4 

/dag) för att kunna stå ut med smärtan. MEN nu har jag ingen värk och kan sova en hel natt utan att 

vakna av smärta. Så det fungerar men utrensningsymtomen med MSM håller på ännu då jag ännu 

har psorasisi på huden. Jag mådde också mycket eländigt när jag börja med MSM. Illamående, 

sjukdomskänsla och som en värre bakfylla, men det går över. 

Anita E Andersson A. Jag har druckit KS samt tagit MSM i ca 3 -4 månader. Förkyld har jag inte varit. 

Jag reagerade på MSM så att min mage sköter sig perfekt och som du så kunde jag öka dosen snabbt. 

Jag fick en envis urinvägsinfektion som jag botade med KS i högre dos, först gick jag ner i dos igen 

efter 2 dagar när symtomen lagt sig men då kom det snabbt tillbaka - så ca 5 dagar med citron o KS 

och den är borta sedan 2-3 veckor. Slapp antibiotica äntligen. Jag har en liten burk EMS salva men har 

inga hudproblem. Kanske kan du lägga till cocosolja av bra kvalité både invärtes och utvärtes. Det är 

bara nyttigt. Jag har gjort det (tyvärr avskyr jag cocos) men ner skall den.. Ja jag tar alltid mitt MSM 

med Apelsinjuice och äkta citron - inte plastgrejen man kan köpa som innehåller allt möjligt.. Spraya 

KS på kroppen (ev. blandat 1 del MSM och 5 delar KS ? har jag läst) Spraya KS i halsen när du blir 

förkyld tillsammans med citron eller alkohol. Jo - jag fiick snuva.. stoppade upp bomullsrondeller i 

näsan indränkta i KS och sprayade halsen, hade glömt det för förkylningen försvann på mindre än 24 

timmar. 

Linda Vigvinter. Jag fick inga som helst rensninssymptom på MSM och är nu uppe i 1 msk (3tsk). Jag 

märkte nog lite skillnad 2-3 mån efter jag börjat med MSM, finare hud, finarre ärr på magen, tappar 

inte hår längre på samma sätt, finare hårkvalite osv... Men när jag började med KS fick jag enorma 

utrensningssymptom. Så det är så olika på alla. Men du kan även där öka till 1-2 msk 3ggr/dag om du 



inte gör det en tid och se vad som händer. Är du förkyld gör silvergrogg och smutta på mest hela 

dagen är mitt tips. 

Maria Andersson. Tänk om silver fanns på alla ställen där man är utsatt för brännskaderisk  Brände 

mig på underarmen i morse när jag skulle kasta ner ved i vedförugnen. Snabbt på med silver i 

omgångar och brännsmärtan försvann ganska omgående. 

Maria Reeves. Tack så mycket för denna FB grupp. Fantastiskt bra hjälp. Ks och msm har löst både 

mag- och hudproblem på direkten och väldigt skonsamt. 

Yvonne Karlsson. Jag har aldrig tagit några prover på borrelia,  men hade en bred rosa rand runt ena 

låret. Efter ca 1 år kom jag på att det måste vara borrelia när jag såg denna rand på en datorbild. Min 

läkare antog då att jag hade neuroborrelia eftersom jag hade stora problem med mitt huvud. 

Skakningar och ett enormt tryck samt en känsla av att mitt huvud höll på att brinna upp. Har ingen 

aning om vad jag har haft för andra sjukdommar i samband med denna fästing. Hade en fruktansvärd 

ryggvärk. När jag skulle gå kändes det som om mina ben satt fast i gummisnoddar som drog dem 

tillbaka. Influensa har det ju kännts som ända tills jag började med KS. Detta har varit av och till 

under 7 år. Nu hoppas jag det aldrig mer blir sämre än så här, Vågar inte sluta med KS.  

Sanaz Salmasi. Förra veckan hade jag ont i halsen, efter två dagar gurglande med rent ks försvann 

det. 

Lotta Modig. Jag har börjat ta msm dagligen sedan ca 1,5 v och märker redan skillnad på att min 

ledvärk känns lite bättre och jag har redan blivit piggare! Silver fick snabbt bort mitt munsår som kom 

häromdagen och min mammas förkylning blev snabbt bättre med silver. 

Anonym. Min son fick en ks msm blandning av mig att spraya i sitt öga där han hade en eller flera 

stora vaglar han haft i flera månader. Inget har hjälpt från apoteket, så jag sa spraya det här några 

ggr per dag...jag ringde honom iförrgår och frågade hur det gått och den är helt borta!! Hurra säger 

jag bara..själv sprayar jag det i ansiktet och i ögonen varje kväll och ser åxå mycket klarare nu såg 

suddigt innan utan mina progressiva glas... 

Zaida Granath. För att kroppen ska kunna ta upp vitaminer o mineraler är det också viktigt att ha rätt 

pH, alltså 7...vilket man kan få av rätt kost, bikarbonat, olika basiska tillskott och t.ex med joniserat 

vatten som man får hämta gratis hos mej och på många andra ställen. Men oavsett det är silver det 

bästa man kan ha i husapoteket. Har inte haft en sjukdag på evigheter... 

Jeanette Hedell.Se till att köpa märket Lignisul, jag har använt i många år och har testat andra 

märken men tycker mig ha märkt att Lignisul ger bäst effekt. 

Ann-Katrine Backman. Jag har haft flera klienter som haft cystor i brösten och tagit Ionosil och fått 

cystorna att gå bort. Bl.a. en person hann bara ta Ionosil 1 månad innan hon skulle på operation. Hon 

tog 1 msk 3 ggr/dag och då hon skulle opereras så fanns inget där, så hon slapp operationen. Men 

iom att det inte blev ngn operation, så vet vi inte om det var elakartat eller godartade cystor. 

Maria Fredholm. Vaknade i måndags med influensaliknande symtom... (riktigt kass) .. satte in hög 

dos ks blandat med glögg:-)) idag onsdag, är jag helt frisk .. sköljde även näsan med ks. 



Viveca Ewards. KS!! Ett "måste" i stallapoteket ;)) Suveränt på alla typer av sår (spraya rent KS direkt 

på) Du kan även ge hästen oralt för invärtes behandling vid exempelvis misstanke om bakterier, 

svamp eller virus. 

Anette Weareone. Nu har jag "bevis" för att KS tar bort borrelian. Fick fästingbett i höstas som blev 

till en tennisbolls storlek på benen. Istället för att äta antibiotika började jag med KS och var lite 

orolig ett tag att det inte hjälpt när jag fick yrsel och ont i bakhuvudet. Efter en massa tester kom 

sjukvården fram till att jag hade lågt järnvärde som nu är åtgärdat och jag mår bra igen. Idag ringde 

läkaren och sa att de sett ytterst lite av borrelia i mitt prov och att järnvärdet troligtvis var hela 

orsaken till mina besvär därför behövde jag inte göra ryggmärgsprovet. Jag tror att KS hjälpte mig 

där. Men det sa jag inte till läkaren  ska man säga det med risk att de avfördar det eller hålla tyst? 

Glad är jag ändå att borrelian är borta! 

Marie Karlsson. Idag har jag inte ont i halsen alls  och det var ganska kraftigt igår. Känner bara av 

blymössan lite. Jag tog ett hett bad men ingen silvergrogg. Det här tog jag igår: 2 krm MSM, 1 Krm 

askorbinsyra, 1 kapsel D3 5000 ie, 2 vitlöksklyftor och färskpressad juice på mandarin och 

granatäpple. Det var nog allt bortsett från vanlig mat. Sprayade titt som tätt med KS under hela 

dagen, totalt kanske 4-8 tsk. Jag skulle nog chocka min kropp med askorbinsyra, lök i alla former, KS 

och heta bad. Lycka till 

Guy Wangerås. Ni minns säkert att jag i början av veckan berättade om min nya fantastiska syn som 

MSM:et gett mig tillbaka. Ska bara säga att nu tittar jag på TV UTAN glasögon o kan till o med läsa 

texten. Tummen upp för den nya synen. 

Monica Karvinen. Jag har också fått samma effekt! Jag har förbättrad syn enbart genom intag av 

MSM varje dag! Tar även KS då o då. Jag dricker det! Sen har man plötsligt fått naglar på köpet. 

Tanja Göransson. Asså herregud! Till alla er som lider av bihåleinflammation varje gång ni blir 

förkylda kan jag bara rekommendera naturläkemedel! Har tagit 2 tabletter Silicea igår morse och 2 

tabletter nu imorse. Kombinerat detta med Kollodialt silver/MSM nässpray. Och nu rinner det 

bokstavligen ur mig. Jag känner att trycket först ökar, sen knakar det till i bihålorna och sen bara 

rinner det ut och trycket släpper! Helt underbart!  då har jag provat allt annat i "vanlig" medicinväg. 

Haft bihåleinflammation ett antal gånger innan men aldrig såhär länge innan. Nu har jag haft det i 8 

dagar. 

EvaLisa Bergqvist. Denna helgen har jag känt en väldig irritation till mina läsglasögon. Putsar och 

putsar dom och inser helt plötsligt att jag ser glas klart utan dom. Jag har sprayat KS och MSM rakt in 

i dom med en liten sprayflaska senaste månaderna. Jag drar isär nedre och övre ögonlocket och 

sprayar. ca 2 ggr om dagen. Jag tog en del MSM till 5 del KS men så såg jag någonstans att Anders 

eller om det var AK som rekommenderade 6 delar KS så då ändrade jag på det. Alla texter var 

dimmiga-denna morgonen kan jag läsa vad jag skriver här och se mellanrum på bokstäverna. Det 

känns härligt. Nu vet jag inte vad min dimmiga syn berott på. Enda gången jag varit fri från den var 

när jag var hos John of God för 3 år sen och Entiteterna op mina ögon. Där lämnade jag mina 

glasögon och var fri ca ett halvt år. Sen kom den dimmiga synen tillbaka ganska snabbt. Optiker skyr 

jag då jag är rädd för deras "dom" vill helst reda ut detta själv då min far hade svår ledsyn och vit 

käpp och man ä väl rädd för arvet som en av mina systrar fått. Så länge jag klarar mig utan domar så 

länge är jag lycklig och med denna blandningen då- känns det som jag kommer en bit till utan att 



besöka läkare/optiker . Det känns gott för mig sen tycker jag andra ska gå dit men jag vill göra på mitt 

vis genom att söka hälsoprodukter i första hand. 

Marianne Hilbert. Grattis till ditt fina upplevelse EvaLisa. Jag fick samma resultat genom intag av 

MSM för 10 år sen och då visste jag inte ens att ögonen kunde påverkas av detta. Numera har jag 

också en sprayflaska som jag tar lite då och då och jag behöver heller inte skaffa glasögon som de 

flesta i min ålder, 60 år  Ibland blir det lite suddigt och då kommer jag ihåg att ta MSM igen. Vet inte 

vilket fel jag haft/har. Men sämre o sämre har det blivit med åren. Tror jag har nått brytningsfel 

också. Hur som helst så hade så pass dålig syn för 5-6 år sen vid ett syntest, att jag inte får ta körkort 

utan glasögon. Min lösning: halvt glas jummet vatten, 1krm MSM, några droppar pressad lime varje 

morgon. Sedan 2 dagar även på eftermiddagen. Och så har jag en full sprayflaska (30ml) med KS och 

1krm MSM i. Detta sprayar jag ögonen med hela eftermiddagarna. Nästan hela sprayflaskan går åt. 

Märker nya saker jag kan se varje dag. Köra bil i mörker. Lätt som en plätt nu mer. Gjorde det idag. 

Ser inte änns dubbla baklyktor på bilarna framför mig längre.  DET HADE ALDRIG GÅTT FÖR 2v 

SEDAN. 

Gull-Britt Grauengaard .Får väl passa på och berätta, jag lider av tandlossning och har tandfickor som 

jag blöder ur varje gång som jag är hos tandläkaren, nu har jag hållt på med KS och MSM i ca en och 

en halv månad har gurglat med KS varje dag efter tandborstning och gissa vad glad jag blev när jag 

var hos tandläkaren i torsdag, INGEN BLÖDNING hon kollade 2ggr och tyckte att det var konstigt att 

alla tandfickor har slutat blöda på samma gång:)))) 

Thomas Persson. Med risk för att vara tjatig, jag har ju skrivit om mina magproblem (IBS & Colon) här 

tidigare och hur Ionosil KS & MSM hjälpt mig.  Igår var jag på en middag och personen som lagade 

maten, som tagit för vana att undvika mjölk och grädde i maten frågade som vanligt om vi skulle byta 

mot vatten i såsen, men jag tyckte "nej, kör på med så mkt grädde som möjligt (det funkade ju på 

julbordet härom veckan) så ser vi vad som händer istället..". Så, sagt och gjort.. Kyckling med (väldigt 

mkt) gräddsås och sen en rejäl bit gräddtårta till efterrätt och fortfarande idag inte ens en liten 

reaktion från magen! För ett par månader sedan (före KS o MSM) hade det räckt att jag tittat på 

grädden så hade magen ballat ur fullständigt (enligt prover så tåler jag grädde, men i praktiken har 

jag aldrig klarat av det utan att få problem). Det här är guds (eller någons) gåva till min trasiga mage.. 

Helt underbart (förlåt, men jag är bara så jä*la glad)! 

Christina Grossi. Mår toppen sen jag började med Ks ögonvitorna är kritvita och jag är pigg. 

Ann-Mari Johansson. Jag har tillsammans med lchf-kost,msm och ks gått från att varit sjukpensionär 

till att arbeta heltid. Har fibromyalgi och tidigare haft mycket panikångest men är idag så gott som 

frisk. Känner bara av besvär när jag stressar. Har nu tagit 2 tsk msm och ca 3 tsk ks om dagen. Ökar ks 

vid behov. Däremot tog jag ca 4-5 tsk msm när jag började för några år sedan, men som sagt ligger nu 

på 2 . Tar även d-vit,magnesium,kalcium ,omega3 tilskott. Det tog ca 1 år innan jag kände att det 

vände och idag har jag ett helt nytt liv, så kämpa på. 

Kerstin Kokås-Sörgård. Jag har fibromyalgi och har efter 2 mån med msm blivit starkare. Kan göra 

mer innan det tar stopp och återhämtningen är mycket snabbare. Några timmars vila i stället för flera 

dagar som förut. KS har jag bara använt 1 mån. Nu borstar vi tänder med msm+kokosolja och tar ks 

efter, allt sväljer vi. 



Erika Åström. Är det ok att bara använda KS som ögonspray också? Det hjälpte mig att läka ut en 

ögoninflammation för någon vecka sedan och jag har sprayat en dusch i vardera ögat sedan dess (det 

har ju varit så himla blåsigt o kallt o det är något mina ögon lätt blir inflammerade av) 

Linda Wirtanen. Förra tisdagsmorgonen fick min 12-årige dotter fick en ihålig röst, snuva och värk i 

bihålarna. Kollade henne med "böja ner sig"-testet att det verkligen var bihåleinflammation. Japp, 

det var det. Började genast med att spruta silver i näsan, samt silvergrogg utan alkohol. En gång tog 

hon ångbad för att rensa gångarna, sedan enbart silver. Onsdagkvällen symptomfri, dock lite snuva, 

men ingen bihåleinflammation och ingen feber. Klarade oss utan läkare, medicin och sjukvaro från 

skolan. 

Britta Käfer. Har metastaser bakom senerven. Man skulle spruta in nagot och jag skulle ha en massa 

obekvämligheter. Jag tar kollodialt silver och guld sedan ett par månader.  Jag fragade min goda fe 

som jag far detta fran, vad jag ska göra. Hon sa ta mer av silvret nu. Efter tva veckor hade jag koll igen 

- nu såg jag 40%! Alla, och även jag, var sa överraskad som man kan bli i en sadan situation, Efter tva 

veckor igen var det tid att göra koll igen, nu ser jag 60% utan behandlingar! Jag berättade att jag tar 

kollodialt silver och guld. Läkaren sa att jag kan inte göra nagot fel med det. I januari kommer läkare 

fran USA. Min läkare vill gärna göra nästa undersökning i deras närvaro, om det passar för mig. Jag 

har naturligtvis inga problem med det. 

Lollo Wige. Har bl a borrelia under huden. Har använt KS med gott resultat parallellt utvärtes och 

invärtes, ska nu komplettera med MSM utvärtes också, tar f.n 1/2 tsk MSM varje morgon. 

EvaLisa Bergqvist. Jag sprayar i mitt ansikte och då speciellt på mina ärr som jag fick kvar efter svår 

acne i 30 års åldern då jag hade Bulimi i ett år. Har nog aldrig mått så bra som nu när jag äntligen 

hittat hem både i mig själv och med dessa produkter som reparerar det jag tidigare skapat när jag 

levde ohälsosamt. Jag ser själv i spegeln att ärren minskat och jag njuter i fulla drag av det. Fast eg 

störde inte ärren utan påminner mig om hur bra jag har det idag -   Att spraya ansiktet och huden ger 

en fräschör och härlig lyster tycker jag - och ger även mitt hår detsamma varje dag !!!! 

Jeanette Hedell. Jag har provat t.ex. Emin MSM från hästbutiken, funkade ingenting på mig. Lägg till 

några kronor och köp Lignisul/Alavis MSM, stor skillnad i kvalité enligt min kropp. 

Ann-Katrine Backman. Fick det här meddelandet av en medlem i gruppen ikväll Hej Ann-

Katrine!Tänkte jag skulle meddela att min pappa är nu så mycket bättre efter doseringen du gav 

mej..Tror knappt det är sant ,mycket piggare och klarare i huvudet .Blodproverna var acceptabla sist 

dom togs och blodvärdet hade inte sjunkit mera..Håller tummarna nu för att det fortsätter så..Tack. 

Mannen tar nu 3 msk Ionosil 3 ggr/dag, samt 40 droppar D-vit/dag samt att han får Aranesp 

varannan vecka. Mannen har Myeloplastisk Syndrom. Han hade ett sjunkande Hb som sjönk oavsett 

blodtransfusioner, märktes genom att han var trött, svag i knäna och glömsk. Kunde ha varit en 

propp. Gjorde en Crista punktion i november som visade MPS. Mannen har fått ett flertal 

blodtransfusioner sen i somras. Ingen inom sjukvården såg att hans prover svajade, förrän han kom 

till Köpingslasarett som kom på vad det var. Hemskt! Jag är så glad för den här mannens familj att 

han blivit så mycket bättre nu. 

Pernilla Siljeström. Har haft ett elakt sår som inte läkt på 7 månader. 2 veckor sprayande med KS är 

det läkt och borta. Tack  



Marianne Hilbert. Min väninna har Diabetes 1 och är 58 år. Hon vägrade amputation av sin fot och 

fick själv stå på sig och behandla såret med KS. Det tog lång tid men KS var det som räddade hennes 

fot säger hon själv. Från början var inte sjukvårdarna så behjälpliga, men de ändrade sig. LED-

behandling från PharmaLight (www.pharmalight.se) har också hjälpt till med att öka cirkulationen 

och läkningen. 

Ann-Katrine Backman. Eftersom det man sätter på huden är in i blodomloppet och vävnaderna på 

under 35 sekunder, så rekommenderar jag att din väninna också sprayar Ionosil över det drabbade 

området på bäckenet eftersom KS kan rena lymfan dessutom. Viktigt också att ta aluminiumfritt 

bikarbonat genast för att basa kroppen samt aprikoskärnor som har ett högt värde av B17. 

Aprikoskärnorna beställer du på nätet. Groddade mungbönor också innehåller höga mängder B17. 

Mungbönor finns i dom flesta matvarubutiker. Grodda mungbönorna och mixa med en mixer och 

drick ca 1 l/dag. Stor dos C-vitamin typ 6000 mg/dag, stor dos D-vitamin typ, 20 000 - 30 000 IE/dag 

som Anders skrev om där ovanför, samt linfröolja tillsammans med kvarg som syresätter cellerna och 

kväver tumörerna. Man blandar 1 msk linfröolja med 1 msk kvarg och äter 2 ggr/dag. Det går inte att 

använda annat än kvarg, därför att kvarg innehåller ett protein som har effekten att då det blandas 

med linfröolja, så tar det sig genom cellmembranet på cancerceller och går in och syresätter dem och 

kväver dem. Det ska vara ett kvarg med lägsta möjliga fetthalt 1 % och protein 12.7/100 g.Man 

behöver också äta 1 msk gurkmeja också/dag, gurkmeja kan bota den allvarligaste cancerformen. 

Hörde i förrgår om en person som haft binjurebarkcancer och haft metastaser i lungor och lever och 

nu är friskförklarad, efter att ha ätit gurkmeja. PauD'Arco har också botat flera som haft obotlig 

cancer. Sådana som man gett upp hoppet för, då dom druckit avkok av PauD'Arco 1 månads tid 1 

l/dag, så har inget av tumörerna funnits kvar. Också ingefära och bromelain, har i stort sett samma 

effekt som gurkmeja. Rödbetsjuice, graviola och björkaska har väldigt stor effekt också på cancer. 

Vetegräspulver är också väldigt effektivt mot cancer. Ca 70% av innehållet i vetegräs består av 

klorofyll. Klorofyll är basen för allt växtligt liv och är väldigt nyttigt även för oss människor. Klorofyll 

ökar bl.a. produktionen av röda blodkroppar, sänker det dåliga kolesterolet, normaliserar 

blodtrycket, stärker immunförsvaret, renar blodet. Klorofyll är dessutom i sin kemiska struktur 

nästan är en exakt kopia av hemoglobinet i blodet? Vetegräs är i stort sett ett komplett livsmedel, 

det innehåller alla de 8 livsnödvändiga aminosyrorna. Mängder med mineraler likaså varav 

huvudsakligen kalcium, jod, selen, järn och zink. Det innehåller även vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, 

B12, C, E och K och flera hundra enzymer som är svåra att hitta i andra livsmedel. 

Marlene Skoglund. Efter 4 månader nu med KS MSM och koksolja så har detta hänt. Magen mår 

mycket bättre. Hud och hår ser glansigt och friskare ut. Haltar inte längre efter en knäskada som jag 

haft i flera år. Naglarna är starka. Alla solfläckar är borta. Tänder och tandkött ser friskt ut. Mindre 

ont i ryggen. Kroppen känns allmänt starkare. Och tack vare bikarbonaten är jag fri från 

Omeprazolen. Eftersom den basar kroppen. Jag andas bättre av någon anledning? Orkar mer och 

därmed en bättre attityd till det mesta, och det är ju viktigt i livet. Synen är bättre eftersom det 

sprayas hej vilt i ansikte och ögon med KS. Har nu också blandat i lite MSM i flaskan. Krämen är också 

som A-K skrev en utmärkt peelingkräm. 

Ewa Esberg Persson. Jag jublar! Har varit extremt beroende av nässpray i flera år mot nästäppa. I dag 

Har jag sprayat silver o använt min saltinhalator o vips nu kan jag andas trots förkylning, helt otroligt. 



Ingalill Lisa Sidfäldt. Min älskade kanin Viktor har nu äntligen blivit så pass frisk han kan bli och har 

varit på sitt förhoppningsvis sista återbesök hos veterinären idag... Tack vare KS, det tog bara 1 1/2 

månad så blev han så mycket bättre. Veterinären gav honom inget större hopp om att bli frisk igen. 

Trodde hon ja. Viktor blev sjuk i somras med öroninflammation o lunginflammation som inte velat ge 

sej, fått flera doser antibiotika av olika slag... Fy så sjuk han varit. Men nu har jag en glad och lekande 

kaninpojke igen. 

Ann Alexandersson. För mig fungerade silvergroggen klockrent. Vaknade natten till måndag med 

halsont, gurglade då med rent KS då dämpades det onda. Gick och jobbade men kände att feber och 

värk o kroppen och det onda i halsen återkom. Väl hemma på måndag kväll blandade jag silvergrogg 

och intog som A-K skrev ovan om och sprayade ögon och näsa. Vaknade pigg som en nötkärna. Gick 

och jobbade men fortsatte spraya ögon och näsa under tisdagen. Känner mig frisk.... 

Jeanette Hedell. Alltså, jag måste får höra om era erfarenheter för nu är jag lite förbluffad, trots att 

jag varit med om rena mirakel med MSM och Silver. Jag läste om hon sprayade i ögonen och har nu 

lite förstrött sprayat några gånger per kväll sedan i helgen, inte så många dagar alltså. Jag äter också 

en knapp msk KS per dag och en tsk MSM sedan i somras.  I går åkte jag inte till optikern för att 

hämta mina nya glasögon, som jag beställde för tre veckor sedan då min syn hade blivit sämre. Jag är 

närsynt och har progressiva glas (är en kvinna på 53). När jag provar mina nya glasögon så ser jag 

suddigt, vilket jag poängterar för optikern. Han mäter upp glasen och konstaterar att de stämmer 

enligt receptet. Det slutade med att de gjorde en ny synundersökning och konstaterade att jag nu såg 

bättre på både nära och långt håll! Jag var bara förvånad. Sa inget om mitt sprayande. Vi beslutade 

att jag ändå skulle testa att använda mina nya glasögon en tid och fick en återbesökstid den 18 

december.  Detta känns både spännande och heeeeelt otroligt! Kan det verkligen ha gjort sådan 

skillnad på bara några dagars sprayande? Eller kan det möjligen bero på kombinationen av att jag 

också ätit KS sen i somras som jag fått så mycket bättre syn?  

Laila Hamberg. Mycket intressant med KS och synen. Har sprayat i 1 vecka nu och min syn har 

påverkats radikalt, ser bättre med mina första glasögon som jag fick år 1995, än dom jag har nu (blir 

suddigt)...sa till min far du ska testa att spraya KS i dina ögon, han har början till gråstarr!! Ska bli 

roligt att höra hur det förlöper! 

Monika Andreassen. Sprayar också i ögonen och nu kan jag se mycket tydligare, ska till optikern i 

morgon. Spännande! 

Ing-Britt Bronzwinge. Håller med dig Laila Hamberg, min syn har också förbättrats, har haft svårt 

synfel från 13 års ålder och nu efter att jag sprayat ögonen med msm + ks har det skett stora 

förändring till det bättre. Har inte vågat tro på detta så jag har inväntat fler som upplevt samma sak. 

Så skönt också med denna ögontvätt. 

Guy Wangerås. Jag har under lite mer än 1v tid nästan tömt en full 30ml sprayflaska med ks o msm 

varje eftermiddag/kväll. Och jag brukar luta huvet bakåt, öppna ögonlocken o spruta. Sen håller jag 

kvar locken öppna så ögat riktigt "badar" i vätskan kanske 30-40 sekunder sen släpper jag.  Glöm inte 

mortla msm så du slipper skrapet i ögonen. 



Therese Persdotter. Min lille artroshund har blivit så mycket rörligare, piggare sen jag började ge 

MSM. Han klarar sig nu utan sin rimadyl vilket han inte gjorde för två veckor sedan :) Han får nu MSM 

tillsammans med glukosamin, och omega3. 

Kari Katralen. Jag ger min 10 år gamla cockertik MSM i förebyggande syfte. Nu har jag upptäckt att 

det är en nödvändighet. Ger jag henne inte MSM ett par dagar börjar hon halta på ena bakbenet. Så 

det är helt klart nyttigt! Med MSM är hon som en unghund som skuttar och springer och är hur "fit" 

som helst. 

Ann-Charlotte Frisegård. Jag ger också min vovve på 8 år både nypon och msm, hon leker som en 

valp nuförtiden. 

Linda Holm. Jag skrev om min 8 månaders bebis i förrgår, tror jag, som är förkyld. Igår var han riktigt 

"hängig". Jag duttade ks i näsborrarna, på läpparna och i öronen, för säkerhets skull, då storasyster 

brukade få öi tidigare av samma symptom. Jag gav under dagen två gånger oralt, några droppar åt 

gången. Idag är han mycket piggare  och jag har bara snutit honom två gånger sen vi vaknade!!  Och 

inte alls samma "hängighet". Jag vågade inte ge större mängd oralt då han är så liten, men kände att 

jag måste testa lite i alla fall. Nu undrar jag, är det alls ok att ge bebisar ks oralt? Är den mängd jag 

gav, typ en tsk på en dag för mycket? Vågar jag ge motsvarande mängd idag? När storasyster var 2 år 

gav jag henne samma behandling, men två-tre tsk oralt, och dagen efter var hon helt frisk.  Men hon 

var ju större då.  Normalt har mina barn som bebisar brukat vara förkylda ca två veckor, iom att de 

inte kan snytas på samma sätt som vuxna, men det ser onekligen ut som att vi denna gång slipper 

undan med betydligt kortare tid. 

Gerd Westerling. Tips! Köper ekologiska citroner och de möglade ganska snabbt, men så kom 

gubben på att doppa dom i silvervatten, och denna gång har de inte möglat! 

Kattis Bjerselius. Tar en kapsyl ks varje morgon och kväll pga mina ofta återkommande 

tarmficksproblem och när det ändå bryter ut tar jag 0,5 dl 3 ggr om dagen. Funkar riktigt bra. Jag ser 

fram mot en massa bra info om fler användningsområden. 

Monika Andreassen. Har haft ont i mitt ben i över ett år och köpte EMS creme och efter 4 dagar har 

jag varit smärtfri. Har använt den på benet tre gånger om dagen. Var hos sjukgymnast idag och hon 

skulle läsa om denna kräm. Otroligt men sant. Tar också KS varje dag. 

Silja Siegel. Jag har ofta besvär av vagel. De uppkommer ofta precis i kanten på övre ögonlocket eller 

i kanten på nedre. Ont gör de ofta, olika stora kan det bli (mycket vackert....not!) och det har ofta 

tagit 1-2 veckor innan de har försvunnit (=2 veckors helvete och man ser inte klok ut). Nu har jag vid 

senaste 3-4 ggr sprayat med enbart KS och de har försvunnit markant myyyycket snabbare. Dock blir 

huden lite torr då den spänts ut lite av vageln eller kanske av silvret. Det vet jag ej och det är inget 

besvär. Det åtgärdas lätt med lite kokosolja på utsatta området. Så fort jag känner av en vagel på G, 

känns som "gruskorn i ögat" men blir till sist känslan av treans sandpapper) så sprayar jag på så fort 

jag kommer ihåg det under dagen (flera ggr/dag) och det har som sagt gjort märkbar skillnad! Det blir 

aldrig ett helsicke och det går tillbaka snabbt! 

Timo Engman. Jag har upplevt att KS har en tungmetallsrensande effekt... för jag vet jag har 

tungmetaller som höga nivåer av bly, och arsenik samt lite förhöjda nivåer av kadmium i min kropp. 

Det har en frekvensmätning visat faktiskt. Och jag upplever att skallen blir klarare med KS. Jag har 



märkt att när jag tar KS med abx så får man inte diarre och också med en zapper så har jag aldrig haft 

problem nånsin. Det är därför jag fortsätter använda KS. Den tar virus och borrelia så jag tycker det är 

viktigt att fortsätta rensa. 

Anders Sultan. Forskaren Roger Altman har gjort en studie på intag och utsöndring av ett 10 ppm 

starkt kolloidalt silver. Han har i studien intagit 2000 mikrogram (2 mg) silver dagligen i flera 

månader. Detta motsvarar närmare sju gånger mer än de sex teskedar som var en vanlig 

rekommenderad daglig maxdos av ett 10 ppm starkt kolloidalt silver under den tid produkten var 

godkänd som ett kosttillskott. Altman mätte löpande upp hur kroppen gör sig av med silvret, både 

genom urin och avföring. Roger Altman noterade att ju större intagsmängderna var, desto mer ökade 

kroppen utsöndringstakten. Inget silver verkade lagras upp i vävnaden – utan kroppen såg effektivt 

till att utsöndra överflödigt silver. I ljuset av detta så kan man flytta fram myndigheternas LOAEL och 

NOAEL rejält, förmodligen motsvarande tusentals år. Dessa intagsnivåer är ju grundade på det 

felaktiga antagandet att kroppen skulle ansamla allt silver som vi får i oss. Intressant att notera är att 

ju mindre silver kroppen har upplagrat, desto långsammare gör sig kroppen av med det – ett tecken 

på att kroppen vet att den behöver spara lite grann till olika biokemiska ändamål. 

 

Hela studien: http://www.silver-colloids.com/Papers/AltmanStudy.PDF 

WHO om utsöndring av silver ur kroppen: The liver plays a decisive role in silver excretion, most of 

what is absorbed being excreted with the bile in the faeces. In mice, rats, monkeys, and dogs, 

cumulative excretion was in the range 90–99%. Silver retention was about 10% in the dog, <5% in the 

monkey, and <1% in rodents (10). In humans, under normal conditions of daily silver exposure, 

retention rates between 0 and 10% have been observed. 

Amerikanska Naturvårdsverkets (EPA) syn på utsöndringen av silver: According to the EPA IRIS 

Report on silver [Integrated Risk Information Systems, 5th page, 1st paragraph, 1987 ] it states that a 

number of tests were completed to test the absorption and retention of ingested silver in a number 

of animals, including primates (we are primates).  In its conclusion, the test work indicated that 

between 90-99% of ingested silver was excreted on the second day after ingestion, and greater than 

99% was excreted in less than a week. So, in other words, almost all of the ingested silver was out of 

the body in only two days, and most of the rest was out of the body in a week. They found that silver 

does not build up in the system.  

http://www.silverforme.info/absorb.htm 

En malariaberättelse från Kenya. Mark is also my neighbour. He is an accountant by profession and 

is running his own private business. And like both David and Edith, Mark suffers from MALARIAL 

attacks. When attacked he has to spend days and at time over one week in hospital. This has double 

effect on him. One is that during the attack he is forced to close down his business. At the same time 

he has to pay a lot of money to the hospital for the treatment. Mark says that he suffers two major 

attacks every year. It was on one occassion, last year, when I found Mark laying outside under the 

shade after having returned from the hospital. He narrated to me his problem and I introduced him 

to the ION SILVER. On the next day Mark came to me eager to know where I got the ION SILVER from. 

He has a number of friends and relatives who do business in drugs and who have drug stores - but 

none had the ION SILVER. I disclosed to him of my source and asked him to get more information of 

the item from the internet. On the following day Mark came back to me and informed me that he 



had been to the internet and read more about the SILVER: ”This product boosts white blood cells and 

can even therefore be used to put a check on HIV.” he informed me. Since then Mark has been on 

me on several occasions trying to find out whether I had received some ION SILVER. Just a week 

before I left for Sweden Mark was down again with malaria. Like Edith, Mark lamented to me thus: 

”when I used the ION SILVER you gave me, I never suffered an attack for the hole of last year. Now it 

is back again. That product is very good. Please bring alot of it with you on your return from 

Sweden”. Mark requested. I promised to bring some with me. 

Benny Sellberg. Jag vet att KS har effekt, sen kanske det inte helt botar långvarig borrelia. Vår Svarta 

Terrier fick anaplasma och bartonella, gick på abx länge med blev bara sämre. Veterinären gav upp 

och sa att så svår läckande tarm går sällan att få ordning på. Då tillsatte vi KS med abx och fick en 

väldigt bra respons, han är nu bra igen  Så kombinationen räddade vår vovve. 

Carina Wetterstrand. Dottern har blivit hjälpt med sina svåra urinvägsinfektioner av KS, ingen 

antibiotika på flera år nu. Hon hade hemska problem tidigare, var hos doktorn jämt... Sent en kväll 

drog det igång igen, smärtor så hon grät. Vi bestämde att hon skulle ta KS och försöka stå ut över 

natten och åka till vårdcentralen så fort de öppnade. Jag gav henne ett stort glas med KS och sa att 

hon skulle ta små klunkar av det hela tiden. Smärtorna klingade av på några timmar och vi somnade. 

På morgonen när hon vaknade kände hon bara av infektionen en liten aning så hon fortsatte ta små 

klunkar kontinuerligt och på några timmar var det helt borta. Numera är problemen inte lika stora 

och så fort hon börjar ana minsta lilla att det är på gång tar hon KS så det hinner aldrig bryta ut. På 

den tiden fanns inte tillgång till denna sidan och alla fina tips man får här. Nu vet jag att man kan 

spraya/badda underlivet med silver också så det rekommenderas också. 

Louise Söderberg. Min son fyllde 2 i augusti och hela hösten har han varit sjuk i både det enda och 

det andra från dagis. Jag fick nog sist han var sjuk och började ge honom en msk ks varje morgon i en 

veckas tid. Nu har det gått nästan 3 veckor sen dess och han har inte varit sjuk alls. Jag har själv 

problem med svamp och tar ks tre gånger om dagen. 

Elisabeth Lindblom.Jag har tagit MSM i ca 3 veckor och KS i ca 2 veckor + EMS salva från och till. 

Känner mig mycket piggare och har fått tillbaka en hel del energi! 

Marlene Vendel. Ännu en förkylning som snart är borta tack vare KS. Jag började känna mig lite varm 

i går och hade 38 grader, tog KS och citron i en liten hutt några ggr under dagen, hade massa saker 

att göra igår så kunde inte hålla mig hemma och vila. Men jag kände inte av förkylningen så mycket 

mer under kvällen, bara lite nästäppa. Imorse var jag förkyld, men man kände garanterat skillnad på 

denna och tidigare förkylningar. Jag har under dagen huttat 2 msk ks och sköljt näsan med näsbidé 

två ggr och sen tagit ks några gånger i näsan, har även tagit extra c-vitamin. Nu känner jag mig 

mycket bättre och det känns som den är på väg bort.  Vanligtvis så är jag förkyld i typ 3-4 dagar. Så 

tack KS, helt otroligt att man inte hört om detta tidigare =) 

Jessie Selin. Jag har upplevt med endast KS hur acne försvinner, KOL blir bättre, urinvägsinfektion 

försvinner, hur synen blir bättre och hur hundar blir hjälpta på både det ena o det andra viset. 

 

Teresa Granlund-Östman. Min vita Grand Danois har varit alldeles missfärgad under hakan men även 

i ljumskar och runt sitt könsorgan av sitt kroppsegna sekret (ganska vanligt bland vita hundar).  Nu 



har jag sprutat KS på de nämnda kroppsdelarna på honom under helgen och missfärgningarna börjar 

ge vika markant!  Glad! 

Anna Cristina Jansson. Jag har använt Nasonex i över ett år, men slutade för två veckor sedan. Är inte 

lika täppt sedan jag började med Ks, MSM och använda näskanna med saltvatten. Använder 

Använder även nozoil med eucalyptus flera gånger per dygn. 1 msk KS per dag och 2 krm MSM per 

dag. 

Anders Lantz. Bara måste uttrycka min tacksamhet i största allmänhet för Kolloidalt Silver. Vid två 

tillfällen har den hjälpt oss att slippa gå till veterinären med djuren och med höga veterinärkostnader 

på köpet. Med KS har kostnaden för att få djuren friska bara varit vad en flaska kostar. 

Nettan Hammar. Syrrans katt blev av med UVI då hon ställde fram en skål med rent silver, hon fick 

fylla på många ggr. Spraya gärna också. 

Marlene Skoglund. Effekten på gamla ärr märks på mina ärr kan jag vittna om. Dom är ändå riktigt 

gamla. Ni vet när man tryckte ut finnar i facet. Den krämen man gör själ med KS MSM och koksolja. 

Då har jag ändå bara smörjt in mej på kvällen och även solfläckar är borta. 

Lisa Andersson. Jag sprejar rent KS i min hunds ögon men det är bara för att jag ännu inte gjort 

någon blandning med msm. Min hund hade en medfödd skada och är opererad i ett framben när han 

var 9 månader. Han besvärades ändå av hälta trots att han fick Litomove(nyponpulver) men för 3 år 

sedan började vi med MSM och Glucosamin och efter det har han inte besvärats av hälta. Han är nu 6 

år. Han har också allergi så därför sprejar jag honom i princip över hela kroppen. Han kommer själv 

och säger till och visar när det kliar och vill bli sprejad, så alltså lindrar det klåda också.  

Anne Maaninka. Har också ledvärk och haft det i några år. Tyckte också att jag är för ung för det då 

det började var jag 42. Äter msm varje morgon och känner mej bättre. Hade så ont i leder och höfter 

att jag inte kunde powerwalka alls för jag fick så ont. Nu kan jag till och med springa och komma upp 

ur sängen nästa dag. Rekommenderar msm. 

Kattis Bjerselius. Jag undrar över det här med hur mycket ks man ska ta igentligen. Har sedan några 

månader tagit en kapsyl (5-litersdunken) Ionosil morgon och kväll för att hålla mina eländiga 

tarmfickor med feber och vansinnesvärk i schack. Normalt sätt brukar attackerna komma med några 

veckors mellanrum och däremellan kännas lite diffust mest hela tiden. Då har jag smällt på med 0,5-1 

dl 3 ggr dag. Sedan jag började i slutet av sommaren att ta varje dag har jag knappt kännt av dom alls. 

Helt fantastiskt efter 20 års plågeri.... Jag tar dessutom gurkmeja varje dag och msm på morgonen. 

Monika Ågren. Min katt fick sår i slagsmål, jag lade på ks och det slutade blöda och läkte väldigt fint. 

Jag har hört att tandsten inte gillar ks, men det kan jag inte bekräfta ,vi får se vad tandläkaren säger 

när det är så dags. 

Helena Källström. KS = Snorfria näsor!! Lindrar myggbett, små brännskador och småsår på barnen. 

Häver förkylningar. Ansiktsvatten! Munskölj! 

Karin Lööf. Så fort vi börjar känna tex ont i halsen. Öron. Början till magsjuka osv så sprayar jag KS i 

hals alt öron å det har hjälpt istort sett varje gång. 



Monica Stålberg. Man brukar kalla KS för naturens penicillin  Tar död på virus, bakterier, svamp mm. 

Både på utsidan och insidan. Ex om man känner att en förkylning är på gång så kan man mota "olle i 

grind" genom att ta några "supar" om dagen med det. Gärna i komb. med alkohol. 

Annika Karlsson. Sonens rethosta gick över på ett dygn efter ks och min infekterade navel vart helt 

bra efter 1 tvätt med ks. 

Ann Knochenhauer. Har haft en OND blåsa på insidan av läppen..sprayat med ks i 3 dagar... BORTA:-) 

Melphi Vildhjärta. Jag har andats Kolloidalt silver nu i den här nebulisatorn i 10 dagar! Märkt av en 

smygande förbättring vad gäller slem och pipande andning. har kastat iväg kortisonsprayerna, de 

funkande ändå inte. Jag har ju lång historik av sjukdomar, från grunden en bindvävsjukdom "Ehler 

danlos syndrom" som påverkar allting i kroppen, där lungorna är bara en piss i missisippi av övriga 

problem. Sedan på de här har jag massor av allergier och blev rejält sjuk av svartmögel och tvingades 

byta bostad och kasta halva bohaget. Sedan fick jag borrelia och vart bedrövligt dålig. Har 

förmodligen twar och ja lite allt möjligt. sedan möglet borrelian så slåss jag med en sinnesjukt jobbig 

reflux där magsyran bubblar upp ihalsen, har väldigt bubblande pipande mage. refluxen och astman 

går lite hand i hand då astman påverkas av reflux, ja många astmafall beror ju på reflux då vätska 

hamnar i lungor och förgasas.hur som haver. Jag Har kört nebulisatorn 3 gånger per dag (cirka 3 

minuter per gång). Ja kör enbart med Ionosil. 

Rode Korhonen. Jag har druckit ks en vecka nu + andra kosttillskott för min borrelia. Äntligen vänder 

det, min kropp börjar ta sig tillbaka. 

Lisa Tönnerfors. Jag ger mina barn i perioder en tsk om dagen i förebyggande dos. Som nu när 

magsjukorna härjar t.ex. Sen sprayar jag varje dag i deras mun efter tandborstningen (utan fluor). 

Anna Källström Fd Ljuslin. Jag sprayar näsa och mun på mina barn när de börjar bli lite förkylda. Blir 

det värre får de en hutt varje dag. Vid magsjuka har jag gett en hutt (gissar på ca 1 tsk, kanske 1,5) 

efter varje kräkning. (har bara varit en, max 2 st) Barnen är 1,2 och 5 år och går på förskola. Jag tror 

jag vabat totalt ca 6 dagar, varav 3 är "karensdagar", denna termin... 

Linnéa Klack Possi Tomth. Börja även med MSM! min slemmighet är såååå mycket bättre. jag slutade 

med MSM ett tag. värsta veckan! fy fan. slemmig o astmaanfall. fick dra i mig 3 olika astmamediciner. 

visste inte vad som höll på att hända i min kropp. (jag känner min kropp väl, vid detta laget.) innan 

jag kom på att det var msm som fattades. bikarbonat är annars bra vid hosta. men även vid sura 

uppstötningar. prova även pressad citron mor sura uppstötningar. 

Curt Axelsson. Jag har inhalerat Ionosil c:a 5 månader sista 3 månaderna utan att inhalera Combivent 

med min kompressor, men min läkare vill att jag skall återuppta inhaleringen av Combivent som ej 

dödar bakterier som Ionosil, med vidgar " blodkärlen tror jag att ho sa ". Spiriva samt Symbicort Forte 

( båda i pulverform med sin inhalator = 2 st olika ). Känner ingen nytta med något av dessa 3 medel, 

men jag är 69 år & vill därför ej sluta med apoteksvarorna ifall de också hjälper till i mitt mående. 

Acetylcystein = slemlösande från Apoteket kör jag också med. Fegis jag... som älskar livet ja ... & 

kanske får jag ett par dagar/månader/tom år extra ifall jag fortsätter. De förbättringar som jag fått är 

följande: 1: Inget pip/väsande/skrikande i mina lungor längre. 2: Hostar upp slem kanske normalt 

endast 1 gång på morgonen 3: Slemmet var gult/grått/grönt/svart tidigare & är nu vitt/ofärgat som 

påminner om resultatet av att vispa äggvita med socker. 4: Tidigare hostade jag slem i 3 -4 timmar 



varje morgon. 5: Hostan fortsatte med minskad intensitet hela dagarna 6: Orkade ej gå mer än 200 

meter på plan mark. 7: Nu kan jag gå sakta 45 min på plan mark med små backar. 8: Orkar gå upp till 

barnbarnes rum på övervåningen där de bor. 9: Tidigare tvingades jag stanna i halva trappen för att 

hosta/vila mig. 10 Syresättningen är mycket bättre nu. 11: Tidigare hostade jag så mycket/länga att 

jag ej hann andas in. 12: Orkar mera även psykiskt när syresättningen fungerar 13: Tänker bättre då 

också ... ty med jättelåg syresättning blir det oflyt i tanken 14: Har alltid skrattat mycket, men tidigare 

kom alltid en hostattack när jag skrattade, men inte nu längre 15: Fääärrrddiii som småbarnen säger 

när de är klar på Toa. ;9 

Jeanette Hedell. Jag har en häst som haft diarré i ungefär 1,5 år. Det har sakta blivit sämre och i 

slutet av sommaren så var jag säker på att nu är det snart klippt. Jag var helt säker på att jag skulle få 

ta bort honom. Jag har provat allt tyckte jag... Men så kom jag på att det jag inte provat, är det som 

lagat mig i flera avseenden. KS och MSM. Och se det verkar vara en bra idé! Han är mycket mycket 

bättre, nu ser det ut som hästbajs igen (och inte komockor eller bara vatten) han har t.o.m veckor då 

magen varit helt perfekt! 

Ann-Marie West. De senaste 4 veckorna har jag gång på gång blivit utsatt för smitta från 

dunderförkylda människor. Tar ks 2 ggr om dan och så fort jag känner att näsan börjar bli 

täppt,sprayar jag ks upp i näsborrarna. Hitintills har det gått tillbaka igen. Man ska aldrig säga aldrig 

men är jätteglad att inte ha blivit smittad än så länge... 

Nathalie Stockholm. Blev rekommenderat ems-salvan i söndags mot min eksem. Fick hem den igår 

och nu känns mina händer fantastiskt mjuka redan. INGET har tidigare hjälpt.  

 

Carina Wetterstrand. Efter att ha läst här om de som sprayat ögonen med en blandning av silver och 

msm började jag i lördags att spraya mina egna ögon intensivt. Fortsatte i söndags. I måndags blev 

det bara på morgonen och kvällen och i går på morgonen. Döm om min förvåning när jag i går märkte 

att jag börjat se suddigt med mina alldeles nya glasögon! De är för starka! Har faktiskt slutat spraya 

ögonen nu, köpte nya svindyra glasögon för två månader sen så jag vågar inte fortsätta, får vänta till 

nästa glasögonbyte. Spännande att se om det går tillbaka... Kan ju också vara en bra ide att spraya 

ögonen för dem som börjat se dåligt och tänker att de behöver glasögon, de bör ju slippa det. Jag 

märker också att jag är aningen mindre närsynt när jag inte har glasögonen, behöver inte hålla det 

jag ska läsa på lika nära håll som tidigare. 

Eva-Lena Kangasmaa. För att nya läsare också ska se det här så startar jag en ny tråd i ämnet. Skrev 

så här tidigare. En väninna till mig var idag till Ögonmottagningen, Sollefteå sjukhus för efterkontroll. 

Hon hade små ärrbildningar på hornhinnan efter ha råkat köra in nageln i ögat. Doktorn ville ge 

henne kortison i ögat men hon sa att en blandning KS och MSM som hon sprayat i ögat, på kort tid 

hjälpt henne mer än vad hans ögonmedicin gjort på ett halvår. Han visste inte vad KS och MSM var 

och blev så intresserad att han skrev ner det. Han skulle ta upp det med en kollega på Karolinska 

nästa vecka och återkomma till henne när han visste mer. Spännande att höra vad han säger.  Idag 

ringde han upp henne och sa att han kommer tillbaka till Sollefteå och gör sin sista vecka för att sen 

börja På Karolinska. Han sa att det inte fanns nån forskning om KS utan han hade läst på internet vad 

andra skrivit. Min väninna hade provat den ögonsalva han skrev ut men berättade för honom att 

efter 4 dar stod hon inte ut med den. Blev så rödögt och ögonen gjorde ont. Det tog en dag med 



KS+MSM-spray att bli bra igen. Sen säger han att KS har diskuterats på Karolinska och nu ska de börja 

forska om KS där. Så roligt att det finns läkare med öppna sinnen. 

Jessika Björk. Jag kör ks + msm - har väldigt röda ögon tidvis men sprayar 6-8 gånger på jobbet och 

tycker det fungerar bra. 

Maria Eliasson. MSM,  svavel...ska va himla bra för mycket...till både människor å djur. jag blev 

mjukare å smärtfri i mina knän av det. 

Lena Hammarstrand. Testar KS och MSM på det mesta...i helgen fick jag strul med vaxflaga i 

örat...har haft detta i omgångar och kört med revaxör men det kom hela tiden tillbaka. I söndags 

sprayade jag blandat KS och MSM i örat. En kvart senare kunde jag röra och massera örat utan att 

det gjorde ont. Innan så kunde jag knappt röra det....Sedan har min syn gradvis försämrats...varje 

kväll har det varit svårt att få in "skärpan" på ögonen. Sedan en vecka tillbaka sprayar jag ögonen 

med MSM och KS och inga problem med skärpan längre....Fortsätter med 

behandlingen...återkommer med rapport  Sambon åt penicillin mot lunginflammation men hade 

problem med andningen när han sov samt extrem snarkning. Efter 2 dagar med KS och MSM så sov 

han utan andningsproblem. 

Robert Carlberg. Jag har hållt på med akvarium i över 20 år och ser att vissa medel mot bakterier mm 

till ciklider innehåller just KS.. Så att det skulle vara giftigt till fiskar i sötvatten är ren okunskap. 

Metha Andersson. Vill tipsa.... Som hundägare, vet vi att hundarna ofta blir röda i tassarna av att 

vara fuktiga jämt och svamp får fäste. Har provat att spraya KS i tassarna varje kväll på mina och efter 

en vecka är det röda borta. Har gett en av mina, med återkommande halsproblem i mandlarna KS, 

som jag sprayat ner i halsen, med mycket gott resultat. 

Marita Sittliggochlek Askblom. Mina hundar får KS i maten och i vattnet mot klåda och eksem, 

försvann på 4 dagar. Helt otroligt!!!! 

Ingela Villman Fd Olsson. Jag åkte på min luftrörskatar o orkeslösheten snabbt i måndags, tog föst 

min vanliga dos msm i vatten, sedan tog jag o KS ihop med mitt laktritsrosthe jag använder vid 

förkylningar, super bra blev ingen mer förkylning alls. Så skönt, laktritsrotthe o KS är min räddning nu 

vid förkylningar o orkeslöshet. Har tagit MSM 2 månader nu och är piggare men får nån dag i veckan 

nerdipp, vips fram med min lilla medicin så åker man upp igen. 

Linnh Alfredsson. Min sambo har hela tiden varit skeptisk till ks och undrat vad jag håller på med... 

Nu va han påväg att åka på influensa med ont i kroppen frossa huvudvärk ja ju name it.... För två 

dagar sen fick han wiskey med ks dagen efter citron med ks och på kvällen vodka citron o ks... Nu 

erkänner han att det är grymt och att det funkar... Han har ingen mjälte och dåligt immunförsvar 

därav förkylningar som håller i ganska länge men icke denna gång... Han har till och med berättat för 

andra om det... Länge leve ks  Vill också tillägga att min gamla mormor på 92 år har bältros och fick 

ks av mig. Hon är mycket piggare och såren är läkta. Och hon säger att hon har aldrig sovit så gott på 

nätterna... Kan kanske bero på att hon dricker med lite wiskey... Hi hi... Iallafall har hon blivit bättre. 

Michael Guggi. Ks funkar väldigt bra. Jag blir inte förkyld längre. Botat vagel i ögat, mollusker och 

illamående. 



Kattis Bjerselius. Jag har testat att anv EMS-salvan som dag och nattcreme till ansiktet nu i 2 veckor 

pga mina andra ekologiska tog slut. Oj... så mjuk och fin jag blivit i ansiktet. Huden nästan skimrar och 

man ser tillomed piggare ut. Dessutom luktar den helt underbart. 

Nina Olausson. Är allmänt skeptisk till preparat som sägs bota det mesta men är också sådan som vill 

testa för att skaffa mig en egen uppfattning. Igår blev jag golvad av en begynnande flunsa, testade 

silvergroggen vid ett par tillfällen (em & kväll) men mådde bara sämre och sämre. Somnade med hög 

feber/hemsk hosta och vaknade i morse,,,,FRISK!?! Nu önskar jag bara att jag hade ett lager av KS så 

att jag kunde åka runt till mina vänner som ligger golvad men det får bli inför nästa flunsasäsong. KS 

kommer härmed att alltid finnas hemma hos mig i alla fall 

Linda Wirtanen. Om syn och KS:  Min man smårusade på kvällen till mig och sa att -Nu får du droppa! 

Jag hade erbjudit att tidigare idag få droppa i KS i hans ögon, men då fick jag inte. Så jag droppade 

och efter en stund frågade jag att varför det var så bråttom?- Nu ser jag pucken bättre..   Han sa att 

helt klart såg han bilden på tv:n klarare. Bara med en droppning. Bör nämnas att han har alltsomallt 

fått på en vecka bara 4 droppar och 2 sprayningar före det, alltså inte regelbundet på något vis. Har 

droppat enbart Ionosils KS. 

Emma Magnusson. Kan berätta om mina användningsområden för KS, till hunden har jag gett en Pau 

Darco kur ca 2-3msk morgon och kväll och sprejade KS på hennes svamp, nu är huden fin och det 

röda är mer normalfärg. Hästarna har jag använt det till den ena som höll på att få lymfangit efter ett 

hemskt sår på bakbenet, hon fick i mun och sprejade och hon är idag fin i benet, den andre hästen 

fick hö i ögat och kom in på kvällen med svullet öga och sprejade henne ett par ggr per dag och hon 

var helt ok på 1-2dagar. På mig själv är det mina eksem som blir sprejade och det funkar lika bra som 

kortisonsalva , för övrigt använder MSM och Pau darco te även min hemmagjorda grankådasalva som 

är super. 

Annika Karlsson. Alltid roligt att höra hur KS hjälpt folk. Jag var skeptisk tills jag fick se med egna 

ögon hur det hjälpte.  Numer kommer vi aldrig vara utan silver hemma. 

Carina Ek. Jag fixade en magsjuka med ks... den bara försvann..... jag som brukar bli jättesjuk... så 

fantastiskt härligt! Jag drack ca 1,5 dl, 3-4 gånger första timmen, sen tog jag "småsmuttar"av ks 

resten av dagen o kvällen o så.... puts väck 

Solveig Magnusson. Min dotter Emma Magnusson har testat både på sig själv och på sina djur. Hon 

tycker KS hjälpt både på det ena och andra. Hon har även gjort en salva på grankåda till mig som är 

fantastisk bra både på spruckna hälar och nagelband. 

Bibbi Sandström. Våran familj tar KS varje dag! Vi har inte haft magsjuka på flera år. Samt dottern 

som åker tåg till skolan tar 2 tsk i sin flaska och hon har klarat sig hela hösten, fast dom både hostar 

och snorar o skolan. Har alltid en 5 liters dunk hemma! 

Christina Petersen. Jag har månadslinser och hade precis tagit ett par nya när jag åkte på 

ögoninfektion i ena ögat. Glasögon och silverdroppar ett par dagar, sen var det ok. Men kändes inte 

helt hundra att bara stoppa in linserna utan vidare. Så då kom jag på att testa KS som linsvätska över 

natten istället för att slänga och ta nya(snål som man är?) och det fungerade utmärkt! Linsvätskan 

innehåller bl.a. borsyra, men det är väl i första hand för att desinficera, tror jag, och sen är det ju 

viktigt med salthalten också så det stämmer med tårvätskan, därför fungerar ju inte vanligt 



kranvatten. Jag lade mina linser i vanlig linsvätska efter mötet med KS, för säkerhets skull, och allt 

funkade perfekt! 

Emelie Linnéa Wallén. Jo men visst! Då var det dags för mig att åka på min första smitta efter att jag 

hittat till silvret. Jag kände mig dålig i morse, fick sedan lite feber och sov 1,5 timme på dagen (då 

barnen sov middag). Har haft huvudvärken från helvetet, typisk feberhuvudvärk som jag alltid får. 

Plus begynnande förkylning. Och har alltså tagit hand om 2 små barn hela dagen. Så jag har huttat 

silver, plus skor Vera, 15000 ie d vitamin har slinkt ner och massa nyponpulver. Och nu då? Febern är 

borta, huvudvärken nästan. Istället för att däcka i soffan efter att ha lagt barnen passar jag på att 

göra lite julgodis! Tack silver! 

Maria Amrén. Måste bara skriva här. Jag frågade för min gubbe för en månad sedan vad han kunde 

göra åt sin artrit. Fick rekommendationen om MSM. Han har nu ätit detta i en månad och mår 

mycket bättre. Lättare att komma upp på morgonen, inga ömma fötter, armarna är helt okej. Han 

har även blivit vigare och har inte så ont i sina knän längre. Han kan gå nästan normalt. Han har 

tyvärr nu fått börja gå upp på nätterna och kissa men det är inget problem än så länge han ser det 

som en utrensnings process. Han är jätteglad för detta pulver. Tack alla för hjälpen. 

En genomgång som visar att silver I nanoformat har använts I hundra år och är inget nytt påfund. 

Nanosilver is one nanomaterial that is currently under a lot of scrutiny. Much of the discussion is 

based on the assumption that nanosilver is something new that has not been seen until recently and 

that the advances in nanotechnology opened completely new application areas for silver.  

 

However, we show in this analysis that nanosilver in the form of colloidal silver has been used for 

more than 100 years and has been registered as a biocidal material in the United States since 1954. 

Fifty-three percent of the EPA-registered biocidal silver products likely contain nanosilver. Most of 

these nanosilver applications are silver-impregnated water filters, algicides, and antimicrobial 

additives that do not claim to contain nanoparticles.  

 

Many human health standards for silver are based on an analysis of argyria occurrence (discoloration 

of the skin, a cosmetic condition) from the 1930s and include studies that considered nanosilver 

materials. The environmental standards on the other hand are based on ionic silver and may need to 

be reevaluated based on recent findings that most silver in the environment, regardless of the 

original silver form, is present in the form of small clusters or nanoparticles.  

 

The implications of this analysis for policy of nanosilver is that it would be a mistake for regulators to 

ignore the accumulated knowledge of our scientific and regulatory heritage in a bid to declare 

nanosilvermaterials as new chemicals, with unknown properties and automatically harmful simply on 

the basis of a change in nomenclature to the term “nano”. 

 

https://www.silverinstitute.org/site/wp-content/uploads/2011/07/120YearsNanoHistory2011.pdf 

Annelie Birgersson. Jag har gett liten dos till vår minsta från ca 6mån. Sist han var sjuk droppade jag 

lite i näsan vilket hjälpte. Man kan spraya händerna på dem oxå då de ofta har dem i munnen. 

Massera gärna fötterna framförallt tårna då de är zonerna för bihålor/näsa. Som du säkert redan läst 

är skivad lök i hett vatten väldigt effektivt mot hosta. 



Ann-Katrine Backman. Flera av mina klienter har blivit bra från bihåleinflammation med hjälp av 

Ionosil genom att spraya i näsan och utanpå pannbihålorna och kindbihålorna. Det var en person en 

gång som hade riktigt svår bihåleinflammation och jag var rädd att bakterierna skulle gå upp till 

hjärnan via dom tunna hjärnhinnorna. Så då rekommenderade jag att spraya i näsan och i ögonen, 

utanpå huden på kindbihålorna och pannbihålorna för att eliminera bakterierna från flera olika håll. 

Ta 2-3 msk 3 ggr/dag invärtes också. Personen blev frisk utan någon antibiotika så han fick kasta 

receptet. Men man behöver få bort så mycket som möjligt först ur näsan innan man sprayar dit KS. 

Sitt med huvudet över ångande vatten med Munkdroppar i ca 15-30 min, sedan snyter du dig 

ordentligt så att det mesta kommer bort. Då kan du spraya KS i näsan och dra in samtidigt som du 

sprayar. Du kan också smörja Vicks salva över pann- och kindbihålorna och över näsan, det brukar 

göra att mycket kommer bort därifrån. 

Helle Dammegaard. Glömde säga att jag lidit av kronisk bihåleinflammation i ca 15 år. Jag har nu 

behandlat med ks (sprayat i näsan 3-4 ggr/ dag, Sprayat i ögonen 2 ggr/ dag och baddar med ks runt 

ögonen 2 ggr/ dag. Utöver detta dricker jag rent ks 30 ml 2 ggr/ dag. Detta har jag gjort sedan 1/12 

och jag märker en stor skillnad. Har inget tryck över bihålorna kvar. Sedan har jag slutat "läcka" var ur 

näsan vilket jag gjorde flera ggr i veckan innan. Så jäkla skönt att ha hittat något som funkar! 

Linda Wirtanen. Dottern sprayade i några dagar enbart KS i näsan. Flera gånger per dag. Det fick 

bihåleinflammationen att gå över. 

Linda Vigvinter. Nu är ju min son 7, men en bebis på 7,5 hade jag mest sprayat i munnen och kanske 

lite i näsan. 3 åringen kan om det är virus dricka lite KS med citron i. Jag brukar typ mäta upp 1/2 dl ks 

och kanske 1 msk citron och ha framme och låta sonen smutta på. Samt spraya näsan flera gånger 

om dagen. 

Iréne Lenning. Vaknade täppt, snorig och med huvudvärk. Nu är det kört tänkte jag, som motat flera 

förkylningar med lite huttar silver här och där. Ok, silvergrogg var femte minut en timme, sen blev 

det två msk silver under resten av dagen för jag skulle köra bil. Sen tovade jag ull i fyra timmar. Nu 

har jag ätit födelsedagsmiddag hos en vän. Näsan är snorfri och jag känner mig ok, på min födelsedag 

:) 

Maria Fredholm. Jag har åldersnedsättning på synen dvs jag behövde läsglasögon (styrka 2,0)...men 

inte numera... har sprayat ögonen med msm och ks i ca en vecka ..(sprayat huden har jag gjort i ett 

halvår) ....o döm om min glädje när jag märkte att jag inte längre behöver glasögonen… 

Annika Svensson Fd Stenberg. Vill bara berätta att Ks hjälpt ännu ett barn att bli molluskfritt.  

Mamman tyckte att det bästa var att badda 2 gånger per dag. 

Ann-Charlotte Frisegård. Min dotter 10 år var dålig i gårmorse, hennes ena öga var rött och svullen .. 

Feber under dagen och frusen, kunde inte äta.. Kl 11 i sömnen kräktes hon och vi gjorde silvergrogg 

då hon var ute efter citronen .. Gav henne på sked var 5 min sammanlagt 10 ml , fem av vardera och 

hon kräktes inget mera .. I dag är hon som vanligt säger hon.. Hon får fortsätta under fm dagen dock. 

Helt otroligt! 

Karin Ward .Förkylningsblåsor: Jag tar ks och droppar lite citron i. Doppar en liten bomullstuss och 

lägger på blåsan ett par ggr under dagen o låter sitta någon halvtimme. Borta! (blåsan ger sig rätt 

omgående och läker till nästa dag.) 



Hästcoach Jenny Olsson. Tar mig en liten hutt silver varje dag nu sedan jag blev förkyld, 

rekordsnabbt tillfrisknande! Hästarna får dusch dagligen i munnens slemhinnor med förhoppning om 

att det ska ta svamp och bakterier som gjort mindre attack mot deras strålar. Provar nu få gubben 

min här hemma att hjälpa sin mage som uppenbart drabbats av någon elak bacill, han är dock 

enormt motsträvig och vill absolut ej prova. Behöver hitta lite bra texter nu tror jag. 

Ellen Hagerö. Jag är så tacksam för att Ionsilvers produkter finns. Idag har jag orkat fira jul med 14 

personer. Jag har vart aktivt deltagande och kunnat njuta av släkt och familj. Jag har kunnat avnjuta 

julmat utan ibs och jag har kunnat bära smycken utan våldsam klåda och utslag.Tack Anders Sultan 

för att du tålmodigt stått beredd med svar sen jag började. Tack för att jag får möjligheten att leva 

igen. Jag kommer sprida Ions ord så länge rösten bär och det är mitt enda nyårslöfte. God glittrande 

silvrig jul! 

Tuula Stenfors. Vill berätta om min hund som blev överfallen och biten av en lösspringande 

Rottweiler i söndags. Det såg ut som att han skulle bli ihjälbiten men tack gode G-d så fick han "bara" 

en sårskada på ena frambenet. Jag började genast spraya med KS (i söndags) igår tisdag var vi till 

veterinären som kunde konstatera att bitsåret redan har börjat läka  Jag ger honom sedan tidigare KS 

och MSM och är helt säker på att detta har hjälpt. Är så himla tacksam!! 

Anders Lantz. KS har hjälp mig när ena katten blev överfallen och biten och hunden fick varande 

infektion. Behövde aldrig gå till veterinären, så snabbt och bra hjälpte KS. 

Grev Emma Nissa. Var extremt klantig i förr går och lyckades skära av mig en bit av fingertopparna 

när jag skulle inviga mina nya knivar. Igår kväll hade jag så jäkla ont och kunde inte sova. Det värkte 

ända ner i armen. Tänkte att det kan inte bli värre av att prova om silversalvan kan hjälpa på nått vis. 

Sagt och gjort, smorde in dom öppna såren. naturligtvis så sved det nå förbaskat ett tag, kändes som 

en evighet. Men sen, poff, smärtan var borta. Sovit hela natten utan minsta känning och dagen idag 

så har jag bara haft liite ont. 

Eva Temrin. Jag har själv bara tagit ks ca 4 veckor o läste länge innan jag själv köpte. Innan dess köpte 

jag msm. Har led o muskelproblem. Artrosen i höften gör inte ont längre:-) Hundarna får det också 

och jag har bara på denna korta tid 'löst' några 'problem' med ks. Områden som jag inte köpte det 

för. Har sluppit ett veterinärbesök och det känns bra. Tillsammans med kokosolja har jag hittat en 

naturlig produkt som jag kan använda som inpackning i håret, ansiktskräm och tandkräm. Och till bra 

pris. Min ursprungliga anledning till att jag köpte ks o msm tar nog lite längre tid men det visste jag 

om. Och jag har också på ett dygn satt stopp på en begynnande förkylning. Så man får lite extra 

bonus på vägen på denna korta tid. Det tackar jag för:-) Det jag löst med ks på dogsen var ett irriterat 

öga med begynnande ögoninflammation o ett öra som var irriterat o rött o 'geggigt '. MSM ger jag 1 

krm till 7 kg hunden o 3 till 35 kg. 7 kg ger jag pga åldern - inne på sitt 10: e år. Och den större bara 

för att;-) KS får dom i vattnet. 

Anna Lindblad Norin. Sedan jag började ta det (för att undvika magsjuka) så är min konstanta 

trötthet såååå mkt bättre! 

Anna-lena Hägglund. Har en hund som har lite var i ena ögat. Började igår. Sprayde med KS 2 gånger 

igår kväll. Ser mycket bättre ut idag, knappt något var alls. Har sprayat imorse o nu. 



Marianne Kähkönen. Jag har själv haft blödande hemorrojder men sen jag började med msm o ks så 

har blivit besvärsfri har intagit dessa preparat i ca 1år. 

 

Anne-Li Karlsson. Jag har en granne som har sluppit sina hemorrojder med hjälp av Silversalva. Hon 

fick dem i samband med en graviditet för bortåt 15 år sen och sen blev hon aldrig riktigt av med dem 

förrän nu.  

Ingela Villman Fd Olsson. Min hund som har lidit av klåda öron, nos, ansikte osv, är så mkt bättre nu 

av KS  Denna sommar var det värsta han haft i klådväg, i höstas så kom jag i kontakt med KS och i 

denna grupp, jag köpte genast KS och började med o spraya han i hela fejan o i öron osv, efter 3 

månader nu så är han så himla fin i fejan o öron igen, nu sprejar jag inte ens varje dag för det behövs 

ej, han får även Glukosamin tablett form och är så mkt piggare med ( är 10 år )  Tack igen denna 

grupp för alla goda råd o tips. 

Carina Johannesson. Sonen fick en allvarligt hjärnblödning 2007 och vid operation fick han MRSA, 

vilket innebar att han fick stora varbölder som var svårläkta. Jag letade efter något som kunde hjälpa 

och hittade KS. Hade mejlkontakt med Anders som rekommenderade intag av KS och även på 

bölderna. Bölderna läkte snabbt och vid MRSA-provtagningar efter har han varit negativ och är idag 

friskriven från det. Helt suveränt! Vidare använder vi KS till all sårläkning, förkylningar vid halsont 

sprutar i halsen och efter en stund är det bra. Maken använder KS som snarkspray  funkar super. Tar 

inte dagligen utan vid behov. Det bästa är ju att sonen slipper MRSA som är en elak bakterie. 

Infektionsavd. som han varit och tagit prov ett flertal gånger häpnade varje gång han var negativ och 

ifrågasatte hur han använt KS. Han tog ca 2 tsk morgon o kväll varje dag endast i 2 veckor. Sedan 

omslag på bölderna ett par nätter. 

Suss Ericsson. Jag började med MSM och satte samtidigt ut Cipramil (som jag fått för min 

fibromyalgi), började med ett kryddmått MSM. Det gick jätte bra  Jag äter D-vitamin 5000 IE, 

Magnesium 1500 IE, Zink och B-Max. Jag märkte aldrig av utsättningen av cipramil som jag ändå ätit i 

20 år. Prova! Funkar det inte är det bara att gå tillbaka men bara uttrappningen och senare börja 

med MSM. 

Emelie Essebro. Ett litet vardagstips.. jag hade glömt den nytvättade tvätten i maskinen under ett par 

dagar, och när ja kom på det idag och öppnade så luktade det vidrigt!! har råkat gjort så förut, och då 

tvättat om maskinen som vanligt, men det har luktat lite funky om kläderna sen iaf. idag hällde jag i 

en dl Ks i tvättmedelsfacket tillsammans med tvättmedlet, och när den var färdig luktade tvätten 

friskt och gott som vanligt! 

Mirelle Svensson. Min dotter får inget annat än KS(mer än d-vitamin) och det fungerar fint på henne, 

slutade med ks en dag och hon var lika förkyld som barnen på dagis är. Kunde knappt andas genom 

näsan. 

Lena Lundahl. Jag tog silvergroggen när jag började känna mig dålig (influensasymptom) och det gick 

snabbt tillbaka och jag mådde bra. Slutade tyvärr för tidigt för jag blev krasslig igen med feber. Tog 

silvergrogg igen och det gick tillbaka igen. Tog lite längre tid bara, men visst funkar det! Tar någon 

dag till för att vara säker! 



TheMimzter Pitsburger. Jag började få ont i halsen för 2 dagar sen, gurglade silver igår morse och det 

gav med sig märkbart! Ska ta och göra likadant idag så kanske man blir helt av med det. 

Carina Wetterstrand. Ja, min gravt handikappade son. Slutar jag ge honom MSM kommer 

psoriasisfläckarna tillbaka inom nån månad och hans leder stelnar till. När jag började ge honom 

MSM för flera år sen blev han oerhört mkt sämre, det blommade upp precis överallt... På den tiden 

hade jag inte koll på utrensningseffekter så idag hade jag gett i betydligt lägre doser än vad jag gjorde 

då. Eftersom jag märkte att hans leder blev betydligt mjukare och smärtorna försvann på honom 

(Botoxsprutor var tredje månad för att kunna räta ut hans armar och ben och klä honom...) så 

fortsatte jag ge honom då jag inte kopplade att psoriasisutbrottet nog berodde på MSM:et. Tog flera 

månader innan hans psoriasis började klinga av, han såg minst sagt för jäklig ut, folk kommenterade 

det och flera sa att det var det värsta de sett i den vägen... Läkarna diskuterade cellgifter men det var 

inte något alternativ pga hans olika handikapp. Ingen botox eller hemska salvor har han behövt sedan 

dess. Han var snabbt uppe i nån matsked (arma pojk, men det fattade jag inte då...). Idag ger jag 

honom några teskedar i gröten varje morgon tillsammans med en C-vitamintablett. Följer det inte 

slaviskt, men som sagt varje gång han håller uppe för länge så kommer det tillbaka och försvinner på 

några dagar när jag börjar ge honom igen. Jag ger honom Lignusul/Alavis och har alltid gjort  Och nån 

placeboeffekt handlar det inte om då han inte är medveten om eller förstår att jag ger honom det. 

Maria Andersson. Jag använder silver till det mesta. Det måste alltid finnas i mitt husapotek. Vid ex 

ögoniflammation så sprayar jag utan tveksamhet hellre silver i mina barns ögon än ger dem ngn 

ögonsalva ordinerad av läkare. 

Bibbi Sandström. Har själv använt KS i över 10 år för både halsfluss och tandinfektioner och 

ögoninflammation och vårtor som inte försvunnit med nått annat. och min man fick de i flaska av mig 

när han låg inne på sjukhus med blodförgiftning och febern inte hade gått ner på 3 dar. och han fick 

ändå pencillin i dropp och 4 olika sorter, och de vände när han började dricka KS. Mitt barnbarn som 

är 3 år hade feber och hosta fick 1 tsk i timmen och va feber och host fri dan efter. listan kan göras 

lång. så om du inte tror på de de är upp till var och en. men vi som är på denna sida gör de och vi 

använder oss av Ionosil KS som fungerar. 

Susanne Larsson. Om man börjar känna av magsjuka, brukar vi ta ett halvt glas ks, men brukar oclså 

förebygga med att ta och svälja några hela vitpeppar korn varje dag, när det går magsjuka. 1-2 tsk 

outspätt ks är dagsdosen, men går det mqgsjuka tex så kan man ta 1 msk/3gr dqgligen, känner man 

ett smått illamående, innan det brytit ut, så kan man ta ett halvt glas där och då. 

Annika Jansson. Peppar peppar, så har jag klarat mig från magsjuka medan båda mina barn legat 

(och jag torkat och hållit upp hår när de hållit på som värst)... Jag har tagit 1 kork morgon, lunchtid 

och kväll... Gärna kombinerat med någon alkohol och citron (då magsjuka orsakas av virus)... 

Frida Pettersson. Var påväg mot förkylning i förrgår. Ont i halsen och slemhosta. Droppade msm+ks i 

svalget. Frisk!! 

Anne Maaninka. För min värkande kropp hjälpte KS och MSM. 

Efwa-Marie Jordfur Fd Larsson. För mig hjälper KS och MSM, känner mig som en hel person igen. 



Ann-Katrine Backman. Min kusin som bor i Sverige som fick diagnosen borrelia, blev frisk på ca två 

månader med Ionosil. Genast hon fick diagnosen kontaktade hon mig och frågade vad hon skulle 

göra och då började hon genast med Ionosil. 8 läkare stod som frågetecken kring henne och kunde 

inte förstå att hon blivit bra på så kort tid. 

Harriet Brixtorp. Min man har en sorts cancer. Hans trombocytvärden har legat på 600-700.... 

Normalvärdet är 300 och under. Han har haft detta i flera år.... Sen i somras har han tagit msm samt 

ks dagligen. Igår blev provsvaret 300!!!!!! Han kan nu gå ner i cellgifterna. Ser ingen annan koppling 

till dessa lysande resultat än msm eller ks. 

Satu Kärnä. KS botade min fullblodsvalack med både borrelia och anaplasma ( titer >1280 ) 1-2 dl 

KS/dag i ca 2 månader. 

Sanna Ehdin. Svavel är den tredje mest vanliga mineralen i din kropp efter kalcium och magnesium. 

Hälften av vårt svavel finns i musklerna, huden och benen, men det spelar även en stor roll i flera 

olika centrala kroppssystem. Svavel är essentiellt för exempelvis ledernas hälsa, insulinets funktion, 

kroppen elektrontransportsystem, omvandling av vitaminer och leverns detox. Hår och naglar 

innehåller det starka proteinet keratin, som har högt svavelinnehåll och ger hårdhet och fasthet. Brist 

på svavel syns även på skörare hår och naglar. Tillskott av en till två tsk MSM per dag kan göra stor 

skillnad för den allmänna hälsostatusen och ge en snabbare läkning eller återhämtning efter sjukdom 

och annan påfrestning. Därför att MSM kan hämma smärtimpulserna i nervfibrerna, minska och 

neutralisera inflammation och muskelspasmer. Det bryter ner plack (inflammationshärder) i 

blodkärlen, ökar blodflödet och gör ärrvävnad mjukare. Samtidigt höjer det energinivån, förbättrar 

minne, ger klarare tänkande och ökat välmående (eller minskad depression). Ta MSM på morgonen 

för annars kan du bli för pigg! Att tillföra svavel, via kosten och i form av MSM, ger en allmän lättnad 

eller läkning från en rad olika symtom. För svavel har en starkt vitaliserande effekt på kroppen! Tänk 

bara på att det är svavel som sätter fyr på tändstickan så inser du vilken kraft det är i svavel! 

Liselott Sjöqvist. Klarar mig inte utan MSM! Ett undermedel..... 

Susanna Annette Fors. Inte jag heller, MSM är verkligen ett undermedel. 

Liselott Sjöqvist. Har haft problem med finnar och stora bölder i ansikte och i ljumskarna i snart 30 

år. Ätit mängder med penicillin av olika slag, testat Roaccutan som hjälpte, men var hemsk för alla 

biverkningar... Det enda som verkligen gjort det hela bättre är en kolhydratfri kost, alger från Alg-

Börjes, MSM och kollodialt silver.... 

Ann-Katrine Backman. Brände mig ordentligt på maten idag och fick en rejäl brännblåsa i munnen. 

Så jag tog Ionosil 15 ml höll i munnen ca 5-7 min och svalde, då var det inte helt bra ännu så jag 

gjorde samma sak igen efter ca 25 min. Tog Ionosil i munnen, höll det ca 5-7 min och efteråt var 

brännblåsan borta  Hur skulle man klara livet utan Ionosil??? 

Helena Källström. Upptäcker själv fler å fler användningsområden som förra veckan. Jag har en nagel 

på en liten tå som jag brukar fläka bort (oftast lite omedveten, pillar å håller på o vips har jag dragit 

av den) det brukar alltid bli blodigt, geggigt med var å sockludd. Nu testade jag att spraya på ks direkt 

- å till min förvåning slutade det att blöda direkt(!!) det har inte varit gleggigt å det var i stort sett läkt 

två dagar efter... Annars brukar det ta ca två veckor... Så ja, det funkar!! 



Sofia Larsson. Jag kan intyga effekten på Malaria. Jag har bott tio år i Östafrika och prövat alla 

varianter av profylax nästan. Klorokin, Paludrin, Malorone och Lariam. De har helt galna sidoeffekter 

som läkare i Sverige tycks vara helt övertygade bara är en liten procent som får. Men enligt min 

erfarenhet, och de människor jag mött under mina år där, är det helt klart var och varannan som får 

sidoeffekterna, inte en på 1000 som de påstår. Immunförsvaret går ner på Malorone, det fick jag läsa 

om, och frågade sedan en läkare om det verkligen var så, och det bekräftade han. Det var en läkare 

som hade specialiserat sej på profylax. Jag fick också veta att kombinationen Paludrin Klorokin som 

jag åt i fem år på 80-talet kan ge problem med synen, det talade ingen läkare om för mig eller vad jag 

vet mina föräldrar. Jag tog ingen profylax under 1-2 år i Tanzania, och fick aldrig malaria. När jag tog 

Malorone fick jag malaria VARENDA gång. Plus att jag var sjuk eftersom mitt immunförsvar var nere. 

Lariam testade jag en gång, en tredjedels tablett, och vaknade av mardrömmar om att slakta 

människor med yxa, sedan fick jag panikångest och ville strypa de som undrade hur jag mådde. Jag 

tog aldrig Lariam igen. Jag träffade sedan Anders då jag hade googlat efter ett naturligt medel mot 

Malaria, jag visste ju att massaierna använde någonting. Jag fick en flaska Ionosil och det fungerade 

utmärkt eftersom jag också blev sjuk i en magåkomma, men tack vara hans silvervatten så var jag 

inte helt under ytan trots att jag haft diarré i 12 dagar. Jag fick aldrig malaria under mina tre månader 

i Burundi. Nu tillverkar jag det själv, och önskar att Anders Ionosil ska sprida sej över hela Afrika och 

även i västvärlden. Men i väst har vår arrogans gjort oss ganska oemotagliga för ny information. I 

Afrika är det lättare, folk vet att systemen är korrupta och de som påpekar detta blir aldrig kallade för 

konspirationsteoretiker. De är mer utbildade på den punkten. 

Annika Karlsson. Nu har silver och msm ännu en gång visat hur bra det är. Sambon hade en tand som 

började bli svart vid roten och höll på att lossna. Efter en månad med att skölja med silver och msm 

så har det svarta försvunnit och tandköttet börjar gå tillbaka till det normala  woop woop  

Jeanette Hedell. Jag fick diagnosen diskbråck i våras efter en ridolycka. Började äta MSM igen (har 

ätit tidigare men kommit av mig när jag mått bra) samt lade till KS. Några veckor senare var jag 

mycket bättre, värken nästa borta och vänsterbenet fungerade igen. Två månader senare helt fri från 

värk och rider för fullt igen. Har idag inte ont någonstans! Förstår att det låter osannolikt, lite som ett 

mirakel. Och det är det tamejfan (på ren svenska)!  

Sandra Bryland. Jag har provat ks i en vecka och börja med msm och har inte tagit smärtstillande på 

5 dagar! Och då har ja gått på långtidsverkande i snart 2 år och inte klarat mig utan dom:-D  

Ross Namastè BF. I veckan blev jag smittad av kräksjuka av min vän. Det kom plötsligt, kraftigt 

illamående, så nära att kräkas. Så sprang jag till badrumsskåpet och shottade lite ks. Efter 1 timme 

upprepade jag och 2gg till innan läggdags. Dagen efter hade jag kvar en aning illamående så shottade 

jag 5 gg. Idag är kräksjukan BORTA! Shottar fortfarande då å då men det är första gången i mitt liv jag 

lyckas stoppa en kräksjuka! Heja ks! 

Lotta Hellqvist. I onsdags sprang jag in med lilltån i en golvlist och bröt den. En SSK har bekräftat 

brottet. Började spraya MSM blandat med KS och spraya så ofta jag kunde under en hel kväll. I morse 

var jag lite öm men jag kunde åter igen gå på foten;) snacka om effektivt msm o ks!!! 

Sari Reima. Jag ger min schäfer/rottweiler en "kork" KS då o då...i 1 månad gav jag varje dag... och 

sätter "bara" det i en liten skål och ser till att hon dricker den direkt...då vet jag att hon får verkligen i 

sig det hela  Har hjälpt mycket för hennes klåda. 



Nettan Hammar. Syrrans katt har stopp i ena tårkanalen och veterinären sa att det måste tas bort till 

slut. Än har hon ögat kvar, baddas med Ks varje dag, och det var minst 6 år sedan. 

Kirsten Magdavius. Jeg havde en stor, grim vorte i ansigtet ("gammelmandsvorte"). Jeg dryppede KS 

tilsat MSM på i 8 dage - og væk var den!  Jeg brugte det samme forhold: 1 del MSM til 5 dele KS, som 

jeg havde brugt til at fjerne min øjenbetændelse.  Hurra for KS og MSM! 

Linda Hill. KS fungerar bra mot min knepiga sjukdom, ansträngningsutlöst anaphylaxi. Verkar som att 

det bromsat produktionen av histaminer en hel del. 

Katrin Fritiofsson. Tjong va silvergroggen e snabb! Vaknade nysande o har idag gått igenom hela 

processen i ultraljudsfart. Nu fräsch. Det blir ju ett antal virus som hälsar på... 

Viveca Ewards. Jag är grymt impad måste jag säga. Har kämpat med virusbekämpning med enbart KS 

innan med kombon alkohol/KS är ju rena knock-outen på virusarna. Har stoppat tre förkylningar på 

kort tid nu. Tar den lilla sprayflaskan med KS/alkohol och sprayar i halsen flera gånger om dagen när 

jag känner att det börjar "killa". Svinbra! 

Sara Ebner. Jag opererades för bröstcancer för några år sedan. Man avlägsnade det ena bröstet och 

även lymfkörtlarna. Senare, för att vara helt säker på att få bort all eventuell malignitet, så valde jag 

att operera bort även det andra bröstet. Det var då helvetet började. I såret utvecklades nämligen en 

antibiotikaresistent infektion, sjukhussjukan - även känd som MRSA (Meticillin Resistent 

Stafylococcus Aureus).  

 

Nu började långa dagar med ständiga omläggningar och dräneringar av såret. Detta i kombination 

med först en typ av antibiotika, sedan flera omgångar av två olika typer. Så fort jag ätit klart kurerna 

med antibiotika så blossade såret upp och blev än värre. Vissa dagar kunde det vara så mycket var i 

såret att det spände som en ballong och vissa gånger sprack såret och spred var ut över hela 

omgivningen. Till slut fick jag satt in dräneringsrör som inte var någon trevlig syn att hantera. På 

mornarna var det fullt med var som stockats i röret och det var ingen trevlig uppgift att försöka hålla 

röret öppet.  

 

När jag hade det som värst så var det två goda vänner som oberoende av varandra rekommenderade 

mig att testa kolloidalt silver. Jag tänkte att det måste vara en högre makt som ligger bakom att 

budskapet kom samtidigt från två olika håll. Jag gick därför in i en hälsokostbutik och köpte en liter 

Ionosil. När jag senare försökte komma till på sjukhuset för att få hjälp med såromläggning så hade 

man inte tid med mig utan jag blev uppmanad att söka kontakt med läkare på "annat håll". Som tur 

var fick jag tid för omläggning och dränering på Citykliniken här i stan. Med till kliniken tog jag flaskan 

med kolloidalt silver och krävde av vårdpersonalen att såret skulle tvättas med det kolloidala silvret - 

vilket man gjorde, om än ganska motvilligt. Man hade nämligen aldrig hört talas om kolloidalt silver.  

 

Efter att jag kommit hem från mottagningen tog jag och drack några teskedar en gång under 

eftermiddagen och en gång strax innan jag gick till sängs. Döm om min förvåning när jag vaknade 

morgonen därefter. Såret som i vanliga fall putade ut, sprängfullt av var - visade nu inte tillstymmelse 

till att puta ut. När jag fick lossat lite av bandaget såg jag med förvåning att det såg lika fint ut som 

dagen innan. Det var som om infektionen var som bortblåst! Vilken lättnad, och detta av en 

rengörning och två omgångar med några teskedar via munnen.  



 

Varför har läkarna inte berättat om kolloidalt silver för mig tidigare, tänkte jag! Tänk, alla dessa 

människor som går med dessa resistenta infektioner och lider dag ut och dag in - och så visar det sig 

att det finns produkter i en hälsokostbutik som gör jobbet som inte alla antibiotika i världen klarar! I 

samtal med Ion Silver som tillverkar det kolloidala silvret har jag förstått att dom har 

laboratoriestudier på produkten som visar att den effektivt tar livet av alla MRSA-bakterier på strax 

under tio minuter. Varför talar ni inte om det i annonser då undrade jag? Svaret gör mig fruktansvärt 

ledsen. Dom får helt enkelt inte berätta för sveriges befolkning hur bra produkten är. Gör dom det så 

hotar Läkemedelsverket med fängelse i sex månader. Det är nämligen som så att läkemedelsindustrin 

har mutat in området som kallas "hälsa" - och bota får bara läkemedel göra.  

 

Vad är det för vansinne där vi hellre ser att vårdsverige belastas uppöver halsen med olösbara 

problem - sen finns det lösningar i en hälsokostbutik som på grund av politiska och ekonomiska skäl 

inte får användas! Man blir fruktansvärt arg och ledsen när man ser till vad det får för konsekvenser. 

Läste i samband med min infektion att uppemot 50.000 människor inom EU dör årligen av den typen 

av MRSA-infektion som jag drabbades av. Istället för att ta till sig och använda produkten så har man 

nu smutskastat Ionosil istället. Livsmedelsverket kritiserar produkten utan att för den sakens skull 

veta vad dom kritiserar. Man har uppenbarligen inte haft kunskap om vare sig form eller styrka. 

Folket på Ion Silver har visat mig papper på att Världshälsoorganisationens (WHO) säkra gränsvärden 

för silver överskrids inte om man tar ens 7 teskedar dagligen i 80 år. Man försöker lura folk att tro att 

Ion Silvers 10 ppm starka produkt är samma som de 300.000 ppm starka läkemedel som fanns på 

1900-talet. Dessa innehöll dessutom salpetersyra. Enda biverkningen av dessa starka läkemedel var 

att man kunde få en gråfärgning av huden.  

 

Man skrämmer folk från att inte använda Ion Silvers produkt genom att lura oss att tro att detta är 

samma produkt som de starka läkemedlen. Myndighetsmissbruk och korruption är vad det handlar 

om när man motarbetar säkra och effektiva produkter på det här nedriga viset! Det är för sorgligt att 

myndigheter och media smutskastar en produkt som jag är övertygad om har räddat livet på mig och 

säkerligen många andra. Numera tar jag en klunk Ionosil var dag. Jag använder även Lignisul MSM 

och jag tillskriver det faktum att jag mår så pass bra som jag gör - effekterna från både silvret och 

svavlet!  

 

Jag skriver denna användarberättelse för att jag vill hjälpa andra förstå att det finns hjälp att få när 

sjukvårdens "lösningar" inte räcker till! Det är snarare de naturliga näringsämnena man ska vända sig 

till när kroppen börjar strejka - det är min erfarenhet. Vänder man sig till vården riskerar man 

felbehandling och märkliga infektioner som ingen tar ansvar för efteråt. Jag har idag massor av 

metastaser i levern som spritt sig från bröstcancern via blodet. Sjukvården har missat totalt i att följa 

upp mitt fall och glömt att kalla mig till efterkontroll. Inte en efterkontroll på fyra år efter 

operationen. Det är under all kritik! Just nu tar jag mungbönegroddar och jag har varit på 

Mistelgården och lärt mig mycket nyttigt. Jag vet idag att sjukvården inte kan hjälpa mig - vill man ha 

hjälp får man allt hitta den själv. 

Eva Bekeletch Bergenbrant. KS räddade vår julhelg! Under julhelgen har jag och mina flickor druckit 

en hel del KS eftersom de var förkylda, och jag höll på att bli det, men lyckades mota bort 

infektionen. Och dessutom härjade den hemska kräksjukan bland våra julfirande släktingar, men vi 



klarade oss! På nyårsdagen blossade en ögoninfektion upp hos min lilla flicka, och jag började genast 

tvätta hennes ögon med KS och gav henne extra KS att dricka. På två dagar var ögoninfektionen över, 

och ingen av oss andra blev smittade heller! 

Eva Temrin:  Min erfarenhet nu är att ks kan smaka olika under en o samma dag. Ifrån ingenting alls 

till besk o 'läppigt ' men eftersom jag tar det ifrån samma temporära ställe - inte dunken - utan häller 

upp i ett nytt mått varje gång så är det inte ks som ändrat smak utan 'förutsättningarna ' i min mun 

måste påverka. När jag tog imorse smakade det 'vatten ' , till lunch lite beskt o nu ikväll 'fan'. 

Annika Svensson Fd Stenberg. Jag har fått en mkt elak ögoninfektion och behandlat med både 

Chloromycetin oc Fucithalmic och av dessa fått allergisk reaktion. Sprayade med Ks hela dagen igår 

och varet är försvunnet idag. Så visst fungerar det fantastiskt. Salvorna har ej hjälpt på 5 dagar och 

gett allergisk reaktion. 

Guy Wangerås. Jobbar på bilverkstad o har en jobbarkompis med väldigt torra händer med 

torrsprickor. Nu efter 3v med MSM så sa han att händena är som på en prinsessa. Inga torrsprickor, o 

mjuka. 

Bibbi Sandström. Min man fick blodförgiftning och penicillin i dropp 3 gånger per dag. 3:e dan så 

hade febern inte gått ner och han hade en sänka på 122, så då fick han KS av mig och då vände 

febern och har fått de varje dag sen dess. Jag själv har botad både tandvärk vårtor och sluppit 

förkylningar och maginfluensa så nog är jag nöjd. Och de har jag använt innan jag gick med i gruppen. 

Samt min mamma som är 82 använder den dagligen och klarar sig från influensor. 

Gun Nilsson. Jag kan meddela att min ena hund som hade börjat bli stel när hon rest sig upp efter 

vila, inte längre uppvisar några symptom. Jag hade gett henne Glukosamin som tillskott i en månads 

tid , men märkte ingen skillnad. Då tillsatte jag även MSM och KS som hon har fått i ca. en månad och 

nu märks ingen stelhet. 

Tommy Nilsson. Ska väl va dags med en erfarenhet från mig nu när man haft KS+MSM ett tag nu. Det 

var så att jag letade efter en lämplig sprayflaska som jag skulle använda och vill tipsa om Renässans 

naturell flaska. Var bara att slita av korken och fylla upp med önskat innehåll. Det är en Nässpays 

flaska med en saltlösning som finns på apotek. Nu använder jag den som nässpray och till min 

förvåning får jag snabb avsvällande effekt. Dock har jag haft i en tesked mortlat MSM resten KS så 

det känns när man sprayar men jag föredrar de hmm.  Min far har haft eksem i öronen och blir av 

med det stundvis med hjälp utav SJUK huset. Men det kommer tillbaka. Nu fick han en liten 

renässans flaska med förädlat innehåll och blev av med eksemen på 2 dagar. Nu har han beställt hem 

eget KS+MSM för han har problem med lite värkande leder osv. 

Jerker Andersson. Med anledning av min sjukdomshistorik vill jag här delge er, som ny medlem, om 

mina erfarenheter av Kolloidalt Silver. Det som skyndade ut mig här på sidan var att jag igår kväll lade 

en kommentar på Dagens Medicin, Mats Reimers block gällande MMS och fann att de idag tagit bort 

mitt inlägg. Jag ringde Mats Reimer och han sade att han inte tror på mig att jag blivit bättre p.g.a. 

silvervattnet. Jag berättade för honom att jag såg hans krönika i sak som mindre bra med mindre bra 

argument emot alternativ medicin ifråga. Samtalet mynnade ut i att jag frågade om man som läkare 

läser sig till korruption, lögner och dumhet. Mats Reimer slängde då på luren, men sms:ade att han 

inte ville fortsätta samtalet. Läs gärna om hur han på fula sätt hoppar på andra personer som 



förespråkat alternativ medicin och hur han utan substans, med mycket tunn kraft, rackar ned på ett 

alternativt sätt att bota malaria.  

 

Jag skrev där att jag inte har någon erfarenhet av just det medel de diskuterar men väl av kolloidalt 

silver och att jag upplever att jag i stort sett botat min Henoch Schönleins Purpura med hjälp av 

silvervattnet. Henoch Schönleins Purpura, HSP, är möjligen en IgA vaskolitsjukdom, autoimmun 

sjukdom. Ingen kan med bestämdhet säga exakt vad den beror på, fast misstanke finns om olika 

utlösande faktorer såsom, halsinfektion, miljögifter, mögel etc. i sjuka hus m.m. Det finns lite 

omskrivet om sjukdomen på Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Henoch-Schönleins_purpura 

 

Jag känner mig själv, efter ca. 35 år med sjukdomen som ett uppslagsverk om denna, med ständiga 

problem, mer eller mindre uttalade, skov som gått in i varandra, avlöst varandra.  

 ---------------------------- 

 Tidigare mail till Anders Sultan med beskrivning: 

 

"Hej Anders, Vill meddela hur ert silvervatten gjort mig till en friskare person. Vid åtta års ålder 1978 

drabbades jag av Henoch Schönleins Purpura - HSP, en autoimmun sjukdom ingen har någon lösning 

på eller förstår vad den beror på. Driver ett saneringsföretag som bl.a. sanerar hus med lukt, mögel 

och bakterier. Har noterat att Purpura-utbrotten blivit allvarligare och mer omfattande då jag vistats i 

miljö med mögelskador. Samtidigt har skoven varit mindre tydliga på vintern och brutit ut kraftigt på 

våren då värmen kommer upp i över 15 grader ute dygnet runt. Jag kopplar detta till en 

överkänslighet emot mögel, särskilt eftersom jag bodde i ett hus med fukt- och mögelskada då jag 

drabbades av HSP.  

 

Har under tre års tid blivit sämre, utvecklade överkänslighet emot mjölk och mjölprodukter. Kunde 

till sist inte äta prinsesstårta eller ett par smörgåsar m.m. utan att riskera ligga till sängs hela kvällen. 

Fick sura uppstötningar nattetid och mådde allmänt illa.  

 

Det är nu drygt tre månader sedan jag vågade prova ert silvervatten. Dagen efter första matskeden 

bubblade det ordentligt i magen och tömningen var den mest rejäla jag någonsin upplevt förutom vid 

maginfluensa, fast det var inte lös avföring. Den dagen urinerade jag enormt rikligt under fyra-fem 

tillfällen. Det verkade vara vätskedrivande för fötterna som jag tidigare varit svullen om minskade i 

storlek så att skorna glappade, vilket de fortfarande gör. HSP driven inflammation i knäna och 

njurarna (smärta i navel-magtrakten) släppte inom några dagar. Sedan var jag enormt trött tidigt på 

kvällarna i ca. fyra veckor. Är annars en pigg nattuggla. Efter dessa trötta veckor är jag nu åter nästan 

helt pigg igen. Kan notera att purpura-utslagen i huden försvunnit och inte kommit tillbaka mer än 

totalt några få utslag som mycket fort bleknar igen, vilket de inte gjorde innan. Har tidigare haft 

tjogvis med utslag mer eller mindre hela året. 

 

 Är nu så gott som återställd gällande överkänsligheten mot mjölk och mjöl och har totalt sett inte 

mått så här bra sedan 35 år tillbaka!  

 

 Tilläggas ska att jag haft ganska allvarlig typ av HSP, som givit mig många olika typer av symptom, 

särskilt uttalade under sommaren, fast även under vintern, alltså i stort sett under hela året. Har haft 



dålig andedräkt som jag kopplade till HSP utbrotten (skoven). Även andedräkten är förbättrad. Kan 

nu om jag vill äta en halv prinsesstårta utan att må illa. Kan också äta grillad kyckling utan att må illa, 

vilket jag inte kunde innan. Nu kan jag njuta av mat och kan bättre njuta av livet utan en “äckligt 

styrande” autoimmun sjukdom.  

 

 Håller tummarna för att det är stadigvarande förbättring. kan också säga att silvervattnet är avsevärt 

mycket bättre än C-vitamin som jag under 24 år använt för att minska HSP-skoven lite.  Vill också 

tipsa om min forskning i frågan mögel och sjuka hus kopplat till cancer. Här kan spår in till 

autoimmuna sjukdomar också finnas. 

 

http://www.lfs-web.se/mogel-bakterier-pentaklorfenol-cancer.htm" 

 ---------------------------------- 

 Tittade ikväll på datumet för inköp av Ionosil och finner att ett halvår snart gått sedan första inköpet. 

Jag mår fortfarande bättre (nästan helt bra) och har inte drabbats av så mycket förkylning som 

annars under tidigare vintrar. Det har bara blivit någon dags trötthet och lite feber, inget utdraget 

halsont eller täppt näsa. I övrigt verkar knäna sakta bli bättre och det känns i jämförelse med innan 

som att gå på dunkuddar. Högra fotleden var konstant inflammerad innan. Hade rejält ont i den och 

Purpurautslagen bredde ut sig på och kring yttre fotknölen. Hade till sist hundratals jättesmå utslag 

där, som växte samman till större utslag. Det var då jag tröttnade på att ingen läkare ville försöka 

hjälpa mig från detta tillstånd. Jag började bli desperat och fruktade lite att mina två barn inte skulle 

få ha sin pappa kvar så länge till, så dålig var jag. Började få upp ögonen för mikrofloran som finns i 

kroppen via min egen forskning om sjuka hus, mikrofloran med virus, bakterier, svamp och mögel, 

som enligt allt fler källor kan orsaka olika sjukdomstillstånd. I denna forskning fick jag upp alternativa 

källor som talade om kolloidalt silver och tänkte att jag inte hade något att förlora på att i alla fall 

prova.  

 

Testet: Tilläggas ska att jag dagarna innan första intagandet av silvervattnet gått in i ett mer uttalat 

skov med Purpura. Det började poppa upp många små upphöjda ljusröda utslag även på bålen och 

undersida armarna och jag blev som vanligt negativt allmänpåverkad. Skovet kom oväntat av sig efter 

fyra till fem dagar och stannade liksom upp i utvecklingen som jag varit med om hundratals gånger. 

Utslagen, inflammationerna i de yttre blodkärlen gav med sig och gick tillbaka redan innan de 

blommat upp till liknande små finnar med en liten ljus bubbla i mitten innehållande någon typ av 

ljusgul vätska, eller gått över till att spricka upp i små svårläkta sår. Nämnas ska att det inte är finnar 

det handlar om men till utseendet kan man lite likna dessa Purpura utslagen. Jag märkte tydligt att 

silvervattnet var det som gav denna hjälp. Hade tidigare planerat att inte ta andra kosttillskott eller 

annat ovanligt för min del, för att kunna härleda ev. hjälp till det silvervatten jag gurglade i och sedan 

svalde. Har som sagt funnit lite hjälp i C-vitamin innan, vilket kapade smärttopparna och minskade 

tidsramen för skoven lite.  Har inte haft något blod i urinen sedan jag började med denna kur. Det var 

vanligt med någon avslutande droppe blod främst under de värsta Purpura skoven, som tydde på 

njurpåverkan. Det känns nu lättare att urinera. innan kunde det göra ont i urinröret. Vet ännu inte 

om det var sammanhängande urinvägsinfektion tillsammans med Purpuran men C-vitaminen hjälpte 

en del mot detta.  

 

Är fortfarande mycket positiv till detta "vattenreningsmedel" (sagt med viss ironi mot 



läkemedelsbranschen och Mats Reimer m.fl. s.k. läkare).  Ingen läkare vill lyssna på mig. Jag har tagit 

kontakt med Läkarhuset i Ljungby två gånger under sex månaders tid, via ett mail och ett uppföljande 

telesamtal från min sida med frågan om varför ingen hörde av sig efter mailet. De struntar i mig 

fullständigt, tar inte upp kontakt trots att de lovat efter telesamtalet. Andra läkare har sagt att de 

inget kan göra åt sjukdomen, inte mer än att jag ska ta inflammationsdämpande huvudvärkspiller då 

det gör ont under skoven. 

 

Vill någon fråga mig om något här relaterat så är ni välkomna. Jag har inte skrivit detta i annat syfte 

än att förklara hur jag kunnat bli avsevärt bättre samt för att ev. kunna hjälpa någon annan. Vilka 

beslut varje enskild person fattar är upptill densamma. Jag är oerhört glad över mitt eget. 

 

Marianne Kandelin. Jag känner många som använt sig av silver vid förkylning. Det finns ju så många 

fina små sprayflaskor att köpa som man kan bära med sig. Även jag har testat och det funkar super 

bra. Skulle du bli superförkyld eller täppt i näsan eller det bara rinner...ja spraya lite silver i näsan... 

Funkar även superbra mot solsveda, om man bränt sig av solen... 

Anna-Karin Lönngren Grafford. Jag snortade också silver när jag åkte på snuva strax för jul. På 

kvällen täppte det igen ordentligt i näsan så hur mycket jag än försökte näsandas så gick det inte, 

men när jag sprayade silver i näsan så öppnades det upp efter en liten stund och jag kunde andas 

genom näsan hela natten. Även bihålan öppnades upp. 

Linda Lamme. Upptäckte att KS påskyndar förloppet väldigt om man har råkat klämma en finne...på 

med en tuss indränkt i KS så försvinner den fortare. 

Jeanette Hedell. MSM är ju ett ämne vi har - och ska ha - i kroppen, en av dess stora uppgifter är just 

att ta hand om gifterna i kroppen. Man återställer alltså en normal funktion i kroppen. Jag har ätit 

mest värktabletter och muskelavslappnande och där har läkare inte haft några synpunkter på att jag 

ätit MSM. Dock har jag en känsla av att MSM:et har fungerat sämre, min teori är att det bara har 

"räckt till" att ta reda på tabletternas gifter och inte till att hjälpa till med att reparera kroppen. När 

jag slutade med alla värktabletter och bara körde MSM så hände det snabbt positiva grejer. Mitt tips 

är att fråga din läkare. De läkare jag pratat med har alla varit mycket insatta i vad MSM är. 

EvaLisa Familj-Privat Bergqvist. KS på Häst med ink. Tuvas ink på Mulen drog helt ihop sig av KS - jag 

sprayade ett par dagar några ggr - ink är en vårta och en del säger att det är en godartad tumör? Lite 

olika där beroende på vem som man pratar med här finns lite info om ink på vetrinärena .nu 

http://www.veterinaren.nu/hast/sjukdomar/hudsjukdomar/sarkoider-inkar-hast 

 



Den var ganska stor o typ 4 mm utåt. Idag fanns en liten tunn skruttig skorpa bara kvar som jag inte 

vill peta på. 

Ingela Gustafsson. 19-åriga sonen fick igår kväll förfärliga magsmärtor, gav vid 2 tillfällen ca 1 dl ks 

blandat med vatten, trodde ju först att det kunde vara magsjuka. När inte det hjälpt efter ca 1 timme 

så jag gav 2 alvedon, ringde sjukvårdsuppl. fick rådet att åka in. Inga kräkningar, bara lite lös i magen. 

Nästan smärtfri efter en stund på akuten, men öm i magen vid undersökning, lite mera på hö sida, 

hade även feber. Proverna visade lite förhöjda vita bl.kroppar. Misstänkt blindtarmsinfl. Fick åka 

hem, order om att återkomma om symtomen kom tillbaka. Efter 6-7 timmars god sömn känner han 

sig mest hungrig  Har fått ett par msk ks innan frukost. Kan det vara så fantastiskt att ks hjälper även 

mot blindtarmsinflammation? Vad det än var så känns det som att ks hjälpte. 

Carina Hedfors. Min blindtamsinflamation gick över med KS! Tog kanske en matsked i timman eller i 

alla fall varje vaken timma i två dygn. 

Anders Sultan. Silver som immunförsvarsstödjande ämne. Silver spelar en framträdande roll i 

stödjandet av immunförsvaret genom framförallt sin syretransporterande förmåga som i slutändan 

stödjer de vita blodkropparnas produktion av syreradikaler (ROS) i form av superoxidjoner som 

används i bekämpandet av mikroorganismer. Forskning visar att silvernanopartiklar kan binda upp till 

tio gånger sin egen volym med syre och hjälpa till att transportera detta till olika delar av kroppen. 

 

"Oxidative Capacity - Silver is a recognized powerful oxidizer. Metallurgists have long known the 

unique affinity of silver with oxygen. Molten silver will hold ten times its volume in oxygen. On 

freezing, the contraction of silver vigorously ejects the oxygen; a dangerous activity known as 

spitting. Not all oxygen is ejected; much is retained in the silver lattice as well as adhered to its 

surface. Atomic oxygen (O+²) fits within the silver lattice and as silver resists oxidation, it is an ideal 

atomic oxygen reservoir. As atomic oxygen (also called nascent oxygen) is extremely reactive, the 

silver is essentially a reservoir for oxidation reactions, wherein the oxygen is immediately available to 

react with any organic or inorganic compound it contacts." 

 

“Silver plays a brilliant role in facilitating immune efficiency. Among its many properties, it is also 

known to be an oxygen sponge. Silver has the capacity to carry ten times its atomic weight in oxygen. 

The warmer it is, the more it can carry. Why is this important? Silver nanoparticles flood the body 

with oxygen, particularly the B-lymphocytes (white blood cells). The immune system needs copious 

amounts of oxygen in order to produce Reactive Oxygen Species (ROS), which it uses to disrupt 

metabolic pathways of pathogenic life forms. Due to its oxygen-carrying capacity, silver enhances the 

efficiency of the immune system. 

 

Silver ions have been widely used as disinfectants that inhibit bacterial growth by inhibiting the 

essential enzymatic functions of the microorganism via interaction with the thiol-group of l-cysteine. 

However, silver-ion-mediated perturbation of the bacterial respiratory chain has raised the possibility 

of reactive oxygen species (ROS) generation. We used bacterial reporter strains specifically 

responding to superoxide radicals and found that silver-ion-mediated ROS-generation affected 

bactericidal activity. Almost half the log reduction in Escherichia coli and Staphylococcus aureus 

populations (model strains for gram negative and positive bacteria, respectively) caused by silver-ion 

disinfection was attributed to ROS-mediated bactericidal activity. The major form of ROS generated 



was the superoxide-radical; H2O2 was not induced. Furthermore, silver ions strongly enhanced 

paraquat-induced oxidative stress, indicating close correlation and synergism between the 

conventional and ROS-mediated silver toxicity. Our results suggest that further studies in silver-based 

disinfection systems should consider the oxygen concentration and ROS reaction. 

 

 Referens: Park, H.J., “Silver-ion-mediated Reactive Oxygen Species generation affecting bactericidal 

activity.” 2009 Water Research 43:1027-1032. 

 

http://www.labmeeting.com/paper/28742500/park-2009-silver-ion-mediated-reactive-oxygen-

species-generation-affecting-bactericidal-activity 

Anders Sultan. Silver skyddar mot skador från alkohol. En publicerad studie visar att 

silvernanopartiklar uppvisar skyddande egenskaper gentemot de cellskador som ett alkoholintag kan 

ge. 

 

“The cover story of the most recent edition of the Journal of the American Chemical Society (JACS) 

describes how nanoparticles formed by very small numbers of silver atoms can protect against the 

cell damage caused by ethanol. The study was led by researchers from the University of Barcelona 

and conducted in conjunction with the Magnetism and Nanotechnology laboratory of the University 

of Santiago de Compostela. The results of the study show that these clusters of small numbers of 

silver atoms catalyze ethanol oxidation at similar concentrations to those found in the blood of 

alcoholics and at values of membrane potential and pH that are compatible with those exhibited by 

mammalian cells", explains Gustavo Egea, a professor with the Department of Cell Biology, 

Immunology and Neurosciences of the Faculty of Medicine at the UB and an affiliated researcher for 

the Institute of Nanosciences and Nanotechnology (IN2UB) and the August Pi i Sunyer Miomedical 

Research Institute (IDIBAPS). 

 

Alcohol has particularly harmful effects on nerve cells, and in the specific case of astrocytes it induces 

programmed cell-death and an alteration of the actin cytoskeleton. Following application of the silver 

nanoparticles to ethanol-exposed cells, the actin cytoskeleton shows marked improvements and cell-

death does not occur. "So, the harmful effect of ethanol on astrocytes is mitigated by the silver 

nanoparticles, which act as a cytoprotective agent", explains Javier Selva, a lecturer with the 

Department of Cell Biology, Immunology and Neuroscience and first author of the paper. 

 

http://www.ub.edu/web/ub/en/menu_eines/noticies/2010/05/40.html 

Anna Essius. Min son har precis haft vattkoppor (några prickar kvar). När de började klia, sprayade 

jag honom med ks och det verkar ha hjälpt både mot klådan och att få kopporna att dra sig tillbaka 

snabbt. Tycker att det läkt förvånansvärt snabbt. Toppen!  

Ellinor Nilsson.  Både jag och sonen hade vattkoppor förra hösten. Vi drack KS, sprayade/baddade 

samt smorde med silversalva. Upplevde att det lindrade samt förkortade sjukdomsperioden. Och 

speciellt som vuxen sägs det ju att man brukar bli väldigt dålig. Jag tror helt klart att det blev 

lindrigare tack vare KS. 



Jeanette Ankartjärn-Norrleen. Min endokrinläkare gav mig idag tillåtelse att dricka mitt Ks ( har jag 

ju gjort hela tiden, men det sa jag inte;)). Jag ha fått akut Graves sjukdom av ett trauma, och idag 

ringde läkaren för att prata lite provsvar,så jag passade på att fråga om jag kunde dricka mitt Ks. Hon 

frågade då: Ks?? Menar du kolloidalt silver? Jag svarade att så var det och fick till svar: Kolloidalt 

silver är bra, det tar bort virusangrepp och bakterier,så drick du ditt Ks. Härligt att det finns läkare 

som tänker rätt, och vågar säga det till sin patient, det ger mig hopp!! 

Ing-Marie Jacobsson. En väninna till mig opererade bort en inflammerad knöl på axeln. Hon fick stark 

antibiotika och fick besöka vårdcentralen för omläggning flera gånger i veckan. Efter sex veckor hade 

det fortfarande inte läkt. Hon fick ½ dl kolloidalt silver av mig och la en kompress med silvret på 

varhärden över natten. På morgonen hade det börja läka och efter ett par dagar var det helt läkt. 

Hon informerade vårdpersonalen vad hon hade gjort som fått det att läka så fort men ingen var 

intresserad att få veta mer. Däremot gör hon själv reklam för silvret bland alla hon känner. 

Linda Olsson. För första gången i hela mitt liv har jag en smärtfri mage! Nu använder min yngsta 

dotter det mot acne och det funkar, har även baddat sår på min son som läkt väldigt snabbt. Jag gav 

min lilla katt ks då han blev dålig pga mask, han var pigg 1 1/2 dag efter första dosen  

Petra Danielsson. Ems-krämen är toppen! För sår, på vovvens tass, för sonens finnar, för fotvårta och 

när man har snustorra händer. Acne beror oftast på för mycket socker i kosten och ev B5 brist. Fixa 

detta först, annars så hjälper det inte att behandla utsidan!! 

Thao Tran. Jag brukar få ont i mina knäleder när jag står för länge eller sitter för länge. Någon 

nämnde artros men jag har inte fått det bekräftat. Jag märker att med msm så har mina värk blivit 

mkt mindre. Förut kunde jag få ont utan att ha gjort ngt ansträngande. Nu har jag jobbat och belastat 

kroppen mer utan att få mkt eller ngt ont alls. Jag har märkt att mitt hår har blivit glansigare, väntar 

dock på att fler hårstrån ska börja växa. 

Sandra Elisabeth Augustsson. Jag har fått kraftigt starkare hårväxt efter 3 månader med 1 tsk 

MSM/dag.  

Jessie Selin. Min mamma har KOL av fjärde graden och innan KS hade hon väldigt dålig syresättning. 

Blå fötter och ingen färg på kinderna alls. Redan efter två dagar blev fötterna normal färg på och 

kinderna är rosiga igen. Mamma andas in ks 2ggr per dygn också i sin nebulisator. Vet inte om det 

hjälpt hennes andning men den andra förändringen är iallafall total. 

Sonja Hellström. Du har så rätt, har själv testat KS/MSM/Kokosolja under en tid, och det fungerar. 

Jag tycker inte om tandläkare sedan barndomen och undviker dessa om jag kan, har en tand som jag 

tyvärr måste gå med, men när jag får tandvärk borstar jag tänderna med blandningen ovan sedan 

sköljer jag runt med silver och tandvärken klingar av,tandköttet har blivit bättre och tandhalsarna 

likaså,,,så tack för tipset på denna sida. 

Emma Welin. Drack en silvergrogg igår. Och en liten mindre grogg idag och känner nu att jag i stort 

sätt är helt frisk. Trött och hängig och låter fortfarande lite sjuk på rösten, men inget snor och ingen 

feber. Underbart! 



Michaela Äppelpaj Corso. Jag använder naturlig rengöring, sprayar med KS och smörjer med 

arganolja, kokosolja eller kakaosmör. Har bättre hy än nånsin. brukade lätt få små finnar och vara 

flammig i ansiktet förut. nu har jag ren o fräsch hud med jämn ton. 

Ann-Katrine Backman. Undrar hur tandhälsan i Skandinavien skulle se ut om ett tiotal år om alla 

skolbarnen skulle börja skölja sina tänder i Ionosil istället för i nervgiftet fluor (som bevisats skadar 

tänderna istället för bygger upp). Om man tänker att tandemaljen är levande vävnad och Ionosil har 

visat sig kunna fixa små små hål på några månader (beroende på hur flitig man är förstås) skulle inte 

det vara ett lysande alternativ till borrningar och lappningar av barns tänder? Då kunde dom giftiga 

plomberna undvikas och inte bara tandhälsan skulle förbättras, även andra symtom som 

plastplomberna kan orsaka. Dessutom håller Ionosil bort tandköttsinflammationer, hjälper till med 

att förhindra Parodontit, fixar tandköttsfickor med Ionosil, MSM och kokosoljablandningen, gör att vi 

kan behålla en god tandhälsa. Tandläkarna skulle då också hinna dra efter andan mellan varje patient 

och köerna skulle kortas avsevärt. I värsta fall skulle tandläkarna och tandvårdarna bli arbetslösa. 

Kanske alla löständer då på långsikt skulle bli överflödiga, då behöver ju inte nästa generation vara 

orolig för att blanda ihop löständerna i ett vattenglas på något äldreboende. Det tar ju också tid för 

vårdarna att reda ut vems löständer som är vems. Det skulle spara en hel del arbetstid också på 

äldreboenden och samhället skulle spara enormt med pengar. 

Anonym. Kolloidalt silver är också fantastiskt att använda på djur. Jag har använt kolloidalt silver i 

något år nu och jag använder det faktiskt till ALLT. Tvättar ur sår på både mig själv, min son och våra 

djur, mot förkylning, magsjuka, öroninflammation, ögonputs och mycket mera. Och till hästarna är 

det alldeles fantastiskt att både driva ut och behandla hovbölder med! 

Ann-Katrine Backman. Hade en klient i ES Tech scannern för några dagar sedan som haft ulcerös kolit 

och det var nu borta och den personen har tagit ENBART Ionosil. och så har jag en kusin i Sverige som 

blev av med sin borrelia på 2 månader. 

Viveca Ewards. KS funkar utmärkt i te i alla fall för mig. Har stoppat tre förkylningar på kort tid med 

silvergrogg på te, honung, KS och Captain Morgan. 

Lena McCarthy. Att vara trött samt att ha led och muskelvärk mellan skoven är inte ovanligt vid UC. 

Jag började med KS och msm vid ett begynnande skov i juli 2013. Stog då på Salazopyrin 

(antiinflammatoriskt) som inte verkar hjälpa mig iaf. Chockstartade med att dricka ca 1,5 dl ks under 

dagen, en matsked i taget. Började även med msm. I krm i två dagar sedan 1 tsk... 2 tsk. Ökade på 

ganska snabbt. Fick rejäl utrensning i tarmen men efter 4 dagar hade blödningarna avtagit. Efter en 

vecka mådde jag bra. Tarmarna hade balanserat sig (=normal avföring).Jag slutade då med mina 

salazopyrin. Minskade KS-dosen till 1msk 3ggr per dag och ökade successivt msm till 3 tsk per dag. Nu 

tar jag sedan ett antal månader 1 msk ks varje morgon och 3 tsk msm kombinerat med C-vitamin som 

underhållsdos och kommer fortsätta med det. Efter ca 2 månader med denna behandling började jag 

inse att min värk var borta och jag känner mig idag frisk och pigg. 

Ann-Katrine Backman. Intressant länk om KS och cancer. Jag har flera klienter som blivit hjälpta med 

Ionosil som haft cystor/växter i brösten, efter intag av 15 ml Ionosil 3 ggr/dag under 1 månads tid. 

Om det varit elakartade eller godartade cystor/växter vet vi inte, eftersom det inte blivit ngn 

operation och inget prov kunnat tas då cystorna/växterna varit borta när personerna ska opereras. 

Ngn har också enbart sprayat utanpå huden på cystorna/växterna och fått bort dem på det sättet. 



Bra att slippa operation och vad det medför, med lymfproblem efter operationerna. De som har varit 

hos mig har antingen tagit enbart invärtes 1 msk, 3 ggr/dag eller sprayat utanpå huden. Det är ju 

nämligen så att det man lägger på huden är in i vävnaderna och i blodomloppet på under 35 

sekunder. 

http://www.dailymail.co.uk/health/article-2095610/Silver-bullet-cancer-Metal-kill-tumours-better-

chemotherapy-fewer-effects.html 

Ann Hasslequist. Idag var jag hos min tandläkare, jag går två ggr/år, pga min autoimmuna sjukdom 

SLE. Jag får bidrag från försäkringskassan då jag äter kortison mm och blir torr i munnen och har haft 

besvär med tänderna, har bl a fått dra en. I ca ett år nu har jag använt mig av tandborste, negativa 

joner, MSM och silvret och idag behövde tandläkaren inte göra något alls, jättefina tänder, ingen 

tandsten eller något annat, jag är överlycklig! 

Ellen Hagerö. Idag fick jag mina blodprovsresultat. Tog prover ca en månad efter jag började med 

silver. Innan har jag haft syra i lederna och mina sköldkörtelprover har legat tokhögt. Allt hänger ihop 

med mina kroniska borrelia, bartonella, babesia- diagnoser. Mina prover var jättefina idag. Njurar 

och lever mår bra också! Jag är både förvånad och överlycklig. Kommer aldrig sluta med KS och msm. 

Däremot ska jag bli bättre på kosthållning och vitaminer ocv mineraler. Det finns hopp om livet  Jag 

har använt silver i dryga två månader. Jag tar 30 ml två ggr om dagen för borrelian och samma mängd 

i vatten 2 ggr dagligen för söndermedicinerad mage som annars inte kan ta emot mat. Jag har slutat 

med seroten, kestine, tradil och alla astmamediciner samt samtliga magmediciner sen jag började. 

Jag har halverat cymbaltan och går nu ner till fjärdels dos för att sen sätta ut den med. Jag har 

halverat paraflex och citodon likväl. Jag har vart sjuk i 8 år. Jag har vart sängliggande 17 timmar per 

dygn i över två år. Det är nu bara ca 13 timmar per dygn. Jag har en fraktur och tre stora diskbråck i 

ryggen. De är idag det största problemet men den smärtan kan jag leva med. 

Metha Andersson. Vill gärna slå ett slag för KS till djur. Har mycket god erfarenhet av detta. Har det 

sista halvåret använt KS till mina hundar. En hade svår hudåkomma på magen och den andra hade 

återkommande skov efter erlichia. Båda är helt symtomfria efter 6 månaders användning. Fantastiska 

resultat, tycker jag. Jag ger alltid 2-3 tsk i 1 liter drickvatten (mina hundar väger mellan 30 och 40 kg). 

Men kan använda lokalt på ögon, öron och sår. Tycker det har fantastisk effekt. Får dom problem 

med magen, så slår jag några tsk över maten, och vips så är det bra igen. Är så imponerad av detta 

preparat!!! Har haft ett rent helvete med tikens utslag på magen, och nu - inget alls.... hanen som fick 

erlichia, hade flera skov med några månaders mellanrum (blev riktigt dålig), nu är han hur fräsch som 

helst... Ger även grönläppad mussla, msm och omega 3 till mina hundar. 

Kattis Bjerselius. Jag har nu kört på med ks 1 kapsyl KS morgon o kväll samt gurkmejakapslar morgon 

o kväll och msm. Trots lite fuskande med kosthållningen i jul= en del socker har jag klarat mig från 

anfall. Normalt kommer en vansinnesattack i tarmfickorna direkt vid lite sockerintag. Nu nada!! Helt 

fantastiskt. 

Anneth Winqvist. Fantastiskt! Idag är nagelbandsinflammationen mycket bättre! Igår hade jag en 

kompress med KS på över nagelbandet. Gick dessutom då och då och fyllde på kompressen med mer 

silver, så att den hela tiden var blöt. Idag har svullnaden gått ner betydligt och rodnaden är mindre. 

Bara att fortsätta idag nu då! Glad! 



Ingela Strebjer. Baddade min vårta då då med KS och nu är den borta. 

Chriss Johansson. Mn hustru och jag har råkat hamna i en väldigt stressig livssituation, som dels 

resulterade i en hel del rökning för hennes del. Efter en tids hosta så hällde jag i lite silver i en hand-

spray flaska, bad henne dra stora djupa andetag medans jag sprayade en lagom dimma i munnen, 5-6 

ggr, och hostan försvann då på några få minuter. Det handlade om uppstötningar av slem, svårt att 

sova pga hosta mm. Men problemet löste sig som sagt på några få minuter. Efter det jag såg effekten 

på så vis så har jag använt KS rikligt, och är nu inne på mitt 12:e år utan förkylningar eller magsluka 

etc.  Jag har även använt stora blötomlägg vid värk i kroppen, efter någon timma så släpper det. KS 

enligt min uppfattning och erfarenhet är ännu lite bättre än vad många säger och påstår! Min 

ungdom och barndom var full av alla möjliga sjukdomar, ofta förkyld, halsfluss mm, värk i leder och 

så vidare. Men i dag som sagt, fullt frisk. Har testat på brännskador i ansiktet också, fungera 

förvånansvärt väl. 

Åsa Larsson Ågebrink. Jag använder oxå Kollodialt Silver till min ena schnauzer som har exem på 

ryggen, sprayar på, när det behövs i perioder.......fungerar superbra....skulle inte kunna tänka mig att 

inte ha KS hemma..... den ÄR mitt husapotek  

Rebecka Johansson. Har i många år haft problem med att mina Birmakatter spyr, mat, slem, 

hårbollar mm. Åkte till veterinären med dem då detta hände i 2 veckors perioder och de spydde 

nästan varje dag. Veterinären hittade inget fel, men sa att de kunde varit en retning i slemhinnorna 

medicin skrevs ut och problemet var borta tills det senare dök upp igen osv. Har provat all sorts mat 

mot hårbollar och annat, inget hjälpte. Sen jag började med silvervatten för snart 6 månader sedan, 

har katterna slutat spy ner mitt hem och sig själva. De får några cl silver i vattenskålen och dricker 

mer vatten nu än tidigare, kanske beror på att det hela tiden är känns färskt. Tidigare bytte jag vatten 

varje dag i vanlig ordning, men de föredrog att dricka från en pöl i badkaret. Nu dricker de hellre från 

skålen vid maten  

JJ Asplund. Ger oxå mina hundar ks och msm. Har en dalmatinerkorsning och en naken chinese. Båda 

får ks och msm både utvärtes och invärtes. Dalmatinern har kvalster- och gräsallergi och hade svåra 

infektioner i öronen konstant hela tiden och utslag, eksem, sår på kroppen som aldrig läkte.  Vi hade 

nästan gett upp när jag kom på att vi kunde testa ks. Han har blivit jättefin i huden, inga sår, inget 

kliande och ingen svamp i varken tassar el öron...helt underbart. Och INGEN tandsten heller längre 

på någon av dem. Doser jag använder på dalmatinern på 35kg. Sprayar ks (ca fyra spraytryck)in på 

tänderna in i munnen morgon och kväll. Sprayar tassar, öron och andra utsatta områden morgon och 

kväll med ks och msm. Ca en två gånger i veckan kör jag in rejält med ks och msm i öronen, (rengör 

först). Och så får han en tsk msm i maten en gång om dagen. Häller även ks i deras vattenfontän. Den 

lille nakne på 7kg: Sprayar i munnen på henne oxå, men inte lika mycket, och bara på kvällen. Hon får 

några spray och droppar ks i öronen en gång i veckan...efter badet. Sprayar hela henne med ks och 

msm, samma här en gång/dag och Smörjer henne med kokosolja en gång i veckan..Hon får ett krm 

msm i maten. En gång i veckan badar jag dem och då tar jag silverlotionen blandat med 

aloeveraschampo (hälften hälften). Använder det på mig själv också. 

Nathalie Eliasson Karlström.Vill bara skänka en stor ros till Anders, Ann-Katrine och alla medlemmar 

härinne. Idag är första dagen på 1 års tid som jag har energi i kroppen! Jag har varit sjuk länge och 

läkarna hittar inget fel. Så tillslut tog jag saken i egna händer och började forska. Började med MSM i 

somras och kände en liten skillnad, men alla symtom fanns kvar. Om än mindre tydliga. Sedan hittade 



jag KS och denna grupp och har sakta känt energin komma tillbaka och symtomen sakta försvinna 

bort. Jag vill bara säga TACK! Jag sitter här med tårar i ögonen och är så otroligt lycklig över att jag är 

på väg att bli frisk! Tack åter igen! 

Anders Sultan. En studie på regnbågsforeller visar att fiskäggen och de kläckta ynglen enbart mår bra 

av att vistas i en miljö där man använder silvernanopartiklar till att hämma svampar och bakterier – 

organismer som annars tar livet av fisken i barnstadiet. 

 

” In conclusion, this study suggests an application of nanosilver particles with their unique 

chemical and physical properties particularly in the form of nanosilver dressing troughs as a 

disinfectant in fish farming. Also, nanosilver particles may have a priority to current 

antibiotic/antifungal chemicals as according to Rai et al. (2009), the microorganisms are unlikely 

to develop resistance against silver nanoparticles, compared to antibiotics due to their large 

surface area in contact with and broad range of targets in the microbes.” 

 

http://www.sid.ir/en/VEWSSID/J_pdf/101220110115.pdf 

Michael Guggi. KS har bra vetenskap bakom sig, OCH massor av beprövad erfarenhet. Ser inte 

vanföreställningen riktigt, trots att jag är en sund skeptiker. Viktigt är ju också att respektera de som 

är intresserade och faktiskt blir hjälpta av KS mms med mera. Det finns nog en stor andel 

placeboeffekt av KS och MSM, men den är minst lika stor hos dyra mediciner. Biverkningarna är färre 

av KS. Skrämskotten om argyri är sällan av betydelse. Hur många vet att en ask alvedon är bland det 

farligaste man kan äta ? Jag arbetar som läkare, ett av de viktigaste momenten i yrket är att 

respektera medmänniskan. De som tar till sig alternativmedicinska metoder är ofta pålästa, 

intelligenta och intresserade av sin hälsa. De lider inte av vanföreställningar. 

Mia Haglind-Hultgren. Tips: Får ganska ofta munsår men så fort det dyker upp så baddar jag KS på 

och det torkar ut på ett killevipp! Väntar man så tar det längre tid att bli av med så det är viktigt att 

behandla det snabbt! 

Ann-Katrine Backman. Här är en med samma erfarenhet. Herpes Simplex borta ipå nolltime.  Herpes 

ligger latent i nervganglierna och bryter ut vid nedsatt immunförsvar, ngt man inte blir av med, men 

inte heller ngt att oroa sig för då man har Ionosil i skåpet. 

Ann-Marie West. Nu har det gått ca 2 månader till... väntar o väntar på att bli förkyld p.g.av alla i min 

omgivning är sjuka, nyser ,hostar, o snörvlar...men ingenting har hänt ännu.. Tar ks 3ggr om dagen, 

och sprayar i näsborrarna lite då och då.....Är helt förundrad. Bästa vintern på många år. 

Maria Dahlgren. Min katt har nu i tre dagar gått med rinnande öga och det ser riktigt grumligt ut. 

Han kisar och kan knappt titta. Veterinären ville avvakta med antibiotika. Är det bara och köra på och 

spruta KS rakt på ögat? Hur ofta? Dagen efter: Har sedan igår droppat silver i hans ögon med pipett. 

Inte det roligaste enligt Quattro själv, men det är helt otroligt: idag är hans ögon mycket mycket 

bättre! De är inte helt återställda, men man ser hur mycket friskare de ser ut, så det fungerar! Några 

dagar senare: Ögonen är helt och hållet friska nu! Otroligt. Dock nyser han lite ännu, men har inte 

gett silver åt honom på två dagar.  



Linda Holm. Måste bara säga att EMS-salvan är den bästa ansiktskräm jag nånsin haft o jag har 

provat många. Får precis alltid fet hy efter några timmar oavsett vilken kräm det än är, eller för torr 

så den börjar producera mer fett. EMS-salvan normaliserar min hud så att den är.. Ja, normal  varken 

för torr eller för fet, perfekt. Behöver inte göra nåt åt ansiktet nu under hela dagen. Wow! 

Gunilla Sandén. Jag hade klåda på mina psoriasisfläckar och på benen några dagar. Sprayade KS och 

smorde med EMS salva och det hölls så lugnt att det gick att leva med....slutade lika plötsligt som det 

kom! 

Ingela Villman Fd Olsson. Vill berätta lite här om KS, jag har ju förkylningsastma och kroniskt 

luftrörskatarr som bryter ut vid förkylningar os v, nu 2 ggr har jag motat Ole i grinden med KS, samt 

lakritsrotthe av mängder i några dagar, har inte ens fått det mer än känningar är så glad över jag 

hittat både KS o lakritsrotthe  

Mats Carlsson. Jag brukar ta KS rent då jag har ont i halsen. Låta det rulla i munnen en minut eller två 

och sen sväljer jag. Sen på några min är det onda i halsen borta. 

Lillemor Brennerskiöld. Sitter här med världens förkylning (första på flera år) och dricker 

"silvergrogg". Fy sjutton va illa det smakar.  Hoppas verkligen det gör nytta så det är värt besväret. 

Har hållit på å druckit hela eftermiddagen... Jag har gjort min på rödvin och KS och citron och gillar 

inte rödvin alls men det var det bästa jag hade vet inte om Jäger och citron hade varit godare för det 

var det andra alternativet ;-/ Senare: Jo jag känner mig lite bättre redan faktiskt. I natt sov jag inget 

haft världens huvudvärk i 2 dagar sen vart jag kanontjock i näsan i natt så jag fick ingen luft å började 

frysa å svettas om vart annat och på förmiddagen hade jag feber. nu har känner jag inte av lika 

mycket frossa längre bara lite grann å bara lite snuva i näsan så jag hoppas få sova i natt å att det e 

borta i morgon bitti. Jag har blandat 1 del ks 1 del rödvin och sen pressad citron och tagit en skvätt 

var 5 minut första 5 timmarna sen nu sista timmarna kör jag med 1 del ks och 1 del jäger plus citron 

och tar en skvätt var 15 minut tills jag går å lägger mig. En dag senare: Har vaknat till en NY dag  

ingen täppt näsa på hela natten, frös en del när jag gick å lade mig men min snälla 14 årig schäfer 

hane gjorde mig sällskap i sängen och hjälpte till att värma upp mig (låg som vanligt som ett frimärke 

utefter hela sidan på mig) och har fått sova hela natten. I dag är jag lite tung i huvudet och känner i 

näsan att det har varit något där men är inte täppt och inte snuvig. Fryser inte, svettas inte, inte öm i 

kroppen någonstans som man brukar bli vid förkylning... det känns faktist i stort sätt som vanligt. Jag 

är fanken i mig klart imponerad. Jag tänker inte gå till gymmet å köra mitt crossfitpass idag direkt 

men en promenad med hunden ska jag nog klara så inte lappsjukan slår till å kanske jag kan göra 

mina dagliga 100 squats som jag brukar om jag delar upp dem lite å inte kör alla på en gång. Jag säger 

det igen..I'm Impressed  

Sanja R. Juric. Jag är ny användare av KS. Har varit illamående i över en månad och tog KS med sprit 

och citron två ggr per dag. Illamående gick över på tre dagar. Helt fantastiskt. Läkarna såg inget fel 

som vanligt men det här hjälpte. 

Eva Halvarson. Så tacksam för Ionosil. Igårkväll kände jag att jag höll på att bli sjuk så jag gjorde en 

stadig silvergrogg en dl av varje som jag drack under kvällen. I morse kändes det bättre men då var 

det magen istället det rann rakt igenom och kände mig illamående så då tog jag en dl silver och fyllde 

upp med vatten resten och svepte på stående fot så silvret skulle ta sig direkt till magen och 

tarmarna. Illamåendet försvann direkt och diarré upphörde efter tio min. Lagom till jag skulle till 



jobbet. Ja tänk vad det funkar, i går kväll satt jag och skakade under en filt – i morse var magen paj. 

Och sen kunde jag jobba hela dagen och nu är jag helt frisk  

Lena McCarthy. Hade begynnande förkylningskänsla igår kväll. Körde ks o limejuice under natten på 

jobbet. Samt nässpray med ks och svenskdroppar. Borta när jag vaknade i eftermiddags. 

Linda Vigvinter. Jag sprayar underlivet med en "Nässpray" KS flera gånger om dagen om jag har 

svamp i underlivet. Funkar kanon. 

Lisa Andersson. Måste berätta att jag köpte EMS-salvan före jul och iförrgår fick jag en herpesblåsa 

på ena skinkan. Den brukar vara mycket smärtsam. Smorde med EMS-salvan i fredags kväll och 

lördags kväll och har inte känt någon smärta från den och döm om min förvåning, i dag är blåsan 

borta! 

Elisabeth Schmidt. Fik blærebetændelse (urinvägsinfektion) i dagene mellem jul og nytår. Har en 

veninde som er så sød at undersøge en prøve på lab. for mig. Startede straks på at drikke KS 3 gange 

dgl. (3 x ca. 30 ml.) plus spray på urinrør efter toiletbesøg. - dagen efter var mavesmerterne 

forsvundet og efter et par dage ingen sympt. overhovedet. Kører nu med en snaps dgl. for at rense 

helt ud samt forebyggende mod al den forkølelse der huserer. Nemt og ligetil. 

Kattis Bjerselius. Nu har jag kommit på ett superbra användningsområde för KS. Säkert är det fler 

som gör så men för mig var det ett nytt experiment. Det är super att spraya/badda på bikinilinjen 

efter rakning  Inga röda prickar mer!!! 

Lise-Lotte Karlsson.Urinvägsinfektion. Borde räcka med att blanda 2 tsk kolloidalt silver i 1 liter 

vatten eller för snabbare effekt ta 1 tsk kolloidalt silver under tungan i 1 min och svälj sedan. Helt 

ofarligt att inta och det gör under i våra kroppar! Livsviktigt med silvret för vårt immunförsvar. Borde 

funka med egologisk kokosolja, ta en tsk under tungan i 1 min, svälj. Kokos oljan är 

antiinflammatorisk och kolloidalt silver tar död på alla svampar, bakterier och virus plus att silvret har 

förmågan att bli stamceller och förnya sig där det behövs i kroppen. När silvret gjort sitt jobb i 

kroppen kommer det ut i urinen.kan tillägga att jag själv behandlar mig nu med silver och hudutslag 

på ryggen som jag haft i flera år och ingen läkare kunnat få bukt på så efter 1 1/2 dygn finns inget 

spår av utslagen kvar och då har jag tagit 1 tsk under tungan morgon/kväll. Värt att testa så lycka till! 

Annika Karlsson. Jag bara häller i en skvätt KS i vattnet åt djuren. Har aldrig något mått åt dom men 

djuren här hemma väljer alltid vattnet med silvret framför det utan. Tiken har fått bättre hud hon 

mjällar inte lika mkt och hennes vårtor på hakan har även försvunnit, så lite skillnad har jag märkt. 

Anders Sultan. Jag har hört berättelser om vårtor som försvunnit bara genom att man sprayat någon 

enstaka gång med KS, men ofta måste man luckra upp vårtan och sedan applicera en bomullstuss 

indränkt med KS på vårtan under nätterna. Svåra vårtor kan ta tid och då får man klippa lite i vårtan, 

gärna så att det börjar blöda lite. Sedan lägger man på en bomullstuss indränkt i KS och tejpar fast 

den så silvret får tränga in i vävnaden. 

Lise-lotte Wikström. Vill bara skriva och berätta vad kolloidalt silver och MSM har hjälpt mig med. jag 

har bara tagit det i 3 veckors tid men är redan mycket piggare, magen mår bättre samt att jag har 

nästan ingen värk . — känner sig kanonbra. 



Sanna Fihn. Hade den årliga luftrörsförkylningen på g för ett par dagar sedan, jag brukar ligga 

dubbelvikt och hosta hela nätterna, men jag har sprayat ks i munnen samtidigt som jag andats in 

säkert 20 ggr om dagen och jag har kommit väldigt lindrigt undan denna gång!! Så skönt! Så tack 

snälla ni för alla tips och råd ni ger oss. 

Carina Zetterström. Spännande, har precis köpt och börjat med KS. Känns redan bra, hade en envis 

självspricka på fingret som jag lindat med zinkplåster och tyckt att det är det ända som funkat hyfsat. 

.. Har doppat fingret i KS  2 ggr och nu är det läkt och borta!!!!!! Kommer prova på allt möjligt 

framöver. 

Mats Carlsson.  Ja msm är bra. En kombo där med KS och msm in och utvärtes får man 

rekommendera dem som har hundar med problem. Vi har två hundar med problem som får msm och 

nu ks i maten samt att de äter BARF (LCHF) och de har inga större problem längre. De andra tre är 

kärnfriska men de får ändå. En av dem hade problem med svamp i örat och efter att vi hade sprutat 

in ren KS bara i örat och masserat två dar i rad så var det som flera månaders mediciniering inte rått 

på borta. Nu ska vi börja spraya tassarna och ögonen på ena hunden som har prioblem. Jag skrev 

innan att hundarna är mycket lugnare och det stämmer verkligen. En drog alltid igång mot andra 

hundar i bilen och levde rövare. Speciellt mot fluffiga, han är kanske rasist eftersom han själv är 

korthårig  Han sitter helt lugn nu och som mest grymtar han till då han ser en stor fluffig hund. 

Skillnaden är otrolig. Det är mycket mer lugn hemma också och mer harmoni i flocken. 

Anders Sultan. Redan 1929 såg man silvrets inverkan på immunförsvarets funktion. "In 1929, silver 

was found to stimulate an entirely separate line of defense within our immune system; scientists 

refer to this as the reticulo-endothelial system (RES). More recently, Becker, Berger, Marino and 

Spadaro confirmed that electrically produced [oligodynamic] silver gives a healthy boost to blood cell 

production." 

http://www.wisegeek.org/what-is-the-reticuloendothelial-system.htm 

Anders Sultan. Beginning around 1912, British medical journals started noting silver’s role in 

cumulative enhancements – the overall fitness level of our immune system and white blood cells. 

What this all boils down to is that at the end of the day, those white blood cells concerned with 

tracking, intercepting and then engulfing and digesting foreign bodies and debris must do their job 

well.Scientists refer to these collective actions as the Phagocytic Index. In fact, scientists have even 

worked out just how to tally and graph this “fitness score card” for the immune system’s foot 

soldiers – the white blood cells. The benefits of silver ions are clearly established when compared to 

normal fitness levels of white blood cells. With silver ions, these animal studies showed that a 

collective immune boost of at least 24% was achieved. Imagine increasing you immunity fitness by up 

to 24%! 

http://www.natural-immunogenics.com/pdf/4.pdf 

Jennie Pettersson Parnevik. Jag använder KS för att slippa ge antibiotika till mitt "öronbarn" varje 

gång hon får en inflammation. Hon får jätteont i magen av antibiotika. Sen har vi inte haft magsjuka 

sen vi började med KS. Vi tar det vid behov i min familj. Nyss var vi i Thailand och det kändes tryggt 

att dricka KS varje dag för att stärka oss mot smittor/magsjuka. Sen läker sår snabbare och finare. Jag 

har en hudsjukdom och river sönder mig mkt. Att spraya KS hjälper mig även där. Hunden fick ofta 



infektion i ögonen förr. Att spraya KS hjälpte alltid.  Spraya halsen vid halsont.  Superbra mot mögel 

också. Kan göra listan lång  

Ulrika Persdotter Möllerström. Jag blir lika lycklig och glad varje gång jag använder KS mot 

begynnande förkylningar,infekterade hundöron, nästäppa och andra åkommor, det fungerar alltid!! 

Funderar på hur jag klarat mig utan i 49 år!!!  ))))) Happy, happy! Så härligt med ett alternativ till 

skolmedicinen, och användningsområdena tycks bara expandera. En vuxen son som skar sig när han 

rakade sig härom dagen fick en tuss indränkt med KS  - joho då, det stoppade blödningen kvickt! 

Sari Reima. Rakade benen och skar mig...sprejade med Ionosil och slutade blöda direkt...Otrolig 

häftigt  

Jeanette Hedell. I höstas trodde jag att jag skulle få ta bort min älskade häst, efter 2 år med kronisk 

diarré som eskalerade i slutet av sommaren och då började han också tappa vikt och muskler. Jag 

hade provat allt! Till stora kostnader. Kom då på att prova med Kolloidalt Silver det började hända 

positiva saker på bara något dygn! Idag har han gått upp vikt, är otroligt mycket bättre, vissa veckor 

helt perfekt i magen! Så nu ser vi framåt! Han får numera också MSM. Med andra ord så får han 

samma som jag, KS och MSM. Och vi mår så mycket bättre! Själv är jag helt smärtfri! 

Ann-Katrine Backman. Bursit kan bero på bakteriell infektion. Jag hade en gång en person som hade 

varit sjukskriven 1 månad, men det var i ett knä. Personen frågade mig vad han skulle göra då han 

inte blev frisk, åt då antibiotika. Så jag sade att han skulle ta 1-2 msk Ionosil invärtes minst 3 ggr/dag 

samt dränka in en kompress i Ionosil och lägga på där slemsäcken sitter och ha det tills det var bra. 

Efter ett dygn var knäet bra. 

Ann-Katrine Backman. Organen i vår kropp behöver olika PH-värden. Blodet är exempelvis alltid 

svagt basiskt: PH-värde 7,38 - 7,42, får inte understiga 7,00 eller överstiga 7,8. I magsäcken är PH-

värdet väldigt surt, ca 1.7 beroende på saltsyran. I tunntarmen sker vårt största näringsupptag. Här 

ska PH-värdet vara neutralt, dvs. ca 7 till svagt basiskt.I seröst sekret varierar pH mellan 5,82 och 

7,67. Seröst sekret, är lättflytande, innehåller mycket amylas och elektrolyter. Är endast aktivt vid 

specifik stimuli, utsöndras främst vid födointag. I muköst sekret varierar pH mellan 6,47 och 7,62. 

Muköst sekret, är trögflytande och klibbigt, innehålelr mycket mucin. Utsöndras inte enbart vid 

måltid, utan mucin utsöndras hela tiden och ser till att smörja tandkött och tänder vid mm. För att få 

en tillförlitlig uppfattning om en persons syra/bas balans bör man testa pH-värdet före frukost i både 

saliv och urin. För genomsnittsindividen bör morgonens pH-värdet i saliven vara 7,0 eller högre och i 

urinen 6,5 eller lägre. Om pH-värdet i saliven är 7,0 men endast 6,0 eller lägre i urinen, då är du 

belastad. Trots att det bildas mycket syror så hinner njurarna med att kompensera och filtrera ut 

syrorna. Om pH-värdet i saliven är lägre än 6,8, då är du också försurad oberoende av urinens värde. 

Njurarna hinner inte med att kompensera och organen belastas, syrorna stannar kvar i kroppen. Om 

pH-värdet i saliven är 6,5 eller lägre samtidigt som pH-värdet i urinen är 6,5 eller högre, då är du 

allvarligt försurad. Njurarnas förmåga att kompensera och filtrera ut syrorna är mycket dålig och 

syrorna stannar kvar i kroppen med stark belastning som följd. 

Anders Sultan.Tydligen kan vissa former av reumatisk värk orsakas av en speciell form av bakterier av 

Proteussläktet. Nu har ett forskarlag i Australien visat att kolloidalt silver har en god förmåga på att 

hålla dessa bakterier i schack och därmed reducera den värk som man annars kan drabbas av  

Studien - "Efficacy of some colloidal silver preparations and silver salts against Proteus bacteria, one 



possible cause of rheumatoid arthritis" sammanfattas med: "In a pilot study, a potent NPS 

(silvernanopartiklar) preparation ex vivo showed long-lasting anti-Proteus activity in a normal human 

volunteer. ".  Denna forskning verifierar vad många användare själva upptäckt - att Ionosil verkar 

kunna hjälpa mot värk i kroppen. Lägger man till MSM, så har man i regel en potent kombination mot 

diverse värkrelaterade åkommor.  

 

 Länk till sammanfattningen: http://europepmc.org/abstract/MED/24390313 

 

Anders Sultan. En nyligen publicerad studie visar hur effektivt kolloidalt silver är på att lösa upp 

biofilm och hjälpa kroppen bli av med bihåleinflammationer. Studien visar effekten på en kronisk 

bihåleinflammation (sinusit) orsakad av gula stafylokocker.  "After using this solution as a nasal spray, 

the symptoms of a previously recalcitrant Staphylococcus aureus (S. aureus)-infected chronic 

rhinosinusitis patient were observed to have improved markedly. ".  Slutsatsen av studien blev: 

Colloidal silver directly attenuates in vitro S. aureus biofilms. Studien kallad Colloidal silver: a novel 

treatment for Staphylococcus aureus biofilms? - kan du läsa om här:  

 

http://europepmc.org/abstract/MED/24431107 

Linda Wirtanen. Min dotter slapp uppsöka läkare när hon hade bihåleinflammation. Sprutade med 

näsflaska KS i näsgångarna flera ggr /dg och inom kort försvann det. 

Kerstin Kokås-Sörgård.. Jag har oxå blivit av med bihåleproblemen efter att ha börjat med Ionosil  

Staffan Lindberg. Jag tar endast KS oralt och har inte haft bihåleinflammation på flera år, lättare 

förkylningar men aldrig mer. 

 

Ellen Hagerö. Bland det första jag märkte när jag började med silvret var att mina bihålor tömde sig. 

Jag blev nästan rädd först så mycket gegg det kom ut. Jag har haft minst 20 diagnostiserade 

bihåleinflammationer och behandlades innan silvret med Nasonex som innehåller kortison. Idag är 

jag fri från nästäppa och nasonex samt att min muntorrhet har försvunnit! 

Irene Skaatan. Jeg ble kvitt min urinveisbetennelse med IONOSIL. Ble ikke helt bra etter 3 

antibiotikakurer. Etter å begynt med IONOSIL føler jeg meg friskere en jeg gjort på lenge. Har 

fibromyalgi. Jeg tog 4 teskeier per dag i nesten 2 uker.Nu tar jeg 2 teskeier per dag mellom måltider. 

Ann-Katrine Backman. Blev en AKUT UTRYCKNING med IONOSIL i morse. En person ringde vid 8.30 

tiden och var helt uppgiven och frågade vad han skulle göra, för han ska på utlandsresa ikväll. Han 

hade fått magsjuka/vinterkräksjukan, han sade det sade "pang" en gång så satte det igång som en 

centrifug i magen, yrsel, huvudvärk och ett illamående utan dessa like. Jag for dit med Ionosil och 

blandade 1/2 dl KS i ett 1/2 glas vatten och sade att personen skulle dricka det genast och gå och 

lägga sig. Och så blandade jag ett glas till och sade att då han vaknar ska han dricka upp det också i 

ett svep. Nu då klockan är 11.50, ringde personen och yrseln, huvudvärken var helt borta. Hade 

endast kvar lite av illamåendet och ytterst ytterst lite av "centrifugen" kvar. Har flera gånger 

konstaterat att, egentligen behöver man inget annat än Ionosil här i livet  



Madeleine Silvertass. I början på november åkte jag på en förkylning som snabbt även drog på mig 

en rejäl dubbelsidig öroninflammation. Jag tog 3 OLIKA antibiotika kurer för detta, plus sånt man 

häller i örat... utan framgång. Så fort jag slutat med antibiotikan kom öroninflammationen tillbaka. 

Då jag har djur så skötte jag ju dem trots min konstanta feber som resulterade i en rejäl influensa 

med uppåt 40,6 graders feber som värst. Fick 1:a antibiotika kuren för det i december. Det gav sig 

inte. 2:a kuren i början på januari. Gav sig inte. I samband med detta köpte jag kolloidialt silver o 

drack silvergroggar dagligen+ 5ml i ett glas 3 ggr dagligen,+ 1,8 liter pau darco te+ 1 Dstrong d-

vitamin (700% av RDI) + nyponpulver hemlaga soppa, samt baddade örontopsar med silvret så örat 

fick in det med i 7 dar. Nu för ett par dar sen var sänkan ok, o blodkropps nivåerna helt ok, samt örat 

helt avsvällt och inte rinnande längre!! Ingen feber, men kvar är såklart mattheten.. Men wow. Efter 

så många kurer utan att bli frisk.. O sen då silvret med vanliga huskurer som gjorde mig frisk.. Helt 

sjukt. Fenomenalt till o med!! 

Ross Namastè BF. Efter att jag lyckades hindra en kräksjuka för tre veckor sen, har jag även lyckats nu 

stoppa en förkylning med ks och groggen! Heja silver! 

Daniel Jönsson. Jag tvättade ett växthus med högtryckstvätt för att få bort mossa, mögel och alger 

efter vattenansamlingar. Givetvis så stänkte det rakt in i ena ögat som inte hade skyddsglasögon. 

Dagen efter på morgonen var det mindre roligt. Svullet, ömt och kladdigt. Fyllde en medicinkopp 

med KS och sköljde ögat rikligt. På eftermiddagen hade ömheten försvunnit helt och svullnaden var 

nästan helt borta. Upprepade sköljningen en gång till och sen var det bra med det... 

Nina Labbart. Min katt har nog lite konstiga smaklökar! Han sitter och väntar på att få sin mat. Jag 

blandar ett kryddmått msm i ljummet vatten ock sen lägger jag i hans torrfoder. Jag har i så mycket 

vatten att maten ligger under. Katten dricker upp allt vatten med msm först med glädje:-) Jag ger ks i 

ett annat rum. Inte bredvid vattnet utan på ett minifat. Katten dricker med glädje. 

Anette Andersson Född Broberg. Jag har inte haft en förkylning sedan jag började med KS och MSM! 

Dessutom verkar det som om mina sköldkörtelvärden håller på att bli bättre. Det har också stillat det 

allra värsta med magen. Men just att jag inte haft några infektioner fast jag haft så många sjuka 

omkring mig, DET måste verkligen vara KS och MSM förtjänst. 

Suzanne Johansson. Dotterns Urinvägsinfektion. Jag kan nu tala om att hon efter intag av rikliga 

mängder KS/lime och koncentrerade tranbär/lingon utspädd i vatten och spray av ren KS i underlivet 

är HELT symptomfri  

Ann Kjärman. Har oxå haft problem med övre bihåleinflammationer under många år. Började med 

att spraya ks upp i näsan men effekten uteblev, blev då lite radikalare och började att hälla ks 

oblandat i en nässköljare för att på så vis få en bättre genom strömmning. Och se där det tog skruv, 

så om ni inte tycker att resultat är tillfredsställande med sprayning så prova en ordentlig 

genomsköljning. Morgon och kväll fungerar för mig. 

Linda Åkesson. Fick hem ks och la det på mina sår. Såren läker magiskt fort. En brännskada på 

handen som inte ville läka. Ett sår på tummen pga sprucken hud som inte heller ville läka. Trodde 

inte på det så jag testade. Wow.  

Christina Johansson. Skönt det är på bättringsväg!! Hade KS på en självspricka mor hade. Hade även 

på aloegel, läkte på ett par tre dagar  



Carina Ek. Har nyss "botat" mig från en förkylning med KS, snabbt och smärtfritt 

Sanne Rudelius Wendt. Min katts skadade öga har läkt fint med ks! Just nu kör jag ks på hunden i 

hans öra. 

Pernilla Josefina Andersson. Min sambo har psoriasis och eksem på sina händer. EMS salvan han 

gjort underverk på dem! Tog ca två veckor. Kan tillägga att han jobbar som kock men är nu 

pappaledig. Så det har nog också bidragit till att hans händer har blivit så fina. Från grova sprickor och 

sår till lite flammiga hela händer. Men då har han också börjar med omega-3, D-vitamin, KS och 

multivitamin för några veckor sedan. 

Emma Bergman. Jag vet inte hur många kräk/magsjukor vi har vänt på mindre än 1 timme i den här 

familjen. I helgen lyckades jag igen på mig själv. Vi använder Ionosils KS och det funkar jämt. Tar alltid 

citron eller askorbinsyra i när det gäller magen för att vara säker på att det hjälper och tar alltid drygt 

en dl 2-3 ggr. 

Maria Amrén. Jag blev av med min nagelsvamp. Jag baddade med bomull direkt på naglarna och det 

funkade. Tog bara rent KS. 

Maria Amrén. Blev av med mitt munsår. Tack vare KS som jag baddad slapp jag de variga äckliga 

blåsorna som blir - utan det gick direkt från början till blåsor till läkning. Inget ont eller varigt alls. 

Jeanette Hedell. Jag är helt värkfri med MSM, min kropp klarar sig inte utan. Det har också visat sig 

att både min läkare och min optiker också äter MSM. (Jag har också fått aningens bättre syn då linsen 

håller sig mjuk). Jag har haft otroliga problem med ryggen sen slutet av 80-talet. Rejäla ryggskott 

flera gånger om året och alltid mer eller mindre ont i ryggen. Åkte sen i början av 2000 också på en 

grym ischias, fick kortisonsprutor som hjälpte ett par dagar... Det hela slutade med att jag klappade 

ihop totalt 2002, utmattningsdepression. Sjukskriven i sammanlagt 9 månader.  

Hade en mycket bra läkare som berättade hur viktigt det nu var att jag åt ordentligt och fick i mig 

ordentligt med mineraler. Jag flyttade sedan från Uppsala till Värmland och efter år där, för ca 9 år 

sedan så tipsade min hovslagares fru om MSM och KS. Jag var skeptisk. Men min granne var 

intresserad. Det slutade med att grannen och jag köpte en burk MSM och delade på.  

Jag hade då också lyckats dra på mig tennisarm. Hade levt på diklofenak oavbrutet i 4,5 år. Jag 

slutade med alla värktabletter och började äta MSM. Efter en dryg vecka var tennisarmen borta. En 

vecka senare ischiasen och så började ryggen läka ihop. En dag kände jag också hur pigg jag var, blev 

en aha-upplevelse "det är ju så HÄR man ska må". Jag hade glömt det....  

Jag har aldrig haft ryggskott sen dess. Ibland när man mår som bäst och en burk tar slut, är det lätt 

att man kommer av sig att äta... Jag har en känsla av att det då alltid "går sönder" något på mig.  

För två år sedan började jag få brännande värk i höften, ryggen blev spänd och krampade. Gick till 

sjukgymnasten som sa att det var lite åldersrelaterat, att diskarna typ torkar ihop (när man har dålig 

rygg som jag), så jag fick några övningar som jag gjorde halvhjärtat (är lite lat på att träna, så tråkigt! 

;-)) 

I våras ramlade jag av en häst. Stenfruset i backen och såklart landade jag på ländryggen (där mina 

tidigare problem satt). Blev en hemsk sommar. Vissa dagar fick jag lov att använda kryckor. 



Vänsterbenet kunde halvt sluta fungera när som helst... Jag knaprade Djävulsklo mot värken dygnet 

runt. Läkaren gav mig ett recept med värktabletter och muskelavslappnande (som jag inte åt) och gav 

mig diagnosen diskbråck och totalt ridförbud. Kom då mig för att köpa en burk MSM igen. Slog till 

med Kolloidalt Silver att dricka också (har bara använt det för utvärtes bruk tidigare).  

Efter bara några veckor så vände det. Efter ett par månader så var jag frisk. Nu tänker jag aldrig 

någonsin mer komma av mig att äta MSM! Jag kommer också alltid att ta mig en liten hutt KS morgon 

och kväll. Jag har aldrig varit friskare och galopperar omkring på hästen som jag aldrig gjort tidigare. I 

somras trodde jag att jag aldrig mer skulle kunna rida.  

Många vänner som sett hur bra jag mår har också velat testa både MSM och KS och alla har fått 

jättefina resultat, dessutom ganska snabbt.  

Och jo, när jag började äta första gången och förbluffades över resultatet så ringde jag min tidigare 

läkare i Uppsala för att berätta om undret. Han blev inte minsta förvånad utan skrockade bara "ja ja, 

det vet vi ju att det går ju faktiskt omkring människor och har ledvärk pga svavelbrist".  

Min kropp behöver MSM för att klara av att laga sig själv. Det är min slutsats. Som ni förstår är jag 

väldigt glad över att ha funnit det och tipsar därför gärna om MSM. Det var min historia   

Jo, höll på att glömma. Jag har haft kronisk (!) hörselgångsinflammation i flera år också och gjort av 

med massor av tuber Kortison/penicillinsalva... Sen jag sprayat KS+MSM i ett par månader, så har jag 

inte den kroniska åkomman längre 

Anita E Andersson A. Jag tar MSM samt KS samt EMS salva på födelsemärken. Ett fult sådant i 

ansiktet är nu en prick bara. 

Ellen Hagerö. Vad Ionosil kolloidalt silver gjort/gör för mig: Såren läkte. Det var del ett. Jag slutade 

svettas floder. Del två. Jag har inte frossbrytningar. Del tre. Jag är piggare. Har mindre ont. Del fyra. 

Jag har Borrelia, bartonella och babesia samt borrelia gemma form.  Jag har slutat med massor och 

åter massor av dagliga mediciner inom neuropsykiatriska spektrat och smärlindring.Jag kan gå ut på 

små promenader. Min IBS har läkt ut. Min muntorrhet har försvunnit och mina bihålor är helt rena 

(inget kortisonspray längre). Jag har tidigare också sörjt att stora delar av mina piercingar och 

örhängen fått tas ut då jag ständigt var infekterad. Nu har jag i mina örhängen igen (8 st) och inga 

problem. Bonus alltså! Allt detta leder till ytterligare en effekt såklart, jag mår bättre i hela själen! Jag 

tar en tsk MSM på morgonen i c-vitamin. Silver tar jag 1 msk rent 2 ggr dagligen och 1-2 msk i vatten 

för magen. 

Anneli Törnros Fd Bergfelt.. Kände mig frusen och började få känning av uvi i helgen. Blandade KS 

och citron som jag sippade på både lördag och söndag. Tog dessutom minst 1/2 dl ren KS direkt på 

morgonen och det sista före sänggpende. Drack för övrigt vanligt te och klädde mig extra varmt runt 

mage/rumpa. På måndagen var symptomen borta men jag fortsätter för säkerhets skull med "kuren" 

några dagar till! I  love KS! 

Mats Carlsson. Tassarna på våra två AmStaff som har allergier är helt bra nu, ingen tillstymmelse till 

svamp mellan tårna och det vita är kritvitt, ingen rosa ton mellan tårna. Ögonen är aldrig 

rödsprängda nu heller som förut och det ser ut som om det börjat växa mer hår precis runt kanten på 

ögonen där det alltid saknas hår på en hund som är allergisk. Detta på ett par veckor. De dricker 



vatten med KS och jag sprayar en blandning av KS och MSM i ögonen och ansiktet samt på tassarna 

och mellan tårna. Tiken tom lyfter tassarna för att man ska få spraya och båda tar gärna emot det i 

ögonen. Det har nog kliat en del trots att de får bra mat, det bästa färskfoder som finns (Vom Og 

Hundemad, Kyckling och Lax) samt sedan tidigare har fått glukosamin, msm, d vitamin, omega 3 samt 

magnesium som tillskott. 

Sylvia Oppenheim. Vill bara dela med mig av lite solsken! Min stackars två-åring fick kräksjuka 

häromdagen men eftersom jag börjat ge henne ca en tesked silver om dagen så blev det ganska 

lindrigt. Hon kräktes två gånger och sedan var det bra. Panikslagen, eftersom jag får dödsångest inför 

tanken att behöva spy, svepte jag 1dl ionosil i lite vatten. Jag hade redan på morgonen innan börjat 

känna stickningar och kramper i magen så jag visste att jag var näst på tur. Det kändes av och till i ca 

36 timmar till men inget illamående alls! Jag är EXSTATISK!!! Ska tillägga att jag tog ca 4 små klunkar 

till under de följande 36 timmarna. 

Ann-Katrine Backman. För att påminna om hur väldigt olika vi är som individer och hur olika vi 

reagerar på olika närings- och kosttillskott, vill jag berätta om det här. Det är en av mina kunder som 

var väldigt glad och nöjd, som hade haft värk i ca 25-30 år som nu börjat ta MSM och tagit det ca 1 

månad. Redan efter att han tagit MSM första dagen märkte han att värken i hela kroppen blev bättre 

och nu känner han nästan inget alls och är mycket rörligare. Det kan man kalla förbättrad livskvalitet 

efter 25-30 års lidande. 

Barbro Rosendahl. Ja, jag har redan efter 1v med MSM trappat ner smärtstillande, 

insomningstablett, antiinflammatoriska för min axelprotes, Whiplashskada, artros med multismärtor. 

Kan ej riktigt tro att det är sant och sover mycket bättre och känner mig lite piggare. Bara "go for it  

Nina Labbart. Första dosen msm lättade på min kroniska värk markant!  HEJA MSM!!!! Min 

fantastiska sköterska på urologen äter också msm!! 

Ellen Hagerö. Min förkylning försvann! Helt symptomfri på mindre än ett dygn efter en silvergrogg! 

Fantastiskt! 

Curt Axelsson. Hejsan ALLA på denna sida. Någon vän/släkting/bekant med KOL ? Läs då detta för 

han/hon/hen kan bli bättre genom att dricka/inhalera Ionosil´s KS samt läsa detta. För 1 år sedan 

kunde jag knappt gå 200 m & det pep/väste/skrek i mina lungor. Orkade ingenting egentligen trodde 

jag skulle dö innan sommaren 2013. Har nu i 10 månader druckit Ionosil samt inhalerat det i c:a 8 

månader. Nu orkar jag tom detta ENSAM. Flytta duschkabinen, fixa lutningen på golvet i badrummet 

. Kika på korten samt visa dem för ev. din bekant med KOL samt rekommendera att bli medlem på 

denna sida. Får nog skruva loss toan för att komma fram med torktumlaren som skall stå ovanpå 

tvättmaskinen. Problemet är utrymmet samt samt el.kontakten på höger sida som jag måste flytta 

upp ifall detta ej fungerar. IONSIL KS to the people !! Yeah !!! Normalt tar jag 3 ggr/dag 2,5 -5 ml 

Ionosil som jag inhalerar. Samma mängd som jag " dricker " = tar dt under tungan i en minut så att 

blodkärlen där kan uppta det direkt , gurglar lite samt sväljer sedan. MEN jag tar även Ionosils MSM + 

en massa vitaminer + förändrad kost , , men min uppfattning är dock att Ionosils KS är den STÖRSTA 

framgången för JUST MIG. Glöm dock ej att vi människor är olika så jag rekommenderar alla nämnda 

, fast mest Inosil KS såklart. Jag inhalerar också oftast enbart Ionosil eftersom jag ej gillar smaken på 

MSM , men jag dricker MSM varje dag. 



Sarita Axelgrim. Jag har fått min mor att börja med ks och MSM och hon fick snabbare resultat än jag 

fast hon har KOL och jag "bara" kronisk bronkit och jag inhalerar. Det gör inte hon. Det visar hur olika 

vi är i konstitution och har olika bagage med oss som påverkar oss olika. Ändå består ju halva min 

dna från hennes. 

Sari Reima. Måste berätta en underbar sak om KS. Min hund Schäfer/Rottweiler 1 årig tjej har länge 

haft problem med mycket klåda runt hals och ögonen...så illa att hon kliade av pälsen runt ögonen 

:((( sprang hos Vet med henne och dom hittade till slut lite mjäll kvalster...skickade hem oss med 

medicin och bad återkomma för allergi test senare...Då bestämde jag att prova KS, har gett henne en 

"kork" rent och sprejat henne med detta varje kväll...Ingen klåda längre och bara 1 månad har gått!!!  

Helt otroligt...jag som "skeptiker" helt såld och sååå lycklig. 

Per Andersson. Så härligt att få ta del av din livsberättelse Curt! Själv har jag slängt alla gamla 

"mediciner" numera gäller bara MSM och Ionosil och jag har haft den bästa vintern på många år! 

Ann-Katrine Backman. För två och ett halvt år sedan ca, då jag var i södern så fick en på hotellet 

andra gradens brännskada, så jag gav personen Ionosil invärtes 1 msk 3 ggr/dag ca 3 dagar. Dränkte 

in kompresser i Ionosil och lade på samt att jag hade med homeopatenkelmedlet Urtica Urens D30 

som är mot brännskada. Personen hade dessutom stuckit hål på blåsorna, så det var mycket större 

risk för infektion. Men efter första dygnet hade blåsorna försvunnit och efter tre dygn var 

brännskadan helt bra och inga ärr lämnade efter, trots att det var hela vadbenet på framsidan som 

var skadat. 

Micke Fredriksson. Jag och min sambo har tagit MSM i lite mer än en månad nu och båda märker sån 

skillnad. På mig har det låtit som en stenkross i nacken tidigare när jag vridit på huvudet och nu är 

det nästan helt tyst. Min sambo har artros och tar nyponpulver och MSM och har mycket mindre 

värk nu. 

Catarina Göransson. Har tagit Ion Silver's MSM sedan 7 januari och sen igår är jag som en ny 

människa efter många års smärta/värk som förflyttat sig runt i kroppen. Har även tagit 1tsk Kolloidalt 

Silver morgon & kväll med citron i 1,5 vecka. Det var då den värsta värken började ebba ut. Så 

tacksam att jag kom i kontakt med detta då jag provat mycket olika behandlingar! Kan tillägga att jag 

faktiskt inte trodde detta heller skulle fungera! 

Suzanne Johansson.Min dotter sprayade också silver "rent" i underlivet under de dagar som hon 

hade problem med att det gjorde ont av UVI och så drack hon silver och lime = silvergrogg också, 

även koncentrat av tranbär/lingon från apoteket som man späder och dricker under dagen det gick 

över på 2 dygn. 

Lena Lundahl. Vår katt " Silver" räddade vi livet på med hjälp av silver. Han hade kattsnuva, svårt 

infekterad med gulgrönt snor och lunginflammation. Vi trattade i honom silver, Ionosil, flera ggr/dygn 

och han blev kvar i livet och blev frisk. Han är 4 år nu och blir helt tokig när man tar fram 

silverflaskan. Han bara "vill ha". Man har inget att förlora....bara vinna! 

Merith Jönsson. KS räddade troligen livet på min katt Evert förra sommaren. Snuva, helt igentäppt, 

varken åt eller drack, sprutade vatten i honom för att han skulle få vätska i sej, hjälpte inte. 

Räddningen kom med Lena Lundahl och ks. Sprutade i honom ca 1 matsked och även i näsan. Ca 1 

timme senare var han på benen.... 



Camilla Berndtson. Min dotters vårta försvann efter fyra dagar med KS. 

Anna Eklund. När jag kokade kola till jul råkade jag hälla kokande smet på mitt pekfinger istället för i 

glaset med kallt vatten. Då hällde jag ks i ett snapsglas o satt med pekfingret i det i ca 40 min. Det 

gjorde jätteont hela tiden men efter de 40 min började smärtan avta. Jag fick inte ens en blåsa 

efteråt!!! Fantastiskt!!!! 

Ekebohm Magnus. Bara en sån sak, att ingen i våran familj inte behövt vara hemma pga sjukdom 

under ca1 års tid! Fast det gått flera spysjukor och influensor under året! Insektbett som blir bra bara 

en liten stund efter man sprayat på KS. Ögoninflammation som blev bra på bara 2 dagar med KS. 

Tandsten som försvunnit helt. osv Vi använder KS och MSM i förebyggande syfte. 

Karl Jonomad. I Lund bor jag å fick MSM via en Kafe ägarinna Camilla på Ebbas Skafferi hon hade en 

kompis som hade opererat hjärntumör. Han fick kort levnadstid av läkaren men fick tipset MSM av 

denne Doc å de e 9 år sedan å killen lever. Jag har vidare befordat MSM å Iosonil till ett 30 tal pers å 

så många som har fått ett helt nytt liv.. En tant Elsa hon e 92 kunde inte öppna burkar å flaskor men 

efter 3 veckor Iosonil å MSM så kan hon öppna allt. " fantastiska medel SOM FUNKAR. Jag har själv 

käkat det i 8 månader aldrig mera stel i muskler när jag sitter i bilen några timmar. Å man behöver 

nog aldrig ta Viagra för hela kroppsfunktionen e som man skulle va 30 jag e 64 hiiii . Så jag e så glad å 

lycklig över MSM å Ionosil tack tack underbart. 

Kattis Bjerselius. Jag har haft problem, stora problem med inflammerade tarmfickor i ca 20 år. Jag 

har nästan varit sängliggande var 5e vecka. Däremellan har de molat lite hela tiden. Jag har provat 

det mesta för att det ska bli bättre. LCHF hjälpte en hel del. När jag fick nys om ks och gurkmeja så 

har jag kört hårt på detta. Vid Sista tuffa inflammationen i höstas tog jag 1 dl ren ks 3 ggr dag samt 2 

kapslar gurkmeja 2 ggr dag. Sedan halverade jag dosen i 2 dagar. O det försvann. Sedan dess kör jag 1 

kapsyl ks 2 ggr dag o 2 kapslar gurkmeja 1 ggr dag. En mindre attack har jag haft efter detta. Körde på 

för fullt igen. Nu har det hållt sig utan återfall. Det är fantastiskt. Jag är inte ens öm över buken. 

Mandy Lohse. Efter 2 månader användande av ks och msm försvann mina artritbesvär och jag kunde 

sluta med mina mediciner, är symtomfri sedan dess, och på det har jag fått finare naglar. 

Elke Hempel. Psoriasisartriten i mina fingrar var väldigt besvärlig. 2 veckor med MSM tog det - sen 

kunde jag hålla min man i handen igen. Känner idag ingenting i fingrarna. 

Marie Karlsson. Drog alltid på sega förkylningar för några år sedan. Kunde gå i flera veckor och vara 

seg, trött, tät, ja, alla symtom. Började med MSM och KS och idag kan jag konstatera; mycket färre 

karensdagar, drar sällan på något mer än ett par dagar, öppen i näsgångarna (sprayar även KS i 

näsan, super), bättre i leder och från återkommande muskelinflammationer. Jag är nöjd. 

Lena Lundahl. Min häst fick brännskador på benen efter att en tjej som lånat honom, glömde ta av 

benskydden av neopren mitt i sommaren i 25-30. De gick på sommarbete och han hade dom på i 1 

1/2 dygn. Benen var jättesvullna o kokta på honom när jag kom och upptäckte det. Alldeles geggigt 

och äckligt tvättade jag först med bara koksaltslösning. La om benen, men efter 2 dagar var det 

alldeles varigt o infekterat. Köpte då Ionosil och dränkte in kompresser med det, la omslag med det. 

Dagen efter blev jag ganska chockad när varet var borta. Fortsatte några dagar innan allt torkat upp. 

Läkte rekordsnabbt! Han tappade all päls där brännskadorna varit, men fick inga men....första gången 

jag använde "silver" men absolut inte sista! 



Lena Särnstedt. I juli förra året upptäckte jag att min äldsta tik, 10 år hade fått en juvertumör i 

samband med löp och extrem skendräktighet med mastit som komplikation. Hon fick KS och även ett 

homeopatmedel till att börja med. Tumörerna spred sig ganska snabbt till hela ena juverraden och en 

hel klase längst bak. Jag ökade då KS till 3-4 ggr om dagen + MSM, gurkmeja, kokosolja. Nu kan jag 

konstatera att tumörerna har minskat både i antal och storlek. 

Elisabeth Leia Åkerman. MSM har sannolikt varit det som fick bukt med min inflammation i 

käkmuskeln jag haft ett tag (efter långvarig inflammation av visdomstand). 

Linda Bjelkengren. Att upptäcka KS var för mig en stor Lycka! :)) Fick diagnosen ME (Kronisk 

utmattningssyndrom) för tre år sedan. På köpet fick ja en immunbrist. Ätit 9-10 penicillinkurer per år 

för Halsfluss, lunginflammation o virusinfektioner som avlöst varandra. För snart ett år sen, mitt 

under pågående immunbristutredning kom jag i kontakt med KS, tog inte många dagar, FRISK! Sen 

dess har ja inte haft ett enda virus eller bakterieinfektion o detta är snart 1 år sen! Smittade mina 

barn gång på gång så 25 Penicillinkurer på en vinter var vardag för oss. Inte en enda Penicillinkur 

under detta året!!! Det är inte slumpen! Kan inte se en vardag nu utan KS!Tack för en väldigt 

intressant o lärorik sida, ni är toppen! Våra tre barn har under de senaste tre vintrarna haft 

svinkoppor som inte har gått att bli av med med varken penicillin eller penicillinsalva. Dom har haft 

svinkoppor från oktober till mars. Läkarna säger att barnen har så mkt av dessa bakterier i kroppen så 

de går inte att ta dö på dem. Sen vi börja med KS - en hel vinter utan en enda svinkoppa! 

Per Andersson. Tänkte bara uppdatera lite om min hand.. Idag tre månader senare med dagligt intag 

av 1tsk MSM en matsked KS så ser min hand ut som ny. Dessutom inte en enda liten förkylning! 

Någon som fortfarande tvivlar??  

 

 

Mayne Sundewall Hopkins. Tack o' lov för KS säger jag! I slutet av december kom grannskapets 

härlige Ragdoll-hane på sin dagliga visit. Han var i ett ynkligt tillstånd med en svullnad mitt uppe på 

huvudet. Han hade feber och ville bara sova. Jag trodde först att bulan var en fästing men det visade 

sig vara en otäck infektion som luktade fruktansvärt illa. Jag sprayade KS på en bomullstuss och 



baddade med det ..och passade på att rengöra öronen oxo eftersom han var så 'medgörlig'. Efter en 

kort stund (..jag såg det hända!) hade bulan plattats ut och området var täckt av en tjock 'hinna' 

(fruktansvärd stank!). Jag baddade igen när han vaknade efter några timmar. Han kom tillbaka nästa 

dag ..och nästa.. Jag baddade 2ggr/dag i 2 dagar och sedan 1g vid varje besök i ca 1 vecka (..för 

säkerhets skull). Pälsen försvann helt och han hade en kal (ettörings storlek ..om ni minns dem) fläck 

som dock aldrig var sårig - KS höll rent och läkte skadan otroligt snabbt. Hud och päls växte efter bara 

några dagar och snart såg han ut som vanligt. Han är en mycket tålig och tacksam patient som nog 

skulle jama från taknocken om hur bra KS är ..om det bara gått.. Förresten hade min man lite 'svid i 

halsen' igår ..som en KS-sup snabbt skrämde på flykten ..svidet alltså, 'guben' e' kvar. 

Monika Andersson. Otroligt! Bara efter att ha behandlat mina fötter med KS i två dagar så är dom så 

mycket bättre. Självklart så har jag druckit en liter vatten med två msk KS/dag. Ska nu beställa MSM 

och ser fram emot lysande resultat där också. Tänk om man vetat om detta tidigare. Min krassliga 

mage och krokodilfötter hade ju mått så mycket bättre.....Jag är tacksam för att jag funnit er sida♥ 

Glömde ju säga att mina luftvägar är ganska så känsliga. Samt att mina hormoner hoppar upp och ner 

eftersom man nu nått den härliga menopausåldern.....Men med dessa superprodukter så kommer 

det nog att kännas bättre! 

Linda Eriksson. Har alltid ks hemma! Sist var det den hängande katten som fick sig en kork! Nu är han 

pigg & alert! 

Nette Holmblad. Dotter med kraftig öronvärk, droppade i örat 2 nätter i rad och sprayade in i örat 

dagtid och sen dess har hon inte klagat! 

Kerstin Nyquist. Har en kompis med UC. I ett skov med stora blödningar rekommenderade jag tre tsk 

KS/dag. Hon märkte omedelbart förbättring. Kunde fasa ut alla mediciner (bl a kortison) efter ett par 

veckor. Minns när hon berättade att hon för första gången på många år gått på toaletten och behövt 

"trycka på". Hon har även fler sjukdomar. Bl a reumatism. Jag har rekommenderat MSM men att hon 

tar det försiktigt. Tror att hon fortfarande, efter tre-fyra månader, bara äter ett kryddmått MSM för 

att inte köra igång magen för mycket. 

Marina Bönström. Alla mina småhår som jag alltid haft uppe på huvudet har nu börjat växa ut, och så 

verkar det som om mitt hår har blivit mörkare, så som det va när jag va liten  Hästen har slutat 

stretcha på morgonen och rör sig mkt mjukare så han har då absolut blivit hjälpt av MSM och ks. 

Ewa J Sundberg. Är sedan många år KS/IS-anhängare och använder det så gott som dagligen, till mig 

själv, de 4 katterna, barn, barnbarn och vänner. Alltid behövs det någonstans. För 5 veckor sedan 

genomgick jag en stor operation och såret har läkt finfint - utom ett avsnitt på 2-3 cm i ett utsatt 

område. Distriktssköterskan lade om bandaget några ggr men det blev ändå allt mer rött och irriterat 

och en inflammation var faktum. Senaste besöket hos henne var för en vecka sedan. Jag hade då 

med mig en liten mängd KS och undrade om hon kunde tänka sig att tvätta rent såret med detta + 

applicera på kompress och bädda in i bandaget.  "Åh så bra! sa hon...vi vet att KS hjälper kroppen så 

fantastiskt,  men vi får inte ha det hemma här på mottagningen så det var fint att du tog med dig". 

Ett dygn senare var jag så nyfiken så jag lossade bandaget. Ja, naturligtvis hade svullnad, rodnad och 

irritation minskat betydligt, nästan borta! Därefter har jag tvättat ett par ggr/dag själv och nu är det 

nästan helt läkt, utan komplikationer. Silver är en underbar gåva till människorna! Då jag arbetat mkt 

som terapeut har det vid flera tillfällen kommit män med olika former av besvär från underlivet, 



svamp, klåda, utslag, sår på det mest känsliga stället. Mitt förstahandsråd har alltid varit att de ska 

anv KS och de har samtliga blivit helt förundrade över den snabba effekten. 

Åsa Kriström. Jag är väldigt tacksam! Har sedan jag börjat med KS och MSM blivit mycket bättre i min 

IBS mage, astma och allergi. Jag som har tagit astmamedicin och allergitabletter dagligen, har inte 

behövt att ta dem sedan jag började med MSM och KS. Jag var strax efter jul och gjorde ul på min 

lever mina njurar och galla ( för att utesluta andra saker) 3 veckor senare ringer min läkare och säger 

att allt ser ok ut  då berättar jag att jag har börjat med MSM och KS + LCHF och tycker mej känna en 

markant skillnad i min mage. Hmm säger min läkare.. då tycker jag att du fortsätter med det, men jag 

får inte rekommendera detta. Jag har även hundar som med hjälp av MSM och KS blivit bättre/ fri 

från svamp och allergi. Svamp tiken är i dag jätte fin runt sin nos och rumpa. Och min allergitik är i 

princip helt fri från sin klåda och utslag i sina öron och tassar. Jag ger MSM i maten till hundarna, ett 

kryddmått och en tsk KS i maten -  sprayar även en blandning av en del MSM och 5 delar KS på 

problemområderna. På min allergihund hällde jag ca en msk KS i örat och gnuggade precis som med 

öronrens dom första dagarna sedan har jag bara sprayat med en liten sprayflaska en gång om dagen. 

Kan säga att jag är så glad att jag slipper kortison till henne. Min läkare var ändå väldigt positiv till 

användandet av KS och MSM. Märkte fort resultat  Jag är väldigt glad att jag har kommit i kontakt 

med dessa produkter och kommer alltid att ha dom hemma :) 

Åsa Grönlund. Jag har blivit avsevärt bättre i min astma sedan jag började med MSM. KS tycker jag 

inte gör någon skillnad där faktiskt. Inhalerar inte utan det räcker med att dricka. 

Ewa J Sundberg. Silver har, med åren, blivit en basvara i vårt hem...lika självklart som att ha salt, 

socker, kryddor och annat i skåpen. Därmed har det också blivit en vana att använda vid vissa 

tillstånd att jag inte ens tänker närmare på det, ungefär samma känsla som när man tar salt när man 

lagar mat...no big deal, det är bara så man gör, liksom. Funderar på några sådana 

användingsområden av KS och vill gärna tipsa om de jag minns nu, per omgående: 

1. Vid tveksamheter om t.ex. salladsblad el andra gröna blad har bakterier som jag inte fått bort - jag 

sköljer noga men sprayar därefter med silver, eller har det i sista sköljvattnet. 

2. gör ofta egna groddar och, som säker många här upplevt, blir de lätt slemmiga om man låtit det gå 

för lång tid mellan tillfällena för skölj. Ibland räcker det med att de stått några timmar för länge.  I det 

läget sköljer jag tills att skum är borta och vattnet är klart. MEN i o m att processen med slemmighet 

ju redan har startat så blir groddarna extremt känsliga från denna tidpunkt. Därför låter jag dem ligga 

en stund i det sista sköljvattnet som jag då har tillsatt KS i. Problemet är som bortblåst och groddarna 

håller sig superfräscha! 

3. MOT KLÅDA: har provat mot många sorters klåda men framför allt mot myggbett. (Är svårt 

allergisk mot dessa små monster och få STOOORA bulor som kliar i minst två veckor och som blir till 

öppna sår av rivandet)  Så snart det börjar klia applicerar jag silver på området.  Klådan försvinner då 

en kort stund, kanske någon timma. Då applicerar jag silver igen...tills klådan återkommer. 

Proceduren upprepas och efter ett par dagar finns ingen rodnad, svullnad eller klåda kvar. 

 (Använder vissa preparat för att inte vara intressant för myggen, med viss framgång. Får en del stick 

ändå och då är silver oöverträffat, bättre än cortisonsalva, Aloe Vera och mkt annat jag testat. 



Marie Winglycke. Jag har inhalerat Ionosil pga astmahostan jag haft jättelänge. Redan efter någon 

vecka blev den mycket bättre, känner mig så tacksam. Jag har inhalerat 2-3 ggr om dagen och ca 10 

minuter varje gång.  

Hanna Roth. Jag har hört att både KS och MSM kan så gott som "bota", eller iallafall förbättra både 

astma och allergier! Då jag har både svår astma och har en lång lista med olika saker (mest 

föroämnen) som jag är allergisk mot, så vore det ju hur värt som helst att testa.Jag har provat KS nu i 

några dagar mot min onda hals som jag haft problem med i flera veckor, och nu har jag inte ont alls 

längre och känner mig nästan helt kry!!! så jag vill gärna hålla i och se om det kan hjälpa min astma 

också. 

Annika Eriksson Sjöblom. Jag tar 3 msk MSM per dag. Har hållit på sedan i aug -13 och startade med 

1/2 kryddmått och har sakta ökat. Har en alldeles för sent behandlad neurologisk borrelia att strida 

emot och msm:et och ks har hjälpt mig att komma tillbaka till jobb och ett hyfsat liv. Är bara nyfiken 

på vad som händer vid överdosering och hur mycket som räknas som överdosering. Tror inte att jag 

behöver ta mer msm per dag nu. När jag kom upp i högre doser msm och silver( 3 msk msm och 1/2 

dl ks) började min kropp verkligen reagera, läs läka.Jobbiga och märkliga utrensningssymtom någon 

vecka men sedan piggare och piggare även om det är en bra bit kvar tills jag är frisk. Men vad som 

hänt efter jag börjat med dessa sk "hokuspokusmediciner" är att jag börjar bli frisk. 

Annika Svensson Fd Stenberg. Var på restaurang i går vaknade med magplågor kl 02 svepte 2 msk 

Kolloidalt Silver och intog rygg- läge.  Smärtan satt i en lång stund och jag fyllde på med 1 msk till. 

Kunde sedan somna om. Så skönt att ha KS hemma när man fått i sig ngt olämpligt���idag är 

magen bra. 

Elaine Hübinette. Jag åt grillade revben igårkväll och började må riktigt illa av det så inatt intog jag 

minst en dl silver i flera omgångar och idag mår jag bra  

Anders Sultan. Jag brukar svepa minst en deciliter KS och sedan gunga runt lite så det får blanda sig i 

magen. I regel är illamående och smärtor borta efter 10 minuter. Finns inget mer effektivt mot 

matförgiftning  

EvaLisa Familj-Privat Bergqvist. Elvis Presley, min vovve höll på att brinna upp i exsem o klåda - 

speciellt på armbågarna, innan han började med 2 gg KS per dag  Han kommer och springer och viftar 

i svansen när jag ropar Elvis kom nu ska du får ditt KS  Föst fick han i vattnet men nu får han direkt i 

munnen så jag ser att det sväljs  Ordning och reda och Elvis eksem försvann. Smörjer såklart utanpå 

honom med detsamma. 

Ann-Katrine Backman. Jag har haft flera klienter som tagit Inosil som haft växter i brösten och då 

dom ska opereras har växterna varit borta. Så förutom Ionosil som hjälpt många vid olika 

cancerformer, så kommer lite till också som kan vara användbart vid cancer. Viktigt också att ta 

aluminiumfritt bikarbonat genast för att basa kroppen samt aprikoskärnor som har ett högt värde av 

B17. Aprikoskärnorna beställer man på nätet. Groddade mungbönor också innehåller höga mängder 

B17. Mungbönor finns i dom flesta matvarubutiker. Grodda mungbönorna och mixa med en mixer 

och drick ca 1 l/dag. Stor dos C-vitamin typ 6000 mg/dag, stor dos D-vitamin typ, 20 000 - 30 000 

IE/dag. Samt linfröolja tillsammans med kvarg el keso som syresätter cellerna och kväver tumörerna. 

Man blandar 3 msk linfröolja med 3 msk kvarg och äter 2 ggr/dag, viktigt att det blandas ordentligt. 



Det går inte att använda annat än kvarg eller keso, därför att kvarg och keso innehåller ett protein 

som har effekten att då det blandas med linfröolja, så tar det sig genom cellmembranet på 

cancerceller och går in och syresätter dem och kväver dem. Man behöver också äta 1 msk gurkmeja 

också/dag, gurkmeja kan bota den allvarligaste cancerformen. PauD'Arco har också botat flera som 

haft obotlig cancer. Sådana som man gett upp hoppet för, då dom druckit avkok av PauD'Arco 1 

månads tid 1 l/dag, så har inget av tumörerna funnits kvar. Också ingefära och bromelain, har i stort 

sett samma effekt som gurkmeja. Rödbetsjuice, graviola och björkaska har väldigt stor effekt också 

på cancer. Vetegräspulver är också väldigt effektivt mot cancer. Ca 70% av innehållet i vetegräs 

består av klorofyll. Klorofyll är basen för allt växtligt liv och är väldigt nyttigt även för oss människor. 

Klorofyll ökar bl.a. produktionen av röda blodkroppar, sänker det dåliga kolesterolet, normaliserar 

blodtrycket, stärker immunförsvaret, renar blodet. Klorofyll är dessutom ii sin kemiska struktur 

nästan är en exakt kopia av hemoglobinet i blodet? Vetegräs är i stort sett ett komplett livsmedel, 

det innehåller alla de 8 livsnödvändiga aminosyrorna. Mängder med mineraler likaså varav 

huvudsakligen kalcium, jod, selen, järn och zink. Det innehåller även vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, 

B12, C, E och K och flera hundra enzymer som är svåra att hitta i andra livsmedel. Du skulle också 

kunna införa avocado, blåbär, granatäpple, valnötter och tomater i din kost eftersom den starka 

antioxidantenlutein och andra karotenoider såsom zeaxantin, betakaroten och alfa-karoten samt E-

vit tros kunna motverka bland annat vissa typer av prostatacancer. I en studie som gjorts för ett antal 

år sedan, så visade det sig att celler från prostatacancer som enbart behandlades med lutein inte 

påverkades, så för att döda prostatacancercellerna behövdes en mix av karotenoider, enkelomättat 

fett och E-vit. Blåbär är rika på bland annat fytokemikalier ellagsyra och quercitin samt de 

hälsofrämjande antocyaninerna, vilka har visat sig kunna motverka olika cancerformer, genom att 

deras antioxidativa förmåga bidrar till att skydda cellerna och framförallt DNA, kroppens arvsmassa, 

från att skadas. Dessutom kan antocyaninerna påverka den process som ska förhindra att 

cancerceller uppstår. Ellagsrya finns i jordgubbar och hallon också. Polyfenolerna i granatäpple har 

också visat sig kunna motverka olika sorters cancerformer såsom bröstcancer och prostatacancer. 

Går lika bra med granatäppeljuice som själva frukten. Valnötter har också visat sig kunna motverka 

cancer, man tror att det är fytosteroler som liknar våra könshormoner som har den positiva inverkan 

på bröst- och prostatacancer. Det är lykopen i tomaterna som har visat sig ha så bra effekt på 

prostatan. Man har gjort en studie på 48 000 män som åt 10 portioner eller mer av tomater el 

tomatrodukter såsom då också ekologisk ketchup/vecka minskade sin risk för prostatacancer med 

35%. Män som hade höga halter lykopen hade dessutom en 53 % lägre risk att drabbas av den 

aggressiva sorten av prostatacancer. 

Johan Eriksson. Min son hade en vårta på tummen. Satte dit plåster med silvervatten på och efter en 

vecka ungefär var den borta. Bytte så klart varje dag. 

Gunilla Sandén. Vet en som hade vårtor...hade en liten sprayflaska i fickan nära till hands och 

sprayade in under plåstren på vårtorna så ofta hon kunde under dygnet.. Tror det var efter en vecka 

de var borta. 

Karin Ljungholm. Jag använde liktornsplåster till min dotter på natten, dagtid hade hon KS på! 

Försvann fort! 

Barbro Rikardsson. Hej! Känner mig illamående och tror att jag håller på att få kräksjukan. Har sett 

här att många har blivit bra efter att ha tagit KS mot det. Vilka doser skall man ta? Någon som vet. 



Tacksam. Svar från Ewa J Sundberg:  Jag brukar initialt ta 20 ml och behålla det en stund i munnen 

innan jag sväljer. Sen häller jag upp ett glas vatten och däri 20-40 ml KS. Dricker en mun full av detta 

var 3:e - 5:e minut i början och med längre mellanrum senare. Upprepar vid behov och kör tills 

attacken är över. Lycka till Uppföljning senare: Barbro Rikardsson:  Jo, det gick bra för jag testade 

som du Eva J berättade om. Efter 2 timmar gick illamåendet över och jag fick aldrig kräksjukan. Så 

skönt tack vare KS. 

Karin Björklund. Idag har jag fått min flaska med KS och tänkte att jag skulle pröva den. Hade ett 

liiitet sår på handen som inte ville läka så jag tog en droppe KS....och trolleri trollera - nu är det bara 

en liten rosa fläck kvar. Ska inhandla en nebulisator också så mina lungor får sej en duvning. Här ska 

alla åkommor bekämpas med buller och bång och silver. 

Jenny Salomonsson. Illamående. Jag hade tagit 1 dl KS med pressad citron i. Gav min dotter det i 

måndags när hon kände sig riktigt illamående. En timme senare var hon med mig på Yoga  Dagen 

efter tog hon 1/2 dl och det bröt aldrig ut, så tror på en högre dos nu när du mår kasst! 

Annika Eriksson Sjöblom. Utrensningssymtom för mig med små doser (ett kryddmått msm och 1 tsk 

ks dagligen) var huvudvärk, ledvärk, lätt för att gråta, gamla "krigsskador" blossade upp, torr i 

munnen, trött, yrsel och lös i magen. Har ökat med ett kryddmått MSM i veckan och en tsk ks i 

veckan tills jag var uppe i ca 2 msk msm och 1/2 dl ks. Började med detta i aug -13. Har hela tiden 

känt av utrensningssymtom och ibland blivit rädd och trott att borelian börjat om med ny kraft eller 

att jag blivit sjuk av msm:et och Ks men fortsatt eftersom det varit mitt enda alternativ för ett värdigt 

liv. Vad som hände tre (3!!!) dagar efter jag började var att mina händer från att varit iskalla (och nu 

menar jag iskalla) i nästan tre år försvann. Har fått cirkulation och värme i kroppens leder och 

lemmar vilket leder till att jag har minskat mina smärtor något otroligt. Från att sova 14 timmar varje 

natt då jag vaknat ungefär var 20:de minut av smärta kan jag nu sova ibland 5-6 timmar i sträck. Det 

sista har jag oftast bara behövt 9 timmars sömn per natt  Jag mår psykiskt otroligt mycket bättre, min 

man påpekar dagligen hur glad och pigg jag är numera om man jämför ett halvår bakåt. Jag kan 

tvätta håret själv utan att bli sängliggande i ett dygn. Jag kan tänka klart igen (var totalt utslagen 

mentalt ett tag och kunde köra vilse i en rondell...ganska kul att tänka på så här i efterhand men när 

man befinner sig i en sån situation på allvar kan jag säga att tårarna sprutar). De tuffare och 

knepigare utrensningssymtomen jag fått med större doser (2-3 msk msm och 1/2-1dl ks dagligen) har 

varit: Extrema svettningar och vallningar (nu pratar vi floder...trodde jag kommit i klimakteriet så jag 

kollade detta hos läkare och så var inte fallet), kraftiga tix i ansiktet (hade sånt när jag var som sjukast 

av borrelian också), klåda på hela kroppen, ungdomsfinnar !!?, någon typ av mjäll på gränsen till 

psoriasisliknande (trodde hela hårbotten skulle lossna ett tag), hjärtklappning och dubbelslag på 

hjärtat, grymmevärk under fötterna, främst hälarna. Detta gick över på ca två veckor och var en riktig 

pärs... jag vill samtidigt säga att jag till och från känner av borrelian och att allt inte är en 

rosaskimmrande dans på rosor. Är fortfarande otroligt stresskänslig och får värk i hela kroppen och 

blir överdjävligt borreliatrött när tråkiga saker händer i livet. Har man varit mer eller mindre sjuk i 

snart fyra år så händer saker utanför sjukdomen som kan förvärra situationen (kan ju meddela att 

ekonomin inte bara gungar, den försätts i fritt fall UTAN överdrift  ). Vill inte ge någon falska 

förhoppningar eftersom jag vet hur fruktansvärt förtvivlad och desperat man är med svåra smärtor 

och sjukdomar MEN för mig har detta varit helt avgörande. Och även om mållinjen befinner sig utom 

synhåll så kan jag skymta den i horisonten. 



Anette Engdahl. Började med 1/4 tsk/dag i en vecka sen ökade med 1/4 tsk varje vecka och sen när 

jag kom upp i 1 tsk/dag, ligger kvar där och all min värk är bort och mår toppen. All värk är borta! 

 

Jeanette Hedell. Jag har en häst med en kronisk tarmsjukdom, som visar sig i diarré. Jag har börjat ge 

honom (också) KS och han är så gott som helt frisk periodvis, kan vara lite lös ibland, men så otroligt 

mycket bättre och har gått upp i vikt (i höstas trodde jag att jag skulle måsta ta bort honom innan 

vintern...). Jag har i två års tid kämpat och gett honom olika sorters probiotika (goda bakterier) men 

det har bara ibland hjälpt för stunden, ofta hände ingenting. De goda bakterierna överlevde inte. När 

jag så började fundera på hur jag skulle få de goda bakterierna att överleva så kom jag att tänka på 

KS (som jag använder själv) och det började genast hända bra saker! Så på hästars otroligt känsliga 

mag-tarmsystem så fungerar det så att att det tar död på de onda bakterierna men inte de goda. 

 

Ann-Katrine Backman. Jag har tagit Ionosil i över 10 års tid dagligen och lever fortfarande  har 

ALDRIG varit friskare  före jag började med Ionosil var jag väldigt väldigt dåligt i skick. KS tar inte kål 

på dom goda bakterierna eftersom dom har ett tjockare hölje än dom dåliga. Istället göder KS dom 

goda iom att det tar bort dom dåliga bakterierna samt svamp, så att dom goda har möjlighet till 

tillväxt. 

Christer Håkansson. För två dygn sen insjuknade min fru i influensa. Värk i hela kroppen, feber, 

hostade som en råbock. Jag skyfflade i henne 1 dl ks med ekologisk citron varannan timme 5 gånger. 

Sprayade också i mun och öron. Mot hostan fick hon honung med propolis. Där i mellan har hon sovit 

o svettats. När jag i dag kom från mitt arbete är hon nästintill frisk. De ni! 

Robert Carlberg. Fick detta precis från en vän som har varit sjuk länge som jag rek KS o MSM till. ”Har 

precis varit hos min läkare på reumatologen, mina prover ser bättre ut nu än de gjort på mkt länge  

har slutat med mitt otäcka cellgift.. TACK!” Det bästa är att hon bara tagit KS i ca 1 månad och MSM i 

3 månader. 

Annika Carlstedt. Min granne beklagade sig på fb över att hon blivit magsjuk. Jag ställde en flaska ks 

på trappan och skickade ett pm, 2 dagar senare satt hon på ett plan på väg till Los Angeles  

Ann-Katrine Backman. För några veckor sedan hamnade jag också på akut utryckning med en flaska 

Ionosil, en som fick magsjuka och skulle på resa. Några timmar efteråt var personen på väg på resan  

FRISK OCH KRY. 

Linda Wirtanen. Mot bihålorna rekommenderar jag att spraya KS direkt i näsan. Min dotter slapp 

bihåleinflammationen med det. Sprayade ofta/dag. Idag hade jag rinnsnuva, och mot kvällen 

fastnade det i näsan; täppte till ena näshålan. Då sprayade jag två "doser" i näshålan och efter ett par 

minuter andades jag genom näsan. 

Mikaela Forsström. Måste delamed mig: (jag som ALLTID är flunssig vintrarna igenom, flere veckor) 

kände mig trött förra lördagen o söndagen, började med silvergroggen på söndagkväll, måndagen var 

jag tjock i huvudet med snuva o halsont. Fortsatte med silvergroggen på måndag, tisdag o 

onsdagkväll, igår redan helt symptomfri, mår superfint  ska tillägga att jag började ta underhållsdos i 

början på januari o var frisk hela januari, hade lite uppehåll o därför slapp väl någon bobba på mig, 

men nu är den som bortblåst, så fortsätter me underhållsdos nu. 

 



Anna Nordén. KS eller slumpen, ingen aning. Häromdagen började jag nysa nån gång innan sängdags. 

Dagen därpå mådde jag först bra men nös i perioder, sen började det riva nånstans där hals och 

näsgångar möts. Den kvällen började jag känna mig sjuk på riktigt, ömmande kropp, trötthet och 

hosta med en vattnig näsa. Nästa morgon mådde jag något bättre men det kändes fortfarande rivigt i 

halsen så jag sköljde med KS en bra stund och gurgla  

 

Maria Fredholm. Behöver inte längre läsglasögon  ville bara berätta de de ordentligt. Efter några 

timmar slog det mig att jag mådde som vanligt, inget riv eller något annat. En kul upplevelse! Som 

sagt, kan vara slumpen men jag hoppas att det var ett bevis på KS effektivitet. 

Christina Eriksson. Kan intyga att KS funkar jättebra mot hovröta! Fotbad över natten och boven blir 

som ny! 

 

Anette Nilsson..Silver blandat med MSM funkar fantastiskt bra mot acne! Har sett det på nära håll! 6 

delar silver o 1 del MSM morgon och kväll. 

Annika Eriksson Sjöblom. Hostade i 10 månader och var trött så jag grät. INGA fel 

någonstans...Läkarna vägrade (en skrattade ut mig när jag bad om det) att skriva ut penicillin. 

Lungröntgen flera gånger, astmaprov och alla prover som gick att ta UTOM det viktigaste: Borelia. Jag 

fick höra att jag var alkoholist, lat,f ör orolig för mina barn, dålig på att lägga upp mitt arbete mm 

mm. När det slutligen togs ett boreliatest efter nästan två år var det redan för sent, hade utvecklat 

alla möjliga symtom med yrsel, värk, trötthet, depression, synrubbningar mm mm. Jag hoppas av 

hela mitt hjärta att DU inte har samma som mig men testa ks och msm. Det kan göra skillnad! 

 

Bibbi Sandström. Har använt KS i flera år! Rena dunderkuren, men Livsmedelsverket godkänner ju 

Asa färger och massa e-ämnen och aromer samt citron syra dom är framställt på mögel som ger 

fruktansvärda allergier. Och frukt och grönt som är besprutat. Så i mina ögon gör dom ingen nytta. 

Min dotter som pendlar till gymnasiet tar 10 ml Ionosil varje dag och har inte varit sjuk en gång sen i 

höstas när hon började! 

Daniela Blomqvist. KS mot öroninflammation. Hur snabbt kan det hjälpa? Inatt 4-tiden kom vår 

4åring in och grät för att hon hade ont i ena örat. Satte dit lite KS och gav henne lite smärtstillande. 

Själv ska jag på jobb nu men gav order åt gubben att också sätta ks i örat när de vaknar. Han tror inte 

ett dugg på ks, så får se. Blir väl nog akuten för att kolla upp det. Får hoppas att ks har hjälpt till 

dess... Uppföljning 2 dagar senare: Kan gladeligen meddela att dottern slutade klaga på ont i öronen 

efter en extra behandling med ks dagen efter. Gubben klagade på "underligt i öronen" och droppade 

i sina öron också och det försvann. Men helt placebo enligt honom. Placebo eller ej med ingen öi hos 

någon ännu iaf. Sonen petar i ena örat idag så nu ska jag försöka få droppat i hans öra (och ha honom 

att ligga stilla en stund). 

Carina Zetterström. Ellen Hagerö, otroligt bra skrivet, önskar att fler som du träder fram och berättar 

att det finns annat än läkarmediciner. Kan inte förstå att det ska bli såna rabalder när det är 

naturmedicin inblandat?? Huvudsaken är väl att man blir hjälpt!!!! Heja till dig Ellen och kul att se hur 

du blivit hjälpt av ks, msm. Har själv druckit ca 1mån och har blivit mkt bättre i min whiplashskada 

och helt otroligt pigg!!!   



Linn Kaosfabrikken Hemmingby. Første gangen jeg tok KS mot senebetennelse, merket jeg forskjell 

over natten. Isjias-smertene mine ble bedre etter ca 3 dagers inntak av KS. Begge delene er 

betennelser. Jeg har noen utslett i hårfestet. Jeg merker at det slutter å klø med en gang jeg sprayer, 

men de forsvinner ikke før etter noen dager. 

Malin Råå Janryd. Jag är ny på detta men sista veckan har både min gubbe o son blivit av med en 

rejäl förkylning på tre dar tack vare KS. Gav gubben 4 × 1 msk som har höll i munnen. Sonen är 

känslig för smak o fick 3 ×1 msk i ett halvt glas vatten o han var helt igen täppt o hostig i fredags o 

idag ingenting. 

 

Linnh Alfredsson. Min son kräktes i fredags morse.. Fick ks blandat med lite vatten.. Det kräktes han 

upp och sen fick han ks igen... Han kräktes åter igen sen kom inget mer... Han lekte som vanligt sen... 

Jag har till min 6åring köpt en sprayflaska som jag fyller med ks och hon har med den till skolan och 

sprayar i munnen lite då och då... Jättebra  

 

Jenny Salomonsson. Jag har använt ren KS , omslag med såndär självhäftande linda, på sår på benen 

på min Faraohund, väldigt effektivt så värt att testa. 

 

Annika Svensson Fd Stenberg. En solskenshistoria. Vi sitter på ett flygplan i 12 tim. Maken blir akut 

febrig med 39 grader och ont i halsen på en sida. Jag håvar upp min lilla 85 ml flaska med KS, tvingar 

honom att först dricka halva rent. Andra halvan i en Gin o Tonic. Han fick tvinga i sig den. Han sov 

några tim sittandes. Och vaknar och känner sig så gott som frisk. Amazing säger han - det funkar. Han 

har tidigare fnissat lite åt mig. 

 

Nina Zarjesdotter. MSM kan ta lång tid på sig att ha önskad effekt. Det finns ofta mycket att göra i 

kroppen och vissa har fått vänta i många månader, till och med nåt år, innan de fått hjälpt med just 

den grej de helst vill ha hjälp med. För min del fick jag öka till en matsked innan det verkligen började 

hända grejer med min muskel- och ledvärk. Åtminstone ett halvår tog det. Innan dess fick jag hjälp 

med annat som jag inte ens tänkt på, som naglar och hår. Det är värt att fortsätta med MSM. 

 

Andreas Henningsson. Kör 0,5dl KS morgon, middag och innan du lägger dig i några dagar så borde 

du snart bli bättre i din urinvägsinfektion. Hade njurbäckeninflammation och körde på det och den 

försvann på 3 dar. 

 

Åsa Grönlund. För mig har msm inte botat astman. Men det lindrar symptomen avsevärt. 

Medicinerar väldigt lite nu mot tidigare. 

 

Ross Namastè BF. Det här måste jag dela med er! Jag färgar håret 2/3 gg/året och har väldigt kort hår 

så utväxen brukar synas efter 1 månad men är väldigt tidlig efter 2/3 månader. Vi pratar grått hår på 

sidorna som blev mycket mer efter en olycka (stress! ) år 2012. Jag började med msm+ks i Nov 2013 

och har kämpat emot mycket skit i min kropp (det gör jag fortfarande). Jag tittar inte så noga på mig i 

spegeln så tänk vilken förvåning igår hos frisören när han säger: oj, vilken fin färg, det måste du ha 

gjort nyligen. Det var i slutet av november sist, säger jag. Då märker jag att jag har 60%mindre grått 

hår nu! Jag hade läst någonstans att sms kan göra det och om det syns så mycket på håret efter 3 

månader tänk vad den gör in i kroppen! Hoppas att den tar bort allt det gråa inifrån med! Love. 



 

Mikael Jansson. Jag har tagit KS varje dag sedan 2007. Superdunder medel NR 1 här hemma! Tar en 

kork var morgon efter tandborstningen. Aldrig förkyld eller maginfluensa! Och jag dricker det 

RENT...........Silvergroggen någon gång i veckan gärna Fredagar... ;-) 

Elaine Hübinette. Vad händer om man dricker en silvergrogg fort..tex på en halvtimma...har ont i 

halsen...urk. Anders Sultan svarade då: Det kan fungera även på en halvtimme. Tiderna är bara 

ungefärliga. Att spraya halsen med KS brukar fungera bra på halsont. Ligger det virus bakom så 

spraya med silvergroggblandningen! Återkoppling dagen efter:  Elaine Hübinette.  Har sprayat med 

silvergroggen i halsen flera gånger inatt och idag känner jag mig helt bra...fantastiskt. YES det 

funkade...ska fortsätta spraya några dagar för säkerhets skull så det inte kommer tillbaka. 

Barbro Rosendahl. Jag är på min 4:e vecka med MSM+KS och ringde frissan och sa att nu måste jag 

klippa mig. Det har vuxit så mycket på den korta tiden, så jag fattar det ej...ja, kanske jag får långt 

svallande hår på äldre dar. 

Anette Elvelin Fd Smith. Hjälp mot MS? D- vitamin och silver. Silvret har hjälpt mig otroligt mycket. 

Silver ett snapsglas fördelat 3 ggr om dan. MSM är jag uppe i 3 tsk. D-vitamin 20 000iu/ml 3 droppar 

på morgonen. Sen så blandar jag en morgon drink med MSM, gurkmeja, brännässla och nyponpulver 

rosa canina. Oavsett om silver nu enligt belackare och läkemedelsindustrin är bara bluff, så är jag 

själv ett levande bevis på att det funkar. Det gäller även min man samt vår hund. Några exempel. Har 

MS och har tagit silver sedan 3 år och är i princip besvärsfri, inte ett skov på 3 år. Vilka annars kom 

halvårsvis. Psoriasis borta, tillika influensor/ lunginflammation varje höst. Urinvägsinfektioner ett par 

gånger per år bortblåst. Så för att vara humbug så är jag helnöjd och kommer fortsätta! 

 

Jan Johansson. Har haft diagnosen MS (multipel Skleros) ett par år nu. Du skickade mej en dunk 

IONOSIL plus MSM för ett tag sedan, nu har jag använt det ett tag och visst har jag märkt en 

förbättring. Förut så var inkontinensen nattetid 100%-ig nu är det återställt till 95% c.a. Kunde icke få 

erektion tidigare, men jag har vaknat med ett normalt stånd några gånger sedan jag började 

medicinera. Vänsterfoten släpar jag ej i marken när jag är ute på promenad. Tröttheten består dock, 

blir fysiskt trött i vänsterbenet bl a. Förbättringarna är påtagliga men sjukdomen består. Jag 

fortsätter att medicinera. Var bortrest ett tag och hade inte preparaten med mej på resan och jag 

blev markant sämre. Hemma igen återupptog jag medicineringen och nu är jag bättre återigen. 

 

Clary-Ann Glandberger. Jag hade en liten hård knöl under mitt öga i en lång tid. Började spraya med 

KS, och tog tandkrämen som jag gjorde själv med KS kokosolja och MSM och smörjde i ca tre veckor. 

Nu är den borta! Tjohej!! 

Anders Sultan. Vid förlorad lukt och smak.  Jag hade sprayat bihålorna med kolloidalt silver. KS har 

väldigt fina biofilmupplösande egenskaper, så det kan lösa upp den film som kan ha kapslat in och 

täppt igen ingångarna till luktcentrat. En intressant artikel om just detta: 

http://www.thesilveredge.com/silver-ions-bust-through... 

Mia-Maria Willför. Har hostat i 7 veckor men alla prover och lungbilder är normala. Började med 

silvergrogg för några dagar sen (Ionosil), och det verkar fungera, hostan har redan minskat lite och 

tröttheten nästan borta.  



Sarita Axelgrim. Den gråa utväxten är mera blond än grå numera. Och jag trodde att det berodde på 

det nya Schampot! Det går dubbelt så lång tid nu innan jag behöver färga. Tack, MSM! 

 

Mikaela Forsström. Min dåliga/finniga hy i ansiktet har blivit så mycket bättre av EMS-salvan, så 

snart verkar jag bli finnfri  min fjälliga näsa fjällar inte mera. Torra hälar blir så mjuka så. 

Lise Rosvold. Til Dere som har hund med våteksem. Spray på KS så blir det veldig fort mye bedre. Kan 

spare Dere for veterinær regninger og antibiotika bruk  

Anders Sultan. Många former av reumatiska problem har sitt ursprung i ett dåligt svavelupptag. 

Detta visste läkarna redan på 1930-talet.MSM ger kroppen tillgång till lättupptagligt svavel som ofta 

reducerar eller helt eliminerar stelhet och värk. Här är en bra artikel om MSM från 2000-Talets 

Vetenskap: http://timotejandersen.se/userfiles/files/MSM-2000-Talet.pdf 

 

Anders Sultan. Vid magsjuka eller kräksjuka.  Jag hade definitivt provat en kur med kolloidalt silver! 

En deciliter KS i lika mycket vatten brukar vara ett klockrent recept på något som kan få bort både 

matförgiftningar och magsjukor. Även besvär från tarmfickor brukar det vara effektivt på. Svep 

vätskan och låt silverjonerna göra jobbet med att neutralisera de bakterier och virus som ofta ligger 

bakom. 

Några exempel från de 200 sidor berättelser medlemmarna i gruppen Kolloidalt Silver 2.0 delat med 

sig: 

Nina Zarjesdotter. KS för mig är det hittills bästa sättet att mota Olle i grind. Och Olle är i det här 

fallet förkylningar och influensor, som jag förr brukade få rejäla slängar av, varje årstid. Varje gång jag 

får en känning börjar jag ta decilitersupar morgon och kväll, och då bryter det aldrig ut utan 

känningarna försvinner efter ett par dagar. Har också använt det akut, vid matförgiftning. Hällde i mig 

ett par deciliter och det stillade magen nästan direkt. 

Osho Sparrow. Kan lägga till en liten berättelse av många... Lite förargligt lyckades min före detta 

flickvän få i sig möglig olivolja... Det varken märktes eller kändes första dagen, efter en dag började 

magen bli lite hård, tredje dagen började det bli akut då magen var ordentligt uppsvälld. Innan vi 

skulle äkta till sjukhuset var vi tvungna att prova KS som jag hade i skafferiet. Då visste vi inte så 

mycket om verkan och intag. Men var medveten om att akuta situationer kräver större doseringar. 

Jag hällde upp till henne ett halvt glas rent KS...Hon svepte allt på en gång och inom 30min började 

magen att gå ner och den vart mjuk i samma veva, senare på kvällen tog hon en dl. Följande veckan 

tog hon små doser för efterbehandlingen. Tror att man var lättad över den "smidiga" verkan. 

Fred Gustafsson. Divertiklar är fickor på tarmen där avföring samlas. Blir till inflammation. Min fru 

har haft stora problem med detta. När jag också fick det blev det med våldsamma smärtor, känslor 

som liknar förstoppning men utan att få ut ngt. Efter c:a ett dygns smärtor tog jag 7 cl KS. Kände 

redan när det var på väg ner i magen att något hände. Efter 15 min. var smärtorna borta. Kvar var 

bara ömheten i magen. Tur el. bara att det skulle läka ut just då, jag vet inte. Pröva, det kanske 

behövs längre behandling, vad vet jag. Jag tror i alla fall på KS! Lycka till! 

Jeanette Ankartjärn-Norrleen. Jag blev hundbiten i somras i armen,det gick hål på två ställen och 

läkaren ville naturligtvis sätta in antibiotika. Jag vägrade, kan jag säga, varför sätta in det i 



förebyggande syfte, man märker ju om det blir infekterat. Jag baddade kolloidalt silver många 

ggr/dag och lät det läka öppet. Läkte hur bra som helst utan antibiotika. Jag slapp antibiotika, läkaren 

var skitförbannad över mitt beslut, men jag stod på mig. Drack Ks ( ca 1 msk 3 ggr/dag) och baddade 

hela tiden med Ks på betten, samt lät dom läka öppet. Stelkrampsprutan slapp jag inte undan tyvärr, 

men allt gick iaf bra. 

Monika Holm. Jag fick veta att jag hade KOL 2009 och jag ligger nu på gränsen till sista stadiet. Jag 

har druckit silver sedan september och började samtidigt med msm. Det som jag kände direkt var att 

jag blev så mycket piggare på det. Nu kan jag ju inte säga exakt vilket av det, ks eller msm som gjorde 

mest verkan då jag var "dum" nog att starta med bägge samtidigt. Jag har aldrig haft nån hosta eller 

en massa slem som Curt har. Jo, när jag fortfarande rökte men inte efter det. Men jag har fått en 

energi som jag inte har haft tidigare. Jag har ca 30% kvar av mina lungor och jag sköter allt i hemmet 

bortsett från att bära tungt. Det hjälper dottern mej med. Men i övrigt allt annat. Ute och går med 

min hund minst 3 gånger varje dag. Det är väldigt viktigt att man rör på sig. Kan ta emot i början men 

det gäller att få upp flåset  Faktiskt väldigt viktigt! Jag inhalerar ks varje dag, numera rent. Jag 

blandade tidigare med msm men kände det tungt att andas efteråt så nu har jag tagit bort det och 

kör rent ks. 4,5ml 1 gång om dagen. Hade jag haft tiden så skulle jag nog velat ha det en gång till på 

kvällen ...hm tror jag ska starta med det ... 

Bente Andersen. Jag har haft KOL i c:a 10 år, har Spiriva, Symbicort och Acetylsystein. Sen några 

månader tillbaka så dricker jag silver varje dag, efter några veckor märkte jag att jag orkade gå 

längre. Jag tar mina dagliga promenader med hundarna, orkar gå lite fortare, känner mig som en ny 

människa. Har dock inte gjort nån spirometri efter jag började, det var inte länge sen jag gjorde det. 

Jag har börjat med msm också. Från början mådde jag illa av det men jag fortsatte ta det och mår 

idag bra av det. Nu tar jag så lite men efter helgen ska jag börja ta mer. Jag ska börja inhalera det 

också men jag mår redan nu bättre så jag kan absolut rekommendera det. Lycka till. 

Anders Sultan. Jag blev av med min njursten när jag i somras på några minuter drack en halv liter 

Ionosil. Det gjorde rejält ont och man såg inslag av levrat blod i urinen innan jag drack. Tänkte att det 

kan inte skada att ge det en chans. Smärtan var borta efter någon timme och har inte återkommit. 

Löste uppenbarligen upp stenen. 

Anne-Marie Nagy. Lignisul MSM och Ionosil kolloidalt silver är dom bästa produkterna efter att jag 

provat andra. 

Ellinor Johansson. Fick också dom här besvären i början med MSM, mycket svullna lymfor i armhålor 

o ont i hela kroppen. Men jag lovar det går över för det är jag bevis på. Idag tar jag en msk Msm varje 

morgon och känner inga obehag av detta.  

Catharina Berg. Det går ett starkare kräkvirus i hela Sverige som heter sapoviruset som slår ut familj 

på familj och har en tendens att komma tillbaka. Den kan man ha uppåt 7 dygn och den kan även 

smitta upp till 7 dygn efter sista symptom. Detta virus har slagit ut hela vårt dagis under 2 veckor nu. 

Smittsskydds läkarna gick ut med detta nu i veckan här uppe i Jämtland men den har alltså slagit ut i 

hela Sverige. Vi blev inte heller hjälpt av KS trots tappra försök och vet flera som brukar ta KS mot 

kräksjukor och magsjuka men som fått ge upp till toaletten. Den är väldigt kraftig detta virus. 



Anders Sultan kommentar. Då detta virus sätter sig i tarmen, så är det optimala sättet att behandla 

det på att fylla ett stort dricksglas på 50 cl med ljummet till varmt dricksvatten och sedan lägga till en 

halv deciliter Ionosil. Svep sedan detta glas rätt upp och ned. Den stora mängden vätska kommer nu 

ta sig ner i tarmen och hjälpa till att neutralisera viruset. När vätskan är ljummen till varm, så öppnar 

magmunnen och släpper ut vätskan i tarmen snabbare. Är den kall så ligger den kvar längre i magen. 

Sandra Gustavsson. Hej, jag skulle vilja veta hur många här i gruppen som tar/tagit ks som faktiskt 

vet att det gjort att influensa försvunnit ur kroppen/dödat virus vid det specifika sjukdomstillfället? 

Inga långa utlägg utan ja eller nej! 

Sarita Axelgrim. JA 

Maria Zetterström förkylning. – nej (säkert missat att man måste använda silvergroggen) 

Anders Sultan. Både förkylning, magsjuka och influensa. 

Jennie Svantesson. Förkylning ja, bara ren ks ej citron el sprit 

Mikael Jansson. Helt klart JA........ 

Ingela Mauritsson. Magsjuka ja, förkylning ja, influensasymtom ja, 

Andreas Henningsson. kortat ner förkylning och botat njurbäckeninflammation. 

Rita Salling. Har intet mærket! (säkert missat att man måste använda silvergroggen) 

Birgitta Shinewithme . Ja,både förkylning och influensa. 

Tove Reitan Ertsås. Ja , mange ganger ! 

Ann-Katrine Backman. Absolut säkert JA  

Ross Namastè BF. JA! kräksjuka + förkylning 

Eva Temrin Förkylning. JA ( det enda jag provat) 

Jane Jade Hansson. Ja 

Elin Rönning. Ja 

Emma Bergman. ja på kräksjuka, öroninflammationer, förkylningar, bihåleinflammationer. 

Ann Alexandersson. Ja 

Eva Bekeletch Bergenbrant. JA. förkylningar och kräksjukan 

Annelie Birgersson. Ja på början till Scharlakansfeber på dottern och mot halsont. Nej på magsjuka 

Kerstin Bäckman. Magsjuka ja, har inte varit förkyld sedan jag började hutta KS 

Lena Andersson. Senast igår då jag verkligen hade något på gång,så - JA. 

Heléne Löfvendahl. Tror att det har hjälpt mig nu så ja. 



Carmen Neemre. silvergrogg mot förkylning KS med sitrun eller lime både med rödvin och utan. 

Funkar utmärkt  

Elaine Hübinette. Halsont Ja 

Mig L PikiPedia Wörm. Ja. Lär känna din kropp o ta det vid rätt tid bara  

Helena Lindblom. Ja 

Catharina Berg. Kräksjuka nej. 

Anneli Törnros Fd Bergfelt. Förkylning ja (silvergrogg m citron/rödvin). 

Nettan Hammar. Influensa borta på 1 och 2 dagar, både på mej och familjen. 

Renee Netteberg. JA 

Tina Jonsson. Ja!  

Lenita Strandberg. Öroninflammation ja, blåsa på tungan ja, förkylning ja. 

Anna Sääf. Ja!! Mot Kräksjukan. 

Susanne Larsson. Ja 

Eva-Lena Kangasmaa. Ja Ks och citron, frisk på en dag. KS som nässpray, frisk på 10 minuter. 

Elisabeth Schmidt. blærebetændelse, halsbetændelse, forkølelse, ørebetændelse YUP! 

Eva Stenback. ja, många, många ggr. 

Tommy Nilsson. Ja 

Nina Zarjesdotter. Förkylning - ja, influensa - kortat sjukdomstiden och -graden markant, magsjuka - 

ja. Bara ren ks, ingen grogg. 

Malin Engström Fd Westerlund. Ja 

Aileen Crusoe. Absolut ja ! 

Pia Hultgren. Ja 

Ewa Svenson. Ja 

Stefan Streling. Ja 

Monica Andersson. Ja, halsont , förkylning o magsjuka  

Irene Andersson. Ja 

Jessica Norman. Ja  

Lasse Örtsäter. Absolut, vid flera tillfällen 



Sanaz Salmasi. Halsfluss ja 

Umm Omar. Ja 

Julia Badou. Ingen aning men verkar som många testat och fått goda resultat. Det ska ju enligt 

förpackningen vara så bra mot virus, parasiter o svamp.  

Stefan Streling. Är lämpligt att ta en kur KS då o då i förebyggande syfte 

Bibbi Sandström. Ja flera gånger 

Daniel Lundberg. Ja 

Bibbi Sandström. Använder de dagligen från hösten när skolan börjar! Till skolan slutar och vi har 

klarat oss hela familjen 

Anna Nordén. Halsfluss, borta på femte dagen. 

Michael Haraldsson. Ja 

Sønneva Jakobsen Farestveit. Ja !!!!! 

Carina Rikardsson. Ja⭐ 

Per Andersson. JAAA!! 

Maria Vestvi. JA 

Ingela Schlyter. Halsfluss flera gånger! 

Curt Axelsson. Ja 

Eva Halvarson. Ja varje gång frisk på en timme eller två influensa vinterkräksjukan och matförgiftning 

och vanlig förkylning 

Tomas Odenhall. Hur kan man veta det med absolut säkerhet? Kan ju vara ett gudomligt ingripande 

typ eller nåt. Men med högsta sannolikhet - JA 

Eva Halvarson. Silvergroggen till allt dottern får bara med citron. Hjälper henne alltid också. Magsjuka 

-  sveper ett glas stående av samma blandning för att få det så långt ner som möjligt i tarmarna och 

tar silvergroggen.Dvs. En halv dl ks en halv dl rött vin en pressad eko citron. Tar en munfull håller i två 

min. Sväljer. Och upprepar detta var femte minut under en timme. 

Susanne Berts. Ja! 

Helena Nilsson. ja, med silvergrogg 

Christel Gunnarsson. absolut JA. 

Lena Klemets. Ja 

Brittmarie Önnerudh. Ja. 



Josefin Rein. tycker det är svårt att veta om det är det suveräna imunförsvaret eller d-vitamin eller ks 

eller vitlöken eller echinacean eller propex. känner jag av nåt är det all in liksom. 

Zaida Granath. Ja, det funkar  

Britt-Marie Munther. Ja 

Lena Holmberg. Kanske. 

Anders Solvin. Ja flera gånger 

Annika Svensson Fd Stenberg. Funkade hos oss med gin o Tonic 

Benita Grahn. Ja ett flertal gånger, både förkylning , influensa och magsjuka  

Iréne Persson. Ja 

Cecilia Lundgren. Ja. Förkylning, öroninflammation. 

Lotte Hedberg. Jag botade fotsvamp med Silverlotion som man köper i hästshop. 

Helena Lindeberg. Ja! 

Maria Fredholm. Ja 

Inka Keva. ja  

Ellen Hagerö. Ja. Räddade en hel revyhelg för mig. Var frisk på 12 timmar och ingen annan i familjen 

blev sjuk. 

Pirkko Meinking. Ja 

Lenita Strandberg Britt Damberg., bara droppa i KS i öronen, gärna med lite MSM i blandningen. 

Spruta också med fördel i näsa och mun. 

Satu Kärnä. Det bästa är att man blir inte sjuk när omgivningen hostar och snorar... 

Eva Halvarson. Ja precis Satu alla hostar på tunnelbanan men jag blir inte smittad och OM jag skulle 

börja känna lite i halsen så tar jag ks och det bryter inte ut. 

Tina Forsberg Ulrika Stenmark. blanda ks o msm i liten sprayflaska. Spraya flera ggr dagligen. 

Sandra Gustavsson. Härligt, av denna undersökning kan man säga att Ks med silvergrogg i vissa fall 

hjälper mot förkylning och influensa i ca 98,5 % av fallen!  Sprid, dela detta 

Lollo Knutson Karlsson. Ja  

Christina Petersen. Ja, flera gånger! Även son och dotter, och så sent som igår min Mamma :-) 

Margaretha Jönsson. JA 

Sarita Axelgrim. Wow. Nu är jag imponerad. Min högra axel gick ur led i en klättringsolycka första 

veckan i juli förra året och trasade sönder i stort sett allt i armen. Läkaren och sjukgymnasten sa att 



det skulle ta två -tre år att få iordning på allt. För någon vecka sedan blev axelleden och kulan hel 

igen efter diverse alternativbehandlingar och MSM, men muskelfästen, senor, bindväv etc gjorde ont 

och hindrade rörelse i armen. För några dagar sedan gjorde jag iordning en salva med MSM, ks och 

kokosolja och smorde och masserade. Ikväll när jag duschade upptäckte jag att jag kunde röra hela 

armen nästan obehindrat och utan smärta . Wow, säger jag igen... Ikväll värmde jag en skvätt ks i 

vattenbad och la i tre kryddmått MSM. Det smälte direkt. Sen värmde jag kokosolja i en annan bunke 

lite grand också i ett vattenbad och vispade fluffigt. Sen hällde jag i ks/MSM - blandningen i fluffet 

medans jag fortsatte att vispa, hällde upp i glasburk och 5 minuter i frysen så att ingredienserna 

skulle stelna tillsammans. Nu har jag en fin och smidig kräm  sen om detta är den bästa metoden har 

jag ingen aning om. 

Assia L von Essen. Ville bara säga tack,  Jag hade halsont och svamp i munnen, kunde inte äta allt 

smakade beskt  men efter 3 dagar intensiv behandling med KS är jag mycket bättre -  är så glad att 

slippa går till vårdcentral och få penicillin. 

 

Malin Råå Janryd. Jag är nybörjare men min sons ( 15 i år). dunderförkylning läkte ut på 3 dar. Jag 

gav han 1 msk i lite vatten ( han är smak känslig) 4 ggr per dag i tre dagar o sen fick han en msk i en 

dag sen va han bra. Ska visst va bättre att blanda m citron men det klarar inte min son. 

 

Viveca Ewards. Hand upp alla som inte gett barn hostmedicin pga etanolen? Nä, tänkte väl det ;)) Jag 

ser inga problem med att dutta i lite alkohol för att få fart på effekten och få symptomen att klinga 

av. Inte många barn, särskilt inte tonåringar, har gått genom livet utan att få medicin som även 

innehåller alkohol. Bara en tanke... 

Ann-Katrine Backman. I förebyggande syfte kan du ta 1 tsk KS 3 ggr/dag, tar du mot ngn förkylning el 

annat symtom så tar du 1 msk 3 ggr/dag, håller i munnen 1 min innan du sväljer. Misstänker du ngt 

virus blandar du till sivlergroggen. Silvergroggen gör du såhär: blanda 1 del Ionosil, 1 del alkohol eller 

rödvin och tillsätt 1/2 citron eller lime. Ta det såhär: 1 tsk var 5:e min och håll i munnen 1 min innan 

du sväljer den första timmen, sedan kan du ta med 10-15 min andra timmen och fortsätt med 1/2 

timmes mellanrum resten av dagen. Du behöver ta silvergroggen då du har feber för att ifall det är 

influensa. Då man har feber/influensa så finns det ett fettskikt/lipidskikt kring virus som inte KS kan 

tränga igenom, då behöver du alkohol och eller citronsyra som löser upp fettskiktet för att KS ska 

kunna tränga igenom och ta kål på viruset. Spraya rent Ionosil i ögonen och näsan också eftersom 

dessa är smittovägar. 

Lillemor Brennerskiöld. Jag tyckerjag fått så bra hjälp av KS både mot förkylning, bihålsinflammation, 

magsjuka, torra ögon, tycker jag har börjat se bättre sen jag börjat spraya i ögonen. You name it !!! 

Jag har en arbetskamrat vars make opererade en höft för någon månad sedan och har fått bakterier i 

operationssåret som ortopeden inte fått bukt med med varken antibiotika eller att de försökt rensa 

upp såret. När jag hörde det sa jag hon skulle pröva Ks och hon började med omläggningar samma 

dag plus att hon öppnar upp och luftar och sprayar och han får dricka det. Och nu har det börja läka. 

Hon är jätte lycklig. Å på ortopeden så är de bara förvånade över att de fungerar !!! 

Distrikssköterskan likaså som tidigare har gjort "vanlig traditionell sjukhusomläggning" med nåt slags 

förband från nåt omläggningsföretag. Det är ju så roligt när det fungerar. Vi jobbar på ett sjukhuslab 

så hon hade odlat på hans sår innan och antibiotikan han fick skulle ha bitit på bakterien som växte i 

såret men gjorde inte det.... men ks gör. Kanonvinst !!!! 



 

Catharina Berg. Om silver skulle vara miljögiftigt skulle det nog inte stå att man kan använda ks som 

vattenrenare på flaskan eller på nätet. Jag har också varit riktigt osäker och tvivelaktig vad gäller ks 

men börjat tänka om då jag har haft ett växande och blödande myom i livmodern som nu efter 3 

veckors användande är helt borta bara så där och har jag nog inte fattat det riktigt själv än så länge. 

Tanken har varit att jag skulle ta bort livmodern då den varit försvagad och sprack vid sista 

kejsarsnittet och läkaren klippte och sydde och när dom kollade myomet så såg dom också att 

livmodern ser tjockare ut och därför avrått mig från att ta bort den och chansen till ännu ett barn är 

helt plötsligt över 50%. Ja jag fattar inte och ärligt rinner tårarna när jag skriver så det är nog bäst att 

jag slutar nu. Läkaren bara satt helt tyst igenom hela ultraljudet och vinklade och bökade med denna 

stav och till slut sa hon bara att myomet var borta och först trodde hon att den förra läkaren hade 

sett fel. Men hon gav sig till slut och kunde för allt i världen inte förstå hur detta gick till. Och speciellt 

när livmodern hade blivit tjockare och började prata graviditet  Denna läkare har hjälpt mig med dom 

sista 2 graviditeterna och sett mig gå igenom 10 missfall på raken och va den som lappade ihop min 

livmoder efter sista kejsarsnittet och gav mig domen att blir jag gravid igen kan min livmoder brista i 

ett tidigt stadium. Hon va lika lycklig som mig när hon började prata bebisar haha. 

 

Ann-Katrine Backman. Förutom vanliga virus och lipidvirus finns även förkylningssymtom som 

orsakas av mykoplasma. Mykoplasma är en form av nanobakterie som saknar egen cellvägg. 

Eftersom dessa bakterier kan invadera våra egna celler kan de vara svårbehandlade till och med med 

KS. TWAR är också en form av nanobakterie. Genom att ta KS ofta under dagens lopp kan rå på 

bakterierna när de sprider sig vidare via blodet. Finns det silverpartiklar i blodet så tar de sakta men 

säkert hand om de mykoplasmabakterier som de träffar på i blodet. Det fungerar även väldigt bra att 

inhalera silverjoner i den dimma som uppstår när man inhalerar kolloidalt silver genom en 

nebulisator, en sorts astmamedicinapparat som omvandlar all form av vätska till en fin dimma som 

man sedan andas ner i lungorna. 

Ulla Kovanen. Jag har rosacea och döm om min förvåning men de ytliga blodkärlen har nästan 

försvunnit med hjälp av MSM, bara lite som syns, jippi, och de bara på 2 veckor. 

 

Mona Källström. Igår kom vår katt Tilda med en stor äcklig varfylld böld på halsen, tryckte ut så mkt 

jag kunde sprutade in KS i hålet. Idag inget nytt var,ingen svullnad inget ont. En ny spruta i hålet!!!!! 

 

Lilla Björn. "alla fiskar dör när man häller ut silver i avloppet" skanderade Svenskt Vatten. MEN 

samtidigt finns en silverprodukt i alla akvariebutiker som är till för att hjälpa fiskarna bli friska från 

svamp och parasiter... Man häller alltså silver rakt ner i akvariet! Och fisken håller sig vital och frisk.. 

 

http://www.tetra.net/en/en/aquaristik/tropical-fish/care/medicine/tetramedica-fungistop 

http://www.youtube.com/watch?v=NCneu_gc1ko 

Lena Tast- Emet. Det var det viruset (Sapovirus) vi fick i vår familj. 7 dagars inkubationstid, och 

sönerna var en vecka hem från skolan. Sen när det hade varvat barnen så kom spyviruset en gång till. 

Och en gång till. Jag däremot blev inte sjuk förrän på sista rundan och det var då jag slarvade med KS. 

MEN! Jag fick det lindrigt. Så drick du ditt KS. 



Frida Persson. Det första fotot tog jag i onsdags eftermiddag. Hade fått något form av bett som 

svullnat upp rejält och kliade något fruktansvärt. Det enda jag gjort sedan dess är att inte klia på det 

(förutom under en smärre kli-panikattack en natt) och spraya med kolloidalt silver några gånger om 

dagen. Andra bilden togs i förmiddags. Vet inte om sådana svullnader och bett brukar läka undan 

snabbt, men jag inbillar mig iallafall att kolloidalt silver har hjälpt oerhört. Det kliar inte längre heller. 

 

  
 

Lotta Andersson. Min yngste son hade reflux och skrek under sitt första halvår ofta ofta... Jag gick på 

knäna av trötthet och sömnbrist så han fick Zantac utskrivet av en läkare som sa att magmunnen 

skulle växa igen när han var ca 1 år. När 1årsdagen hade kommit och gått och han fortfarande led av 

sin reflux och behövde medicin så började jag googla på Helicabakter Pylori. Så jag plockade bort 

gluten ur hans kost, provade själv KS under en månad och blev av med mina magsår, så efter det så 

fick även han en tsk morgon och kväll. Nu vaknar han aldrig och skriker på nätterna längre. Han har 

inte behövt någon Zantac på månader och han är pigg, glad och frisk! Nu har han fått ks morgon och 

kväll i ca 2 månader. 

 

EvaLisa Bergqvist. Min sonson är en klok kille. Sist han var här hade han hosta och en jätteäcklig host 

medicin som far skickat med som han vägrade ta. Då frågade jag om han ville prova Farmors 

hostvatten och det är ju KS det. Det provade han och fick lindring första glaset som var en msk i ett 

halv glas vatten. han fick en rejäl hosta där det kom upp slem sen var den hostan puts väck så han vet 

redan att KS är bra för nu är det andra gg han blir frisk hemma hos Farmor. 

 

Jessica Mercedes Monasdotter. Mina två föl fick någon form av ögoninflammation, igensvullet och 

massa skit i, sprejade med ks tre gånger under en dag å dagen efter va det borta  

 

Monika Andersson. Vaknade igår natt med den bekanta torrhostan....i mitt fall så brukar det 

innebära ett hostande på nätterna i nästan en månads tid och nästan sitter och sover. Jobbar på en 



skola som har dagisbarn....vilket då innebär att ofta så har vi små barn som är förkylda titt som tätt. 

Med mina dåliga luftvägar så bli det att jag får bronkit, Men en sådan tur att jag började ta små 

huttar av KS under gårdagen. Har fått sova under natten=) och inte den gamla vanliga visan. I tio års 

tid har jag dragits med dåliga luftvägar. Skötte alltså inte om en förkylning och drabbades av 

bronkit.....säger bara yipppeeeee för KS♥ Så tacksam att komma i kontakt med detta produkt! 

 

Ann-Katrine Backman.  Silvergroggen, kom ihåg att gurgla, spraya rent KS i ögonen, näsan, utanpå 

pannbihålorna och kindbihålorna eftersom det man sätter på huden går in i blodomloppet och 

vävnaderna under 35 sekunder. Jag hjälpte en person en gång som hade riktigt svår 

bihåleinflammation och jag var rädd att bakterierna skulle gå upp till hjärnan via dom tunna 

hjärnhinnorna. Så då rekommenderade jag att spraya i näsan och i ögonen, utanpå huden på 

kindbihålorna och pannbihålorna för att eliminera bakterierna från flera olika håll. Ta 2-3 msk 3 

ggr/dag invärtes också. Personen blev frisk utan någon antibiotika så han fick kasta receptet. Men 

man behöver få bort så mycket som möjligt först ur näsan innan man sprayar dit KS. Sitt med 

huvudet över ångande vatten med Munkdroppar i ca 15-30 min, sedan snyter du dig ordentligt så att 

det mesta kommer bort. Då kan man spraya KS i näsan och dra in samtidigt som du sprayar. Man kan 

också smörja Vicks salva över pann- och kindbihålorna och över näsan, det brukar göra att mycket 

kommer bort därifrån. 

 

Anders Sultan. Fick en intressant berättelse från en kvinna som vill vara anonym. Vi kan kalla henne 

Anna. Hon skriver: 

 

Tänk om jag vetat detta om KS, MSM och EMS för två månader sedan!! Jag är redan mycket bättre i 

huden, fantastiskt med EMS-salvan! MSM tar jag också och märker nu stor positiv förändring.  

 

Tack vare kompressomslag med KS, smörjning med EMS-salva och citrondrinkar med MSM är jag 

äntligen tillbaka på banan efter en lång tuff tid av svåra biverkningar efter cellgift- och 

strålbehandling mot ändtarmscancer! 

 

Alla får inte så svåra brännskador som jag fick i och runtom hela underlivet, tarmen och i ljumskarna. 

Men jag vill ändå berätta för att kunna hjälpa om någon annan råkar ut för samma elände som jag. 

Jag var så brännskadad att jag var tvungen att ligga på rygg dygnet runt i över fyra veckor, kunde inte 

ha kläder, fick  dock en suprapubiskateter för att inte irritera underlivet. Hela underlivet var 

sönderstekt, rödsvart och skinnflått pga strålningen. Jag fick sprätta upp de inre blygdläpparna varje 

morgon då de växt/klibbat ihop under natten. 

 

Baddade underlivet med kompresser med ljummet vatten  varje timme under dessa veckor, vilket 

bara gav lindring och väldigt lite sömn... Blev istoppad massor av morfin för att inte ha ont men 

läkarna gav ingen behandling för att läka brännskadorna. Jag fick bara kompresser med morfin för att 

stilla smärtan. 

 

Då jag bad om att få använda KS och aloe vera för att påskynda läkningen blev jag avvisad av läkarna 

med orden att "Det är inte medicinskt bevisat, så det kommer absolut inte på tal!" 



Jag frågade också varför de inte samarbetade med brännskadeavd./hud, men det var inte brukligt 

enligt läkarna. Mycket märkligt?! Hade jag vetat vad jag vet idag så har jag protesterat vilt och använt 

dessa makalösa produkter vad än läkarna sa! 

 

Jag var på återbesök till gyn idag. Läkaren förvånades stort över hur snabbt huden kring underlivet 

läkt. När jag var dit för en månad sedan såg hon via mikroskop små cellförändringar i huden och sa 

att hon skulle ta biopsier vid nästa besök (som idag). Men när hon tittade i mikroskopet idag såg hon 

inga förändringar alls och frågade vad jag gjort?! 

 

Jag berättade om KS, MSM och EMS-salvan. Hon googlade och skrev upp och var mycket intresserad 

av detta! Hon berömde mig för att jag vårdat mig så bra! 

 

EMS-salvan har gjort underverk på bara en vecka! Om jag hade sprayat med KS och smort med EMS-

salvan från början och ätit MSM så är jag fast besluten om att biverkningarna varit mycket lindrigare. 

Ge aldrig upp! 

 

Både gynöverläkaren och läkaren på onkologen var mycket förvånade över att min hud läkt så 

snabbt. Vill inte namnge varken läkare eller sjukhus då jag själv vill vara anonym. 

Efter att jag kommit hem och använt KS i 4-5 dagar försvann brännblåsorna och den stekta tjocka 

huden återgick till det normala tunna skiktet och fick normal färg.  

Dock kvarstod besvärlig klåda och stickningar i och med läkningen. Fick då tips av Anders Sultan om 

EMS-salvan och efter två dygn var irritationerna som bortblåsta! 

Nu är ALLT borta! Fick röntgensvar i förrgår att tumören är helt förintad, så jag är ett levande och 

friskt bevis på att KS och MSM verkligen "biter" på cancer! 

Jippie!!   <3 

Annika Karlsson. Jag bara häller i en skvätt i vattnet åt djuren. Har aldrig något mått åt dom men 

djuren här hemma väljer alltid vattnet med silvret framför det utan. Dom var frisk ifrån början men 

tiken har fått bättre hud hon mjällar inte lika mkt och hennes vårtor på hakan har även försvunnit så 

lite skillnad har jag märkt. 

Eva Halvarson.För kräksjuka så tar man 1 dl ks med 1 dl vatten pressa i citron och det sveps allt på en 

gång. Hela poängen med att svepa en så kraftig dos så mycket vätska är att det skall hinna ta sig ner i 

tarmarna på en gång . När jag kräktes både vid vinterkräksjuka och när jag blev svårt matförgiftad i 

Mexico så upphörde själva illamåendet när jag gjorde så. Sen fortsatte jag att skeda en hel kopp till 

för säkerhetsskull det var så skönt att illamående försvann på en gång när jag svepte glaset. Jag tog ju 

en hel liter ren ks i Mexico på två dagar men kräkningarna försvann som sagt när jag svepte sen 

fortsatte jag tills kramperna och díareerna försvann. Tänk om jag inte skulle packat ner Ionosil i 

resväskan då hade jag varit sjuk hela semestern - jag hade ju feberfrossa och frös som en hund trots 

30 grader värme. Men febern var borta på en timme. 

Viktoria Starvikstar. Skrev förra hösten om hur jag lyckats sluta med min medicinering för RA 

(Ledgångsreumatism) som då bestod av 10 mg Cortison /dag, 6x 500 mg Sulfasalazine / dag, Enbrel 



injektion 50 ml 1 gång / vecka och Alvedon. En hel del! Jag började mot avrådan från min läkare med 

KS och MSM och avbröt de andra läkemedlen abrupt. Efter 3 veckor började jag få symptom med 

svullna och ömma leder men inget jag inte kunde hantera. Detta berodde på att "medicinerna" slutat 

ha verkan och börjat renas ur kroppen. Det tog några veckor och besvären minskade under denna tid 

dagligen. Sedan november 2013 har jag varit symptomfri. Nu tar jag endast 1/4 tsk MSM på 

morgonen. Jag har inte mått så bra som jag gör på länge! Dessutom har min matsmältning 

förbättrats avsevärt. Jag är ett levande bevis på att detta kan fungera. Dessutom slipper jag oroa mig 

för biverkningar som MS som Enbrel kan ge. Jag har dessutom börjat träna på gym som jag aldrig 

trodde jag skulle kunna igen. Vid tidigare försök fick jag ont i lederna varje gång jag började belasta 

dem trots att träning ska vara bra mot RA. Jag lyfter fria vikter och kan tom göra squats som var 

omöjligt förut!!!!! Det har gått lite mer än ett halvår och jag är övertygad om att de "gamla 

medicinerna" inte gjorde någon nytta, tvärtom! MSM och KS förändrade mitt liv! Metotraxate hade 

jag innan Enbrel. Det var hemskt. Jag kräktes och låg till sängs som en gammal urvriden disktrasa ca 2 

dagar varje vecka efter sprutan.  

 

Ingela Lännqvist. Grattis!!! Jag har liknande erfarenhet av msm. Har artros och sle och så fort jag inte 

tar msm så blir jag mycket sämre. Hellre msm än metotrexat! Kunde knappt gå ibland, hoppade på 

kryckor. Ja Meto är ingen trevlig "medicin". Den gjorde mig sjukare. 

 

Ann Hasslequist. Låter helt underbart tycker jag! Har själv SLE och artros och tar MSM och silver, fast 

min reumaläkare alltid tjatar om deras fantastiska mediciner, som jag inte tar. Det är alltid en kamp 

när jag går till reuma, då de vet att jag inte vill ta cellgift, tar dock kortison 5 mg, underhållsdos. 

Ibland säger de att kommer bli utskriven från reuma om jag inte gör vad de säger, vilket de inte får 

säga egentligen. 

 

Monica Stålberg. Här är en till som slutat med kortison, salazopyrin, starka cellgifter mm. Har RA och 

vaskulit. Började med LCHF och blev bättre. Men inte förrän jag började ta MSM, KS och 

vitamintillskott som jag kastade ut medicinerna helt. Fast artroserna finns tyvärr kvar. 

Miriam Mimmi Jansson. Min dotter på 7 år kom hem till mig i fredags med jordens hosta, gav henne 

kolloidalt silver i ett glas juice på kvällen, nu är hostan puts veck. Som bortblåst. 

 

Lisa Andersson. Har haft/har en mycket besvärlig herpes - fast blandat med svamp också tror jag. Så 

jag har sprejat i underlivet och förhindrar/skjuter upp utbrott. Haft svårt att urskilja vilket som varit 

vad eftersom det varit överallt. Jag har blivit bättre av sprejandet men senast, jag tror i januari, fick 

jag en stor ömmande herpesblåsa på ena skinkan och jag smorde på EMS-salva. Därefter kände jag 

den inte, dvs den gjorde inte ont och nästa kväll smorde jag igen med EMS-salva och dagen efter 

hade den krympt ihop till nästan ingenting, endast en liten sårskorpa som föll bort ännu nästa dag. 

Jag smorde 3 kvällar och fick detta resultat men jag dricker ju bikarbonat också och även KS varannan 

dag. 

 

Anna Wagnsjö. Har munherpes, försvinner på en dag då jag baddar en bomullstuss med silver många 

gånger / dag påengång jag känner att det är påväg  

 

Lillje Hagerman. Så fort jag känner att ngt herpes e på gång baddar jag med silverdränkt ekologisk 



bomullstuss. Lugnar då ner sig på en natt. 

 

Sanna Nova Emilia. EN GLÄDJEHISTORIA OM PSORIASIS. 

 

Jag fick psoriasis när jag var 15 år gammal. Dvs. för 22 år sedan. I samband med mina graviditeter, för 

12 år sedan, förvärrades psoriasisen. Jag fick även artrit (i rygg, axlar, fingrar), samt återkommande 

Irit (regnbågshinneinflammation) i samband med skoven. Under två års tid när det var som allra värst 

så fick jag sitta upp och sova. Jag har under åren testat ALLT, förutom traditionell läkarvård (cellgifter 

och intravenöst kortison). Jag har ändrat kosthållning, jag har smörjt med krämer, jag har solat, 

sprayat med magnesiumolja, duschat med en mineraldusch, hällt i mig diverse helande drycker, 

kosttillskott osv. utan framsteg.  

 

När jag hörde talas om MSM och KS så väcktes hopp i mig igen om att kanske trots allt kunna besegra 

min psoriasis. Under den första månaden när jag åt MSM/KS så sjönk det hoppet ner till fotknölarna. 

ALLT blev värre. Jag fick det värsta skov jag haft på flera flera år. Artriten kom tillbaka. Iriten likaså. 

Psoriasisen förvärrades och spred sig. Men jag hade ändå bestämt mig för att ge det en chans. NU! 

3,5 månad senare så är jag så innerligt tacksam för att jag inte gav upp. Min psoriasis har nu gått 

tillbaka så mycket att den nästan är helt borta!! Kvar finns bara några bleka pigmentfläckar i huden, 

vilket inte är ett dugg konstigt. Huden är fullkomligt slät. Så fin och psoriasisfri som min hud är nu har 

den inte varit på 12 år.  

 

Jag började med 1 krm/dag, gick upp till 1/2 tesked per dag inom en vecka och därefter successivt 

upp till 2 tsk per dag. Vilket varit min ultimata dos. Jag har använt EMS-krämen också, men bara lite 

grann så det är inte den som har gjort det huvudsakliga jobbet.  

 

Både min artrit och irit har kommit och gått i skov under åren. När jag först började med MSM/KS så 

fick jag ett rejält skov igen med påföljande artrit och irit, sådär att jag inte kunde ligga ner och sova 

utan fick sitta upp för att det känns som om min rygg ska gå av på mitten. Normalt sett så brukar 

skoven hålla i sig längre, både iriten och artriten. Nu gick det tillbaka på ett par veckor och efter det 

så blev min hud bara finare och finare och jag har inte sett skymten av vare sig artrit eller irit. Ibland 

har iriten kunnat hålla i sig i 6 månader för mig. 

 

Jag har i huvudsak använt KS invärtes. En hyfsat stor dos. ca 3 msk/dag. MSM tar jag 2 tsk per dag. 

Jag var uppe i 3 tsk,per dag en vända, men gick ner till 2 tsk igen. 

 

Det tog ca 3 veckor innan utrensningssymptomen började och de höll i sig i ca 1 månad, därefter 

började de så sakteliga att gå tillbaka bit för bit. Det har gått upp och ner till och från, och när det 

började gå tillbaka på riktigt så vågade jag inte riktigt tro på det. Men nu efter 3,5 månad så finns det 

ingen tvekan längre, MSM/KS fungerar! 

 

Det jag vill säga med detta är att: GE INTE UPP! även om det till en början blir värre. Just nu är jag så 

galet glad för att jag under dessa 22 år alltid har vetat att jag kommer att hitta någonting som EN 

DAG kommer att läka min psoriasis utan att jag behöver pula i mig cellgifter och kortison. Så TACK för 

MSM och KS! 



Lotta Johnsen. Jag äter själv Msm och Ks sen någon månad tillbaka och börjar se en förbättring av 

psoriasisen. I huden är det än så länge bara en liten förändring men i lederna är det en markant 

skillnad. Jag känner att jag är på rätt väg. Roligt att läsa positiva historier som gör att man peppas till 

att fortsätta . Som psoriatriker i nästan hela livet har man ju provat på både det ena och det andra 

som utlovats som mirakelmediciner och bot, alltid med besvikelse och många kronor fattigare. Men 

det här känns mer lovande  Tack för att du delar med dig. 

Camilla Eklund. Vår 2,5-åring hade ordentligt rött och inflammerat öra i onsdags när vi var till 

sjukhuset. Jag vägrade antibiotikakur och beslöt att ge KS en chans... Droppade två droppar KS i örat 

2ggr/dag och då vi återvände för en öronkontroll i fredags kunde han visa upp ett helt friskt öra... 

Nette Holmblad. Hade samma situation här med Olivia för nån vecka sen! Vi droppade 2 ggr per dag i 

2 dagar.. Det har ia inte kommit tillbaka här! 

 

Jeanette Hedell. MSM! Har haft jättebra hjälp av MSM vid ischias. 

Ellen Hagerö. Jag har under 8 år haft diverse diagnoser som slutligen blev en satt ME/CFS. Jag kunde 

dock inte komma i full acceptans i att få en diagnos som bara fanns där full i symptom och utan orsak 

och inte heller kunde jag finna mig i att allt mer mediciner behövde sättas in och att jag skulle behöva 

ligga 17 timmar minst per dygn. Så jag skickade blodanalys till Norge och fick då svaret. Jag har 

Borrelia, bartonella och babesia samt borrelia gemmaform och kroppen har brutits ner av att bära 

deras ständiga avfall (allt nyttigt äter de ju upp själva). Mina röda blodkroppar tex sitter inte ens 

ihop. De ska vara som klara såpbubblor i ett vackert ihopkopplat flöde. Mina är stjärnformade och 

fulla i bakterier, virus och parasiter. Därför har jag också levt utan rent syre i många år. Resultatet av 

det blir att musklerna slutar fungera som dom ska, kroppen har ingen återhämtning vid ansträngning 

och till och med skelettskador har uppstått...bland annat en fraktur i ländryggen och en fullkomligt 

komprimerad bröstrygg.  

 

Sedan 8 November jar jag haft Ionosil kolloidalt silver och msm i mitt liv. Dagens status på min vägg 

lyder: "Idag vaknade jag och har inga tecken på utsättningssymptom. Jag har sovit i natt. Jag har inte 

ont i huvudet och den fruktansvärda skräcksmärta de sista två dygnen bjöd på har landat. Nu känner 

jag mig bara lite omtumlad/överkörd men vågar nog påstå att jag är helt fri från cymbalta. 

 Cymbalta, kestine, nasonex, symbicort, oxis, sobril, tradil, rinexin, seroten, dimor, betapred, 

mycostatin och norspan. Dessutom dyra såromläggningar, tio-talet antibiotika och penicillinkurer 

samt kortison/antibiotikasalvor varje år... Adjö med Er alla. Hoppas vi aldrig behöver mötas igen!  

Välkommen Ionosil kolloidalt silver och msm...hand i hand slipper jag möta övriga igen och kan ta 

tillbaka det som går av mitt liv!" 

 

Msm är svavel. Något som kroppen har brist på. Det hjälper mina leder och gör mig piggare samt att 

magens IBS har läkt ut. Jag började med några korn om dagen (på morgonen) & är nu uppe i en tsk 

var morgon. Jag ska testa att öka lite till. Jag lyssnar på kroppen och anpassar dosen efter signalerna.  

Information om det fick jag när jag gick med i gruppen här. Bestämde mig ganska omgående för att 

testa. 



Jag har haft en hel del utrensning då kroppen är toxid, men det har vart värt var minut. Jag har också 

varit fysiskt sjuk av att sluta med vissa av medicinerna, men det var det verkligen värt. Nu är det 

process återuppbyggnad som gäller.  8 år som sjuk och 5 av dem i säng mer eller mindre dygnet runt 

är inget man vänder på mindre än 6 månader. Men jag är sjukpensionerad så jag sätter min egen 

agenda och en dag hoppas jag kunna testa att arbeta igen. 

Helle Dammegaard. Jag är mitt uppe i en detox (tungmetaller osv) och tar en underhållsdos av 30 ml 

ks morgon och kväll. sköljer alltid runt det i munnen några minuter innan jag sväljer ner det. Har gjort 

så sedan mitten av november nu och har varken varit förkyld eller haft någon form av influenza, trots 

att jag genom mitt jobb träffar hundratals människor varje dag. 

 

Kristina Bolin. Min flicka har atopiska eksem haft sen hon var liten...idag är hon 13 år. Vi har provat 

det mesta men det har inte hjälpt. Men har nu kört med silversalvan i några månader och hon har 

aldrig varit så fin i huden som hon är nu...hon sa till mig häromdagen..Mamma! Den där silversalvan 

är asbra du måste beställa mera  och jag kan bara hålla med henne! 

 

Mia Widstrand .Hela huden känns bättre med MSM, t ex hälsprickor försvinner. Tyvärr hjälpte det 

inte mina atopiska eksem. Nu är det väl som att svära i kyrkan men faktum är att kortvarigt bruk av 

antihistaminer, under läkares inrådan, hjälpte mig. Efter ca 40 år har mina eksem försvunnit. Jag vill 

tro att jag underhåller effekten med MSM. 

 

Kicki Ericson. Jag har använt ems-salvan och tycker den är toppen.  

Anna-Karin Akka Persson. En av mina hundar hade problem med kala fläckar i pälsen förra året och 

jag baddade med rent KS och det försvann efter ett par veckor. 

 

Marie Jonsson. Min astma och vårallergi botade jag med KS och MSM, så det funkar. Hoppas fler får 

upp ögonen för denna hjälp. 

 

Ann-Katrine Backman. Flera av mina klienter har blivit bra från bihåleinflammation med hjälp av 

Ionosil genom att spraya i näsan och utanpå pannbihålorna och kindbihålorna. Det var en person en 

gång som hade riktigt svår bihåleinflammation och jag var rädd att bakterierna skulle gå upp till 

hjärnan via dom tunna hjärnhinnorna. Så då rekommenderade jag att spraya i näsan och i ögonen, 

utanpå huden på kindbihålorna och pannbihålorna för att eliminera bakterierna från flera olika håll. 

Ta 2-3 msk 3 ggr/dag invärtes också. Personen blev frisk utan någon antibiotika så han fick kasta 

receptet han fick av läkaren. Men man behöver få bort så mycket som möjligt först ur näsan innan 

man sprayar dit KS. Sitt med huvudet över ångande vatten med Munkdroppar i ca 15-30 min, sedan 

snyter du dig ordentligt så att det mesta kommer bort. Då kan du spraya KS i näsan och dra in 

samtidigt som du sprayar. Du kan också smörja Vicks salva över pann- och kindbihålorna och över 

näsan, det brukar göra att mycket kommer bort därifrån. 

 

Lillemor Brennerskiöld. Jag hade bihåleinflammation för 2 veckor sedan och jag droppade rejält med 

ks i näsan och drack det oxå och fick efter varje gång snyta ut massor med äckel som kom ur 

bihålorna och efter 12 timmar var det bara som en lätt snuva kvar. I vanliga fall brukar det sluta med 

antibiotika i 14 dagar, Rinexintabletter och kortisonspray för mig men inte denna gången  

 



Malin Malmquist. Nässköljare med KS är bäst enligt min erfarenhet. Hade problem med kronisk 

bihåleinflammation men fick bort det med ks i nässköljare kombinerat med pharmalights led 

ljusbehandling. Hade haft problem i lite mer än 6 månader - blev av med det på två veckor!! 

 

Elaine Hübinette. När jag har hosta så sprayar jag rakt in i munnen så lindrar hostan 

medetsamma...fantastiska ks  

 

Mats Carlsson. Förutom till oss själva så använder vi KS på alla djur på gården. Hundar, katt, kaniner 

och snart till höns. Då det blir akvarium ska fiskarna få också. Våra kaniner gökar som aldrig förr och 

föder ungar så det står härliga till. Det är så att de fått bättre hö också, men den del av det kan nog 

tillsrkivas KS också. Jag är säker på att vi aldrig kommer att se någon dö "knall och fall" igen och att vi 

aldrig kommer att ha någon sjuk i besättningen. De vi tar in nya får sitta i karantän också och få ks 

innan de blandas med de andra. Dör de knall och fall då så är det genetiskt, inget annat. 

 

Nina Buchardt. Jag har fått superlånga och fina fransar av msm!! Till och med folk har frågat vilken 

fransförlängning jag använder...  

 

Karl Jonomad. Jag har käkat MSM i ett år å har gått igenom en massa i min kropp det blir en 

revolution å ut kommer skrotet som legat latent i åratal. Har man mycket amalgam i munnen så kan 

man hjälpa till med Argentium nitrat Hompeopatus . MSM e fantastiskt det är en undergörare Lycka 

till Käka MSM no problem. Har hjälpt ett 60 tal med MSM å alla som jag känner som använder d mår 

toppen men d blir en rensning i kroppen å har man varit dålig i 10-30 år kan man inte bli frisk på 1 

månad. Det är så tråkigt att Svenska syndromet slår till mot nått som funkar jag vet säkert ett par 

hundra själar som blivit frisk å friskare av MSM å Iosonil. Jag tänker käka d tills jag dör å en som e 

rökare röker ju tills lungorna e kolsvarta men då e d inga problem. Man blir bara förvånad. 

 

Nettan Hammar. Syrrans katt saknar tårkanal i ena ögat och vet. har hotat med att ögat måste bort. 

Var till vet. i torsdags ( 5 år sen sist) och de blev imponerade över hur fint ögat var. Baddar med KS 

varje dag. 

 

Bibbi Sandström. Min dotter vaknade i dag med hosta och feber. Fick 1 tsk i timmen och i kväll så vad 

hostan borta och knappt förkyld och i ngen feber. 

 

Ingela Lövgren. Jag har botat min UVI med KS och har idag tagit bort det sista på en envis vårta jag 

hade på handen. Allt tack vare KS!!! 

 

Lisa Andersson. Jag har använt Ionosil KS på mig själv i 8 år sprejat ögonen, på min hund i 6 år sprejat 

ögonen och på mina katter baddat/droppat i ögonen. Samt tar vi alla också oralt. Utan KS skulle vi 

inte klara oss. 

Ellen Hagerö. WIHOOOOO nu blir det ett glädjetjut och lyckotårar. Jag klarade att cykla på 

motionscykeln i 15 minuter. Jag återhämtade mig i puls och syresättning och musklerna bar mig 

efteråt. Mitt blod transporterar alltså syre igen. Rent syre. Jag finner inga ord. Nu ska jag precis lika 

sakta och regelbundet som jag satt ut mina mediciner ta och sätta in hälsosam träning i livet igen. Jag 



börjar med de 15 minuterna och 20 minuter promenad med lilla hunden. Bägge delar gjordes i morse 

och i rad. Jag har fortfarande energi över. Nyp mig någon...jag måste drömma?! 

Grev Emma Nissa. Måste bara säga att jag älskar Silversalvan!! Köpte den för hundarnas tassar. Men 

använder den mest själv. Har alltid haft problem med torr hud på näsan och massor av pormaskar. 

Men efter att ha smörjt några gånger är de så gott som borta. Lika så om jag ser en finne som är på 

väg att pluppa upp. På med salva och dagen efter är dom nästan borta igen!! Kan verkligen 

rekommendera den till alla!! 

 

Jowan C Österlund. Läkning av tatuering och piercing. Helosan täpper till porerna för mycket och 

även om den är milt antiseptisk är den kontraproduktiv. Bepanthen är ett alternativ men verkar 

samtidigt lite som ett flugpapper för bakterier och annat skräp för att den tar så lång tid på sig att gå 

in i huden. Har själv lite drygt 75% av kroppen tatuerad och är verksam i branschen. Kör uteslutande 

med EMS och försöker få in fler på det. Ge kroppen 24h med plast över. Tvätta och byt plast 4-5 

gånger första dygnet sen börjar du mangla med EMS, smörj 5-6 gånger om dagen. Kan kännas lite 

stramt, då kan du bara spraya på KS, har du erfarenhet av tattoo innan kommer du märka skillnaden. 

Det ska vara helt torrt under plasten, annars startar du en bakterieodling.  Kroppen fuktar sig själv. 

Man lurar kroppen lite genom plasten. Har Ni piercing- och tattoorelaterade frågor kan ni bara tagga 

mig i inlägget så ska jag svara bäst jag kan. Har snart 15 år i branschen. Har använt Silver till 

sårläkning och problempiercing/tattoos till mina senaste 3-4 tusen kunder och har hittills inte stött 

på några konstigheter. Det har gjort livet enklare för många  

 

Karin Ljungholm. Jag är en nöjd kund hos Jowan på FEDERAL!  Fick med KS hem o min piercing läkte 

klockrent!  Använde dock KS innan oxå! 

Fest Naglar. Har ätit msm och kollodialt i 14 dagar nu. uppe i 2-3 tsk per dag. Känner mej otroligt 

mycket piggare sista dagarna.  

 

Maria Amrén. Min gubbe har haft "vädertå" i alla år och ont, men nu har det försvunnit med MSM. 

Men drömmer gör han fortfarande massor och han drömde aldrig innan. Pirr i armar har han oxå haft 

men är borta nu även de rastlösa benen är borta. 

 

Gunilla Edithsdotter. Jag har testat lite kring hur mycket mina katter tål av MSM jämför med mig 

själv. De har en vattenskål som nog rymmer 2-3 dl vatten och i där har jag nu 1 tsk MSM och de 

dricker och dricker... Ska tilläggas att de även har en skål med "vanligt" vatten bredvid så det går 

ingen nöd på dem om de inte vill dricka MSM. Jag har även, flera gånger, serverat dem varsin portion 

"blötmat" toppat med 1 tsk MSM och de slickar först i sig såsen och MSM och därefter går 

matbitarna ner. Som jämförelse så fick jag kraftiga utrensningssymptom i lymfkörtlarna på hals, 

nacke och hårbotten vid ett par krm MSM efter upptrappning. Jag tror det säger något om hur 

"ansatt" min kropp är i förhållande till mina femåriga utekatters. 

 

Lena Bergström. Började med MSM och ks för tre veckor sedan och tar fortfarande bara ett 

kryddmått MSM. Har fått och har utrensningssympton så det räcker. Ont i lederna, influensasymtom, 

stora finnar. Så jag skyndar nog långsamt med ökningen av MSM . 



Elin Janum. Har blivit mycket piggare och min allergi i ögonen (haft problem i över ett år) som ingen 

allergimedicin biter på är nu nästan helt borta. 

 

Jeanette Hedell.Det är superbra med Ionosil till hästögon! Mycket bättre än de små tuber med salva 

som veterinären skriver ut! Jag har en liten sprayflaska (från Bodystore.se) som jag försiktigt sprayar 

mot ögat flera gånger om dagen. Brukar bli bra på ett dygn! Åtminstone de gånger (2) jag gjort så. 

Även unghästvårtor är det toppenbra till (ifall någon läser och har unghäst). Min erfarenhet är att 

man fått köra både en och två tuber salva... och med Ionosil så är det klart på något enstaka dygn. Så 

numera kör jag Ionosil direkt.  

 

Mirja Wahlberg.  Japp! Ionosil funkade på hundens ögoninflammation. 

 

Mariah Fischer. Jag har jag läst på om adhd och msm! Och många som har neuropsykiatriska 

handikapp lider brist på svavel! Jag har själv adhd och provar nu msm för att se om det kan göra nån 

skillnad! Änsålänge mest utrensningssymtom då jag precis har börjat, men det ska bli intressant och 

se effekten så småningom! Googla på autism + ks eller msm + autism och läs! Jag har inte hittat så 

mycket på svenska när det gäller denna fråga! Men det finns en del amerikanska forskningar kring 

detta ämne som är intressant att läsa! :) 

 

Monica Stålberg. Jag har RA och vaskulit som båda är autoimmuna inflammatoriska sjukdomar. För 

mig har det gett ett fantastiskt resultat att gå över till lågkolhydratkost och undvika gluten och socker 

i komb. med MSM och KS. Gluten och socker orsakar inflammationer i kroppen och bör därför 

undvikas. Har tagit höga doser kortison, sulfasalazin, starka cellgifter mm, men tar numera inga 

mediciner för mina reumatiska sjukdomar längre. Har inte haft ett skov på 4 år. 

Eva Kriström.  Jag har köpt hem KS och har MSM sedan tidigare, men inte börjat använda/ stoppa i 

mig. Jo jag har gjort en salva på kokosolja, MSM och KS - DEN är suuuper!!! Jag är som en bäbis i mitt 

annars torra ansikte! Min hund får MSM då han har haft lite ont över bakre delen av ryggen (ganska 

vanligt bland bakbensspringande pudlar haha). Han har även fått glukosamin (grönläppad mussla) 

men då det är lite för starkt för hans mage så kör jag bara med MSM. Det fungerar super för honom. 

Men om jag slutar ge honom det så verkar smärtan komma tillbaka. Det verkar således inte bota. 

Men lindra på ett väl tillfredsställande vis. Själv vet jag inte riktigt varför jag ska ta KS. Jag har just nu 

inga direkta problem. De jag hade verkar min avhållsamhet från bröd tagit hand om. Jag har läst så 

pass mycket att jag skulle inte tveka att tipsa om dessa produkter till den som verkligen har påtagliga 

problem. Det kan omöjligt vara farligare än alkohol, tobak, stress, gluten och massa kemiska eller 

hormonmedikament man utan att tveka stoppar i sig för att "doktor'n har sagt det". 

Nina Zarjesdotter. Har man redan en bra nivå, eller kanske till och med en hög nivå kalcium i 

kroppen, så kan muskler (inklusive hjärtmuskeln) ta stryk. Min mamma blev svårt sjuk efter att hon 

provat att ta kalciumtillskott, som hon trodde att hon behövde då hon började bli äldre. Ann-Katrine 

Backman kan berätta mer om vad som händer i muskler när man tar kalcium utan att verkligen ha 

underskott (vilket vi i västvärlden nästan aldrig har). 

 

Catharina Berg. Jag har haft diagnosen fibromyalgi sedan 13 åt tillbaka och gått på mycket 

smärtbehandlingar men inget har hjälpt. För snart 6 månader sedan kastade jag ut allt som hette E-

nummer och socker samt flour och deoderanter och nu har jag varit näst intill smärtfri i 5 månader så 



det finns mycket man kan göra. Jag tycker även att KS har hjälpt mig med en liten bit av smärtan och 

mycket av min ork har kommit tillbaka efter en svår njursten som täppte till min njure så jag fick både 

en infektion i njuren samt en blodförgiftning och fick äta en lång och tuff antibiotikakur som tack och 

lov botade men som däremot ställde till det rejält i övriga kroppen. Innan jag började med KS så var 

jag mest sängliggandes och orken var på botten samt att jag fått njurstenar hela tiden från 

september så jag har inte kunnat bli av med nefrostomikatetern som sattes in i september. Jag 

sprutar in lite KS i slangen varje dag nu då jag fick en infektion till förraveckan och läkaren vill absolut 

inte behandla med antibiotika så jag nämnde KS oh han sa bara kör och kom inte tillbaka förrns 

operationen. Nu 1 vecka senare fick jag lämna urinprov och bakterien är helt borta så nu slipper jag 

antibiotika  Jag har varit väldigt anti vad gäller KS men nu vågar jag inte sluta förrns 

nefrostomikatetern är ute från min njure. Vart lite hattigt det här haha. 

 

Maddie Mad. Vill bara säga dock att jag hade ett 4 millimeter djupt och ca 7 mm långt jack i fingret 

för att jag var så torr att huden sprack - och jag baddade en bomullstuss med ks på det och på 20 

minuter hade det slutit sig. Det dunkade, brände och kliade vilket jag vet är ett tecken på att något 

läker sig. Det var otroligt i mina ögon. 

 

Daniel Lundberg. Motade iaf olle i grind nu, KS mot förkylning, andra gången det funkar prima. 

 

Birgitta Åkesson. Har kört med msm sen i somras, nu 2 tsk på morgonen. Häller nyponpulver i o 

tränar på gym o går stavar ibland. Min höftartros har blivit mycket bättre o jag vågar inte dra ner på 

något då skillnaden är markant!  Undviker därmed operation. Tar även silver emellanåt. 

 

Nina Zarjesdotter. När du har legat på två tsk ett tag, typ några veckor, och ändå inte märker av 

någon förbättring och inte heller några utrensningsbesvär, så skulle jag i ditt läge fortsätta öka. Jag 

låg på två tsk en lång tid (som underhåll) men när jag hörde om folk som åt en-två matskedar varje 

dag och fick jättebra effekt så ville jag prova. Och då fick jag en del utrensningsbesvär, men härdade 

ut och blev mycket bättre i leder och muskler! Nu ligger jag på en matsked och ska göra så ett par 

månader till, sen ska jag gå ner på två tsk igen, tänkte jag. Kommer värken tillbaka då så går jag upp 

på en msk igen. 

 

Catarina Ringdahl. Jag reagerade på silver förr, tror att det oftare innehöll nickel då, och att silvret 

inte var helt renat från det då. Dagens silver smycken går jättebra för mig. Men jag tål fortfarande 

inte nickel. Jag tål kollodialt silver. 

 

Jane Jade Hansson. Mådde som en mås i går kväll...Ont i huvudet och kroppen, halsen värkte och jag 

mådde riktigt illa. Mindes att jag umgicks med folk förra helgen som hade någon form av 

influensa...Tog ett glas "silver" och rött vin i lika delar, samt gjorde en coktail med c-vitamin, d-

vitamin, och alla sorters b-vitaminer, magnesium , MSM och Ocean grown...och fyra kapslar med 

Humiforte...Gick till sängs med feberfrossa, sov som en stock och vaknade nu utvilad, feberfri och 

pigg som en lärka. Det var allt jag hade att säga.... 

 

Lotta Kjellsson. Jag brukar spraya ks ett par ggr i varje näsborre och i halsen när jag börjar känna av 

en förkylning. Har funkat varje gång. 

 



Nina Zarjesdotter. Jag sitter hemma med en kraftig förkylning (kan det vara virus, jag vet inte) och 

har varit sjuk sedan i måndags. Jag kör med bara pressad citron och ks, och jag tror att det har effekt. 

Jag vill inte använda vin eftersom jag är både nykterist och lågkolhydratätare (alkohol --> socker). Jag 

var jätteynklig igår men känner mig piggare redan idag. Tidigare när jag varit så här förkyld har det 

inte gått över på två dagar. Nu är jag inte frisk på långa vägar än, men redan på bättringsvägen. Hur 

förloppet hade sett ut om jag även haft vin i mitt ks vore så intressant att få veta, men det går förstås 

inte. 

Carmen Neemre. Den danske tandläkaren Henrik Lichtenbergs forskning visar att fluor stör bildandet 

av kollagen och leder till förstörelse av vävnaderna i senor, skelett, muskler, hud, lungor, brosk, 

njurar och luftrör. Han förklarar vidare att fluor förvirrar vårt immunsystem och får det att angripa 

kroppens egen vävnad vilket ökar risken för tumörväxt hos de med anlag för cancer och att fluor 

även hämmar bildandet av antikroppar i blodet och bildar fria radikaler samt hämmar det normala 

syreförbruket i kroppen. 

 

Lisa Andersson. Jag har precis hållit på med en tand i en vecka, sporadiskt. I början varje dag. Jag 

hade så ont i tanden och tandköttet att jag knappt kunde borsta där. Dag 1 jag blötte en bomullspad 

med KS och lade den på utsidan av tanden och tandköttet och bet ihop. Hade den nog en timme där, 

morgon och kväll. Dagen efter hade jag inte lika ont i tandköttet så jag gjorde likadant men lade den 

på insidan av tanden och bet ihop. Jag har nu gjort i 6 dagar och är symtomfri, dvs det gör inte ont 

längre. Jag har förstått att jag hade djupa tandköttsfickor som var inflammerade med påbörjad 

tandlossning, det går att "rucka" på tanden fortfarande men jag har inte ont och jag fortsätter för att 

se om tanden fastnar igen. KS har i alla fall hjälpt så här långt på mig så prova. 

 

Elenor Bengtsson. Själv har jag använt MSM för att få BORT svamp i både mun och kropp och det är 

det mest effektiva jag någonsin hittat - och jag hann prova det mesta innan jag fann MSM. Sedan har 

jag inte behövt något mer... 

 

Ann-Katrine Backman. Nedsatt läkningsförmåga vid bensår. Något också som du behöver ta 

beaktande till är läkningshämmande faktorer. 

För att sår ska kunna läka bör du uppmärksamma följande : -Sårinfektion försvårar sårläkning därför 

är det oerhört viktigt med Ionosil, riklig bakterieväxt kan bromsa normal läkning. -Har du ödem? det 

är viktigt att behandla vävnadsödem vid bensår.  

-Vilket näringstillstånd har du? Vid dåligt eller lågt näringsintag behöver man ge närings och 

kosttillskott med protein- och C-vitamintillförsel samt zinktillförsel om patienten har zinkbrist.  

-Lider du av dehydrering? Dricker du tillräckligt med vatten? Lågt vätskeintag exempelvis hos 

medvetslösa och/eller demenssjuka, lång väntan på akutmottagning ökar risken för uppkomst av 

dehydrering. -Vad har du för sjukdomstillstånd. Exempelvis kan diabetes, arteriell och/eller venös 

insufficiens, minskad aktivitetsförmåga, smärta och infektioner samt nedsatt allmäntillstånd hämma 

sårläkningen. 

-Tryck mot utsatta punkter där ben ligger nära hud försvårar den lokala hudcirkulationen. Då kan 

strykningar av hudområdet hjälpa till att hålla igång cirkulationen. 



-Hårt underlag där du ligger kan öka risken för trycksår. 

-Om du upplever smärta kan detta i vissa fall hämma sårläkningen.  

-Röker du? Tobaksrökning hämmar sårläkningen genom minskad perifer genomblödning, minskad 

tillförsel av syre och näring till huden, nedsatt förmåga att transportera bort slaggprodukter och 

nedsatt förmåga till kollagenbildning.  

-Vissa läkemedel kan också hämma sårläkningen, exempelvis antiinflammatoriska och 

immunosuppressiva. 

-Depressioner har också i vissa fall visat sig kunna ge långsammare sårläkning. 

 

Anders Sultan. Brännskadevården är ett av få områden inom vården där man tagit tillvara på och 

använder silverjoner som en effektiv behandling av brännskadade. Som exempel kan Astrid Lindgrens 

barnsjukhus nämnas. I ett reportage 2009 i Rapport berättade man om följande resultat: Färre 

infektioner, mindre antibiotika och kortare vårdtid. Regelbunden användning av bakteriedödande 

silverförband har lett till stora förbättringar i vården av brännskadade barn. Sedan läkarna började 

använda silverförbanden så har vårdtiden minskats från elva till två dygn. Samtidigt har 

antibiotikaanvändningen kunnat sänkas med hela två tredjedelar för de svårast skadade patienterna. 

Förutom att minska barnens lidande har silverbehandlingen lett till att landstinget sparar drygt 40 

tusen kronor per inlagd patient. Dessutom har ingen av patienterna drabbats av livshotande 

infektioner sedan metoden introducerades och läkningen är snabb och i princip utan ärrvävnad. 

Ingen av de inblandade verkar reflektera över vad fint huden läker – förutom föräldrarna som hade 

räknat med livslånga men, men helt plötsligt blir det inte ens ärrvävnad… 

 

http://www.svt.se/nyheter/sverige/alla-tjanar-pa-silverplastren-revolution-i-varden-av-

brannskadade 

 

Om man bränner sig, så ska man så fort som möjligt dränka in det brännskadade området med 

kolloidalt silver. Endera via en indränkt kompress eller ännu hellre om man kan sänka ner hela 

kroppsdelen i kolloidalt silver – som man häller i en bytta eller dylikt. Detta tar oftast hand om 

brännskadan så effektivt att det sällan utvecklas någon brännblåsa. Smärtan klingar snabbt av och 

läkningsprocessen aktiveras effektivt. Som mest brukar denna behandling resultera i en lite hårdare 

hudbit just där man bränt sig, och denna brukar i regel trilla av av sig själv efter några dagar. 

 

Jennie Kvarnström. Vilken mirakel produkt   Har redan efter knappt en dags sprayningar redan 

märkt av stor skillnad på mitt operationssår. 

 

Daniela Blomqvist. Här har jag en fröken som vaknade upp och mådde illa. Hon spydde lite och så 

gav jag henne etg glas med lite ks+vatten. Tog inte alls länge så spydde hon igen 2ggr. Ska jag 

fortsätta och försöka ge henne ks+vatten eller är det för sent nu redan då hon spytt? 

Maria Grzybek Fortsätt säger jag. För oss vände det inte förrän jag hade i lite lime så det kan du prova 

också. 

Daniela Blomqvist Ok. Ska testa det också. 



Charlotta Rexmark Det kan vara mängden vätska som magen inte accepterar. Prova i så fall att ge 

rent KS teskedsvis med 5 minuters mellanrum så kanske hon får behålla det. 

Daniela Blomqvist Jo. Försökte först med en liten mängd ks + citron i ett glas men det blev tydligen 

för mycket för magen henne. Ner och upp som en bergochdalbana igen. Nu blandade jag igen men 

gav med en tesked. Peppar peppar... 

Daniela Blomqvist Det jobbigaste just nu är att försöka förklara för en (nästan) 4 åring att man inte 

kan hinka i sig dricka eller vräka i sig mat då man har spysjuka, än hur hungrig och törstig man är. 

Elisabeth Nilsson Citron blir nog för starkt för henne...ta lite silver på tsk och sen ge henne te vid 

annat tillfälle...rent vatten är inte så bra när man har magsjukan...hoppas hon kvicknar till 

snart...kram 

Daniela Blomqvist Citron går helt bra. Inga stora doser i en skvätt ks.  

Daniela Blomqvist Fröken slutade spy och säger sig må bra. När jag frågar henne om hon har ont 

någonstans mera så säger hon tummen (som hon har plåster på)  

Linda Holm oj, det verka ju funka bra!  

Stefan Viljehammar. När jag fick sår vid nagelfästen, som ni vet kan svida så väldans. baddade jag 

med ionsil och smärtan försvann innom bara någon minut. 

 

Marie Karlsson. Doseringstips. Börja med ett kryddmått MSM och öka med ett krm i veckan tills du 

hittar "din dos". Det är rekommendationen. Du kan få utrensningsbesvär; illamående, huvudvärk, ont 

i kroppen mm eller inga alls ; KS rekommenderas som underhållsdos 2 tsk/ dag. Får man känning av 

förkylning mm kan KS ökas, gärna i spridda doser genom att tex spraya i mun (håll kvar i några min), 

näsa och ögon flera gånger i timman. Vissa virus sägs ha höljen som citrus eller alkohol hjälper till att 

mjuka upp så att jonerna tar sig in. Blanda alltså lite KS med citron och alkohol, "slivergrogg" . Citron 

och bikarbonat basar också kroppen. 

Anders Sultan. Generellt sett så blir de flesta pigga på KS. De som blir trötta blir det förmodligen 

utifrån en belastning av mikroorganismer - en kronisk borrelia eller candida. Vet inte vad det annars 

skulle kunna vara. Sarita Axelgrim:  I mitt fall var det candida. 

Ann Hasslequist. Hurra! Ikväll var jag och gjorde en synundersökning, har bl a opererat mig för grå 

starr och har SLE. Tänkte jag ville ha lite lättare glasögon, döm om min förvåning när optikern säger 

att jag fått bättre syn, efter fyra år. Hon var riktigt förvånad själv, då jag är 50+. Talade om att jag tar 

silver och msm, men hon visste inte vad det var, men det vet jag! 

Annika Svensson Fd Stenberg. Vill bara tipsa om att Kolloidalt silver även fungerar på Solbränd hud. 

Fick lite för mkt sol nu på huden på semestern och sprayade huden med Ks flera gånger. Irritationen 

smärtan försvann direkt och huden tålde solen riktigt bra dagen efter. 

 

Maria Reimertz. Jag har använt Ionosil Kolloidalt silver i minst 10 år. Mina barn har druckit litervis 

under uppväxten. Om det hade varit möjligt att bli missfärgad av kolloidalt silver så hade både jag 

och mina barn varit blå-grå vid det här laget. Man kan inte bli blå av kolloidalt silver! Möjligtvis av 



stora mängder silvernitrat, men det är inte det vi talar om. Ionosil är det bästa tänkbara 

universalmedel mot bakterier, virus och svampar. Kanonbra både för invärtes och utvärtes bruk. 

 

Lise-lotte Wikström. Jag har mycket finare hud när jag blandat KS och MSM i sprayflaska som sprayat 

ansiktet med morgon och kväll. 

 

Anders Sultan. KS dödar Parvovirus. Colloidal Silver Knocks Out Deadly Canine Parvo Virus. One of 

the deadliest and most feared viruses among dog and kennel owners is canine parvo.  But, colloidal 

silver is a well-known alternative treatment for dogs suffering from parvo, and according to pet 

owners it has saved a lot of lives.  On the other hand, conventional veterinary treatments fail 

because they only have antibiotics, which do nothing to stop viral infections.  Yet, they prescribe 

them in cases of canine parvo and about 80% of the time, the dog dies. 

http://angelakaelin.hubpages.com/hub/Colloidal-Silver-Uses-Preventing-and-Treating-Diseases-in-

Cats-and-Dogs 

 

Robert Carlberg. Jag fick kraftig neuroborrelius och TBE men blev oxå frisk med KS + MSM och 

oregano olja i slutet. 

 

Ann-Katrine Backman. Jag har en kusin i Sverige som fick borrelia. Hon kontaktade mig genast och 

frågade vad hon skulle göra, så jag sade att, du har ju Ionosil, ta det 1 msk 3-4 ggr/dag. Efter ca 2 

månader var hon helt bra från borrelia och 8 läkare stod kring henne som frågetecken och inte kunde 

förstå hur hon blivit bra från borrelia så snabbt. 

 

Linda Wirtanen. Hjälp, det svider så in i norden, brände mig alltså på fingrarna. Tog tag i ett hett 

ugnsgaller, med alla fingrar, så brännsår tvärsöver alla fingrar på högerhand. Dränkte i vatten, 

sprutade silver, efter stund smorde jag in emssalva, doppa i kallt vatten, silver igen. (Lade snö i en 

förslutningsbar påse och kramade den så jag skulle klara av ladugårdsbesöket.) Nu la jag tunt småa 

kompresser på, dränkte snarare skadorna som värmer. Det är nu två timmar sen det hände. Vad 

härnäst, för att försnabba tillfriskningen? Anders Sultan svarade:  Om man bränner sig, så ska man så 

fort som möjligt dränka in det brännskadade området med kolloidalt silver. Endera via en indränkt 

kompress eller ännu hellre om man kan sänka ner hela kroppsdelen i kolloidalt silver – som man 

häller i en bytta eller dylikt. Detta tar oftast hand om brännskadan så effektivt att det sällan utvecklas 

någon brännblåsa. Smärtan klingar av och läkningsprocessen aktiveras effektivt. Som mest brukar 

denna behandling resultera i en lite hårdare hudbit just där man bränt sig, och denna brukar i regel 

trilla av av sig själv efter några dagar. Linda Wirtanen: Får ha fem shotglas med silver och doppa i 

fingrarna då. Uppföljning 14 timmar senare: Blåsorna har "gått ner" och en del blev aldrig till blåsor. 

Ingen rodnad heller. Ser mest ut som ärr, och som om de skulle vara tre-dagar gamla skador. Så nu 

lite badda med silver ännu, så det sista bleks bort. Tack för tipsena! 

 

Lena Thall.  Det enda du behöver om du bränner dig är KS och en sprejflaska. Jag lovar! 

 

Anneli Törnros Fd Bergfelt: Jag fick en stor brännblåsa på ett finger, tog en kompress och dränkte in 

den med KS. Höll den mot fingret och fuktade på kompressen då och då, Efter några timmar var 

blåsan borta! KS is the shit! 



 

Karmapriya Jessica Muschott. Akutbehandla brännskador med indränkt bomull i KS som sitter på 

hela tiden och inte torkar ut. Sen när det läkt så pass mycket så du kan börja smörja - 

nyponrosfröolja! och igen låt det inte torka ut! Hjälper huden att läka och hindrar ärrbildning. Hjälper 

tom mot ärr som redan bildats!!! 

 

Barbro Rosendahl. Har nu använt KS/MSM blandningen 6:1 i över 4 v och Jag har ej mer "blåsor" 

irritationer i ögonen. 

 

Agnetha Nilsson. Jag har botat flera öron inflammationer på barnbarnet med Ks. 

 

Daniel Jönsson. Vill tala om att det nu är ca 14 månader sedan jag började med Ionosil KS. Innan dess 

fick jag besök av minst en influensa och en kräksjuka per år. Inget av dessa årliga besök har lyckats 

rubba min osynliga silverbarriär sen dess. Jag kollar inte ens efter en flyktväg längre när folk runt 

fikabordet hostar och nyser, silverskölden skyddar mot karensdagarna man annars hade fått. Jag tar 

1 msk KS både morgon och kväll. Vet jag att folk är sjuka på jobbet kan det bli 2 msk. Ibland på 

morgonen håller jag det i munnen ett par minuter. Strax innan jul kände jag antydningar till halsont 

och förkylning. Jagade bort det med en silvergrogg. Då tog jag 0.5dl whisky och 0.5dl KS på kvällen 

och smuttade ner det på ungefär 15-20 minuter. 

 

Ann-Marie West. Samma här. Frisk hitintills hela vintern trots närkontakt med kräksjuka i mitt jobb 

på sjukhusavd. 

 

Linnéa Kokås-Sörgård. Igår kväll skar jag mig styggt på ett glas. Sprayade direkt i såret med ks och la 

en klick aloe vera innan jag lindade ihop tummen med bomullsrondell och silvertejp. Ja man får ta 

vad msn har  Idag är det ett sträck bara! Häftigt  

Jeanette Hedell. Emin MSM har jag provat och tyckte inte att det hände någonting alls med det.... 

Alavis kör jag och hästen nu, toppenbra. 

 

Annika Torstenfelt. Min 15-åriga dotter har (haft) riktigt stora, fula fotvårtor. Gav henne en spray 

flaska med ks och sa till henne att spraya lite då och då. Frågade häromdagen om hon gjort det och 

hon visade fötterna, det som var kvar var en liten svart prick på ena stortån. Det tog ca en månad och 

då har hon slarvat med sprayen. Lycklig tjej har jag nu som kan gå barfota i sommar  

Jonny Öhman. KS är kanon mot fotvårtor. Fotbad, slipa ordentligt (på gränsen till smärta), pensla på 

KS & låt torka. Upprepa var 10:e minut. Pensla därefter på var dag och slipa 1-2 ggr per vecka. Mina 

försvann helt på 4 veckor. Apotekets vårtmedel & frysspray bara lindrar. Dessutom är det skitdyrt. 

 

Ingela Lövgren. Utöver att jag tar KS minst 2 ggr/dag så har jag haft en vårta uppe på handen som jag 

har satt plåster (vattentätt) på indränkt med KS. Detta har jag hållit på med och bytt så fort det torkat 

i ca 2-3 veckor och nu är vårtan borta. Heja KS! 

 

Susanne Alfredsson. Min 14 åring använder KS på acne och hon är jättenöjd  

 

Anneli Törnros Fd Bergfelt. Anna-Karin Backman brukar rekommendera att spreja KS utanpå 



bihålorna också. Jag sprejar i ögonen och droppar i öronen när jag känner att bihålorna börjar spöka. 

Sen sköljer jag med näskanna och sprejar KS i näsan och munnen ofta ofta! 

 

Petra Ludvigsson. Har precis själv kommit på varför jag mått dåligt i flera år. Jag har ätit levaxin i 10 

år och mått skit dåligt. Varit hos doktorn på massa undersökningar, men allt visar normalt säger de 

bara. Slutade med levaxin för ca 3 veckor sedan och tar msm istället (obs på eget bevåg! !) . Känns 

verkligen som jag fått mitt liv tillbaka. Undrar nu vad levaxin är för "skit" egentligen!? 

 

Eva Halvarson. Det slog det mig att nagelsvampen jag haft på flera tånaglar försvunnit. Och jag har 

inte ens baddat naglarna med ks bara tagit oralt. Men däremot baddade jag en knöl i bröstet som 

försvann på två dagar  

 

Tiiu Serenander. Min man hade haft ett besvärligt utslag med rodnad och kli på smalbenet en längre 

tid, kom det fram, när han till slut frågade mig om råd. (Han tror inte så mycket på det "alternativa"). 

Döm om hans förvåning när rodnaden försvann inom några dagar med KS. Han duttade på lokalt. 

Min förra man hade, för några år sen, ett varande sår som inte läkte efter ett operativt ingrepp. Han 

hade feber också och var så förtvivlad att han grep det sista halmstrået - att fråga mig. Jag föreslog 

kompresser med KS + intag oralt. Han blev frisk ganska snabbt. Detta efter att jag faktiskt rådfrågat 

er. Så - tack än en gång - KS! och tack till ER som distribuerar produkten!!! 

 

Linn Kaosfabrikken Hemmingby. Vorter, ja! Jeg har hatt en vorte på en finger i mange år. Begynte å 

innta ks i november pga skiveutglidning i ryggen som skaper betennelse. Her om dagen la meg merke 

til at vorten min er borte...  Jeg tar KS innvortes som en boost på immunforsvaret, og for å 

bekjempe infeksjoner i kroppen. Men jeg bruker det også utvortes på alle hudplager. 

Anette Ryden. Också fått bukt med geggiga ögon med KS! Efter att ha kämpat med problemet flera 

år. Nu blandar jag ks och msm och baddar ögonen innan läggdags. 

 

Katrin Fritiofsson. Jag började med så lite som knappt 1/4 krm MSM å fick åxå utrensningssymptom i 

form av klåda o acneliknande utslag som lade sig efter en vecka och då började jag öka dosen så 

smått. En del triggas igång på en knivsudd eller några korn. Kanske det beror på hur mycket dynga du 

har i "ryggsäcken". Diareé har jag tagit som tecken på att minska dosen något. 

 

Anna-lena Hägglund. DeFår du för kraftig utrensning av MSM... minska ner o ta bara några korn till 

att börja med om du tycker det blir för jobbigt. Jag fick hemsk värk i rygg i en arm första dagen jag 

började. Ge inte upp, gifterna ska ut. 

 

Barbro Rosendahl. Droppar KS 3ggr/dag i ögonen och nu är jag fri från tror jag herpes som jag har på 

flera andra ställen. Ej tagit herpesmedicin sedan jag började med KS och Msm ... Nu 5-6 veckan  

 

Anders Sultan. Det är svårt att ta fram en sån tabell och det skulle behövas en hel del tid och fall att 

verifiera den på innan man skulle kunna gå ut med den. Bättre är att använda följande taktik: 

 

Lite samlade tips kring doseringen av KS för olika användningsområden: 

 



Förebyggande: Ett par tre teskedar per dag. Gärna utspridda under dagen. Håll i munnen någon 

minut. Svälj sedan. Sköljer man runt i munnen så blir tandhälsan oftast bättre den med. Orkar man 

inte med att ta dela upp intagen så fungerar det fint att ta allt på en och samma gång. Jag tar oftast 

min dos på kvällen efter tandborstningen. Sköljer då runt några minuter i munnen innan jag sväljer. 

 

Förkylningar/influensa - påhälsning av virus: Silvergrogg, 50 ml rödvin + 50 ml KS + saften från en 

halv lime. Ta en tesked eller två av detta ca var 5:e minut, håll i munnen en minut och svälj sedan. 

Upprepa under någon timme eller till glaset är tomt. De som inte vill använda alkohol utesluter helt 

enkelt rödvinet. Det finns de som säger sig få bra resultat med lime/citron enbart. Man kan använda 

starksprit med. Ta lite mindre sprit och mer KS så blir groggen inte så stark. Rödvin är enligt min 

mening att föredra då det finns många hjälpämnen i den röda druvan. Kan upprepas några gånger 

per dag. Lyssna på din kropp och sätt in groggen så fort du misstänker virus så slipper man oftast bli 

sjuk överhuvudtaget. 

 

Kräksjuka: Fyll ett glas med 4-5 deciliter vanligt vatten. Addera en halv till en deciliter KS. Svep glaset. 

Vattnet ska vara ljummet till lite varmt. Detta för att nedre magmunnen ska öppna snabbare och 

släppa ut vätskan i tarmen. Den stora mängden vätska ser till att transportera silverjonerna ut i hela 

tarmen, där de neutraliserar de virus som ger kräksjuka och som ofta reproducerar sig i tarmen. 

Upprepa några gånger om det inte tar viruset med en gång. Kan användas effektivt på 

matförgiftningar med. Får man inte behålla vätskan, utan det kommer upp igen - övergå till att 

spraya små mängder KS ofta i munnen med en liten sprayflaska. 

 

Matförgiftning: Svep en till två deciliter KS. Kan blandas ut med lika mycket vatten så det blir större 

mängd vätska. Gunga gärna runt lite efteråt så vätskan får blanda sig med maginnehållet. 

Illamåendet går i regel över efter 10 minuter. 

Öroninflammationer:  Att ligga på sidan och droppa i örat är mest effektivt.  Ligg kvar på sidan någon 

minut. Torka gärna ur örat med en topz efter 30 minuter då KS fått verka. Här finns det en bra artikel 

på engelska om hur man effektivt behandlar öroninflammationer med kolloidalt silver:  

 

http://colloidalsilversecrets.blogspot.se/2009/04/colloidal-silver-healing-ear-infections.html 

Bihålor: Använd en näskanna eller en nässpruta. Värm ditt KS lite försiktigt i en rostfri kastrull så att 

det är lite varmare än ljummet. Är det Ionosil så klarar den det. Blanda inte salt i för då blir det 

silverklorid, vilket kan vara mindre verksamt än silverjonerna i produkten. Använd sedan din 

näskanna eller nässköljare som vanligt. Ligg gärna i en säng efteråt och rulla runt lite, så silvret får 

hitta in i alla skrymslen i bihålorna. 

 

Vårtor: Jag har hört berättelser om vårtor som försvunnit bara genom att man sprayat någon enstaka 

gång med KS, men ofta måste man luckra upp vårtan och sedan applicera en bomullstuss indränkt 

med KS på vårtan under nätterna. Andra får bra resultat genom att dränka in bomullstussar eller 

plåster med KS och sätta på det på vårtan. Svåra vårtor kan ta tid och då får man klippa lite i vårtan, 

gärna så att det börjar blöda lite. Sedan lägger man på en bomullstuss indränkt i KS och tejpar fast 

den så silvret får tränga in i vävnaden. 



Nagelsvamp: Oralt intag om ett par matskedar KS per dag, kombineras med att man applicerar KS-

indränkta bomullstussar på nageln. Luckra gärna upp nagelytan med en fil eller en kniv så KS tränger 

lättare in i keratinlagret i nageln.  

 

Lungproblem, KOL, Bronkit etc: Behandlas effektivt med en inhalator/nebulisator där man inhalerar 

silverjonerna direkt i lungorna genom den silverdimma som nebulisatorn genererar. Här finns ett bra 

exempel på en överkomlig nebulisator: 

 

http://www.conrad.se/INHALATOR-IH-50.htm... 

 

Eller den bullrigare men billigare: 

 

http://www.conrad.se/?websale8=conrad-swe&pi=860459... 

 

De som fått bra resultat har laddat nebulisatorn med ett par teskedar kolloidalt silver och andats in 

den resulterande vattenångan (som även då innehåller silverjonerna). Denna ånga kommer sedan i 

direktkontakt med vävnaden i lungorna.  

 

Övrigt (borrelia, candida t ex): Börja med låga doser för att inte utrensningssymtomen (Herxheimer) 

ska bli för kraftiga. Öka doseringen till man får den effekt man är ute efter. Det finns exempel på fall 

där man i perioder druckit närmare en deciliter per dag, gärna uppdelat på flera intagstillfällen. Man 

ska komma ihåg att KS rensas ut till urinen relativt snabbt och genom att inta det mer utspritt under 

dagen, så maximeras den tid då det finns aktiva silverjoner i blodet. 

 

Agneta Göttrik Egsten. Hostan (Mycoplasma )i princip borta....underbart....klämt en liter Ionosil snart 

på 2 veckor och ska nu beställa 5 liter... 

 

Matte Erikzzon. Jag har nåt slags eksem som kommer av vissa livsmedel, det blir sämre när jag äter 

bröd tror jag. Sedan får jag av nån anledning nån sorts prickar, eller inflammerade hårsäckar kan man 

säga på vissa partier av kroppen. Har inte kommit så långt i efterforskningarna gällande detta. Klart 

är i alla fall att min hemgjorda salva bestående av vanlig mjukgörande och ionisil hjälper väldigt 

effektivt, kanske är det i kombination med ks+msm som jag, just nu, tar varje dag. 

 

Anonym. Jag lider av en kronisk hudsjukdom som heter Hidradenitis Suppurativa. Jag har enorma 

bölder (storlek från vindruva till tennisbollar) i ljumskar, på skinkorna o har för ½ år sedan även fått i 

armhålorna. Jag fick diagnosen för 1 år sedan men haft bölder i 24 år o har blivit skickad till läkare 

efter läkare o från början visste dom inte ens vad det var men som tur är går forskningen framåt. När 

jag började få bölder (stora finnar kallade läkaren det) blev jag behandlad med den då 

"mirakelmedicinen" Roaccutan som var boven till att några som använde denna faktiskt tog livet av 

sig. Jag fick alla biverkningar o mådde riktigt dåligt så jag slutade direkt med medicinen. Jag har varit 

inne på plastikkirurgen för att få reda på hur omfattande en operation var o den var hemsk! Jag 

skulle få bortopererat på båda skinkorna o sedan framåt. Typ som en trosa. Sedan skulle jag ha 

öppna variga sår i upp till 8 v o då skulle jag vara sängliggandes, ligga på rygg med rumpan uppallad 

med kuddar o med benen i luften stretandes. O det fanns inga garantier på att jag skulle bli av med 

bölderna så jag sa Nej tack! Har sedan haft "klippkort" på hudmottagningen o fått penicillin i 



omgångar helt utan resultat. Har även fått ett 20 tal bölder öppnade, vilket är jätte skönt men 

samtidigt gör det fruktansvärt ont med alla omläggningar med dränage i såret men den värsta 

smärtan försvinner iaf, det spänner som tusan vilket jag tror ni kan tänka er. Men bölderna kommer 

alltid tillbaka aggressivare än förra gången . Det finns nu även en laserbehandling man kan göra men 

då är det också öppna smärtande sår. Jag har under månader gått på Dalacinkräm o Skinorenkräm 

som jag ska smörja på utsatta ställen men helt utan resultat, det ploppade bara upp fler o fler trots 

att jag smorde o smorde. För 11 dagar sen var jag hos Maria i annat syfte men eftersom jag knappt 

kunde sitta så berättade jag om mina problem o visade henne min rumpa. Hon bad mig prova KS och 

jag kan erkänna jag var väldigt skeptisk på att detta skulle fungera men jag är inte den som är den 

utan jag provar! Jag tog en bild på min skinka med en böld som var i storlek med en pingisboll o jag 

tog en bild idag på samma böld 11 dagar senare. Det är inte så lätt att fotografera från samma vinkel 

men som ni kan se så är jag nästan skinnflådd på den ena bilden o på den andra är bölden nästan 

obefintlig. O jag har INTE fått en enda böld sen jag började dricka KS, dricker 1 kork varje dag o sen 

igår tar jag 1 kork på kvällen med. Samtidigt som jag började med KS slutade jag med de andra 

krämerna för jag ville se om det verkligen fungerade. O jag erkänner igen, det fungerade!!! O för att 

inte vara överdriven nu men jag kan lova er att jag har ett halleluja moment när jag ser skillnaden! 

Jag kommer självklart att fortsätta med KS!  

 

Bild 1 är tagen för 9 dagar sedan. 

 

 Bild 2 är från idag. 

 
 

Maria Fredholm uppföljning några dagar senare: Kan glädjande berätta att jag träffat personen i 

fråga o hon utstrålade sån livsglädje att jag blev tårögd  - som ett resultat kan jag berätta att även 



klådan i hårbotten försvunnit hos henne  

 

Uppdatering en vecka senare: Hejsan svejsan! Här kommer lite uppdatering av min rumpa. Det är 

som jag skrivit innan inte så lätt att fota sig själv i baken... Nu har det gått 21 dagar sen jag började 

med KS. Druckit, sprayat o lagt om flitigt. Jag är helt i chock! Jag som har gått med dessa förbannade 

bölder i 24 år o lidit som f-n o så blir jag hjälpt på 21 dagar!!! Helt otroligt! O vet ni vad... ingen ny 

böld på 21 dagar!!! Tror jag gråter en skvätt av lycka!! Fantastiskt!!!! 

 
 

Ännu en anonym: Hej och tack för att ni delade texten om kvinnan med bölderna. Jag är 31 och har 

haft problem sedan 12 års ålder med bölder. Även haft en på lungan. Min kropp ser på utvalda delar 

ut som en krigszon. Började med ks att behandla utvärtes vilket gav resultat. Det läkte lite för fort 

innan allt hann komma ur bölden varför jag ändå inte blev bra just då. Men ett finare ärr har jag inte 

haft på länge. Fick en kur Dalacin trots att jag bestämt mig för 3 år sedan att inte äta mer antibiotika. 

Nu fortsätter jag på egen hand med ks som jag dricker. Väntar med spänning på resultat! Böldfri 2 v 

nu vilket är rekord!!! Även efter antibiotikakur. 

Anonym. Jag sprayade på min katts operationssår, det läkte på 3 dagar... Min magkatarr e helt 

borta..jag har en tumör på min sköldkörtel tagit biopsi på de väntar på svar. Jag har sprayat rent ks på 

den i ett par veckor och den har minskat i omfång så bara hoppas om det var sjuka celler att de e 

borta nu. Jag hade eksem i örat, sprayat där me det e helt borta... Min son hade vaglar i ena ögat. 

Han haft flera månader salva från apoteket -  hjälpte inte. Jag gav han ks i en flaska han sprayade 

inom en vecka var de borta...Det borde finnas ks i ALLA hem... 

 

Bibbi Sandström. KS är de bästa jag hittat! Gav de själv till min man när han fick blodförgiftning efter 

njurstenen. När febern inte gått ner på 3 dar trots intravenöst penicillin och de vände, så han dricker 

15 ml varje dag efter de. 

 

Mona Lindström. Vill berätta en glädjande nyhet för er. För några dagar sedan bad jag om tips för 

behandling mot ringorm på hund. Nu har jag baddat med silver på märkena och de har även fått 

silver i vattnet de dricker. Och nu syns det inget på deras hud!!! Tvättade också alla hundbäddar. 

Tack för goda råd!!!! 

Bengt-Olof Högsten. Magsjuka idag, smittan går på jobbet. Reste mig ur sängen imorse med akut 

illamående. Fumlade kallsvettig fram ionosil ur köksskåpet med darrande händer varpå jag svepte i 



mig 2 medicinmuggar ks. Nu har jag lite huvudvärk men det är det värt eftersom illamåendet tonade 

bort och försvann. Dags att göra lite nytta. Det har blivit ett antal dunkar under några år. Det spred 

sig till andra på min arbetsplats så vi brukade sambeställa. Jag hittade ks på nyapolitiken.biz 2006 och 

testade det när jag var sjuk och hade feber. Det fungerade verkligen. Jag har sedan dess haft 

ordentlig feber 1 gång. Det var när jag fick slut på ks mitt under sjukdomsförloppet o hade slut på 

pengar. 

Annelie Dahlstedt. Svullet och irriterat öga. Jag tvättade med Ionosil på en bomullsrondell samt 

droppade ett par droppat rent KS i ögat. Kändes bättre redan efter ett par timmar. Jag gjorde det ca 

3-4 ggr per dag i två dagar, sen var det helt bra igen. 

 

Erik Forsström. Munherpes får man bort genom att spraya ks direkt på såret. Använd gärna en 

bomullstus. Har hjälpt otaliga vänner med denna metod. 

 

Annika Torstenfelt. Jag sprayar min hund som har exem över hela kroppen. Det blir bättre och 

bättre, även mjällen. Tror på att angripa både inifrån o utifrån. 

 

Jasmin Berglund. Vill berätta att jag blev av med mina Candidasymtom, i underlivet och de kliande 

utslagen i nacken, över brösten och under armarna! Hemligheten? Började med Pau D'Arco te 1 liter 

och KS 1 msk x 3/dag första veckan och började få utrensning/kliande. Sen Holistics detox och 

fortsatt dricka Pau D'Arco då förvärrades kliandet och även i underlivet.. SEN började jag ta BITTRA 

aprikoskärnor och RÅ vitlök blandat i lite rysk yoghurt, och även probiotika och goda enzymer som 

innehåller Bromelain (bra att ta med kärnorna gör att kroppen kan hitta Candidan eller förstör 

chitinlagret nåt sånt..). DÅ försvann allt kliande och utslag på några dagar bara! Helt fantastiskt! Är så 

glad och ville dela med mig  Skrivit på bloggen lite utförligare: http://jassisa.blogg.se 

 

Eva J onsson. Nu är det dags att berätta vad kolloidalt silver och MSM gjort för min familj. För 5 år 

sen kom min dotter i kontakt med en terapeut i Gbg, som bekräftade att hon som 16-åring var 

utbränd! Hennes hälsa var körd i botten. Hon fick hjälp att bl.a. läka tarmen och sakta bygga upp 

immunförsvaret, som var mycket svagt. Efter ca ett år med viss förbättring på vissa plan, men hals- 

och bihåleinfektionerna stod fortfarande på ständig kö och hon vägrade leva på antibiotika som 

innan. Då fick hon ett sista råd: Kolloidalt silver! "Leta i hälsokostbutikerna tills du hittar det." När det 

sen var tillfälligt slut fick hon hjälp av Ion Silver i Skåne. Där fick hon också kunskap om MSM så det 

blev en kombinerad behandling som pågår fortfarande tillsammans med specifik näringsterapi. 

Resultatet av Ionosil (kolloidalt silver) är att infektionerna håller sig borta från att ha varit ca 10 per år 

sen barndomen. Ja MSM samverkar säkert. En stor börda är väck och hälsan återvänder sakta men 

säkert. Fler resultat: min mor använder samma medel och har inte heller haft svåra infektioner sen 

dess. En granne har kunnat drastiskt dra ner på värktabletterna tack vare Ionosil och MSM. Alla mina 

barn och flera vänner brukar mota Olle i grind i förkylnings- och influensatider. Halsinfektioner är 

lättast att rå på. Spraya ihärdigt de första dagarna så försvinner det. Ja öron, näsa, hals och ögon vid 

behov. Många infektioner startar via tårkanalen ner till näsan. Kanske för att vi gnuggar oss i ögonen. 

Själv har jag samma historia som min dotter. Har levt på antibiotika sen tonåren. Tarmen tog stryk 

och immunförsvaret som ju huserar där till stor del orkade inte med. Ionosil vände trenden! Inte en 

enda penicillinkur sen 2001! Ett NYTT LIV. Har andra hälsoproblem, men nu finns större möjligheter 

att komma vidare. Har sanerat mitt amalgam som förpestat mig sen 11-årsåldern. Det skedde under 



speciella restriktioner och då ingick Ionosil i skyddsåtgärderna. MSM har stärkt mig på många sätt 

och lindrar värken. Våra djur har sluppit veterinärvård vid ytliga sårskador. Ionosil renar och läker 

suveränt! Ett sår på en hund var flera veckor gammalt och ville inte läka. Det tog två dar med Ionosil! 

Flera bekanta har botat ögoninfektioner så snabbt att man slapp uppsöka läkare. Ja det var en del av 

underverken. I tider av resistenta bakteriestammar är detta en revolution! TUSEN TACK! 

 

Mariah Fischer. Var hos läkaren idag och fick glädjande besked! Mitt blodtryck ligger på 129/73 och 

pulsen på 59! Värderna var så bra att jag nu ska minska blodtrycksmedicinen till hälften och går det 

bra så ska jag sluta med dom helt!:) Passade på att fråga läkaren om msm! Han hade ingen aning om 

vad det var och började googla!  

 

Linda Frank. Jag skulle äta cellgifter för värk. Hade ökad risk för blodproppar.. Cellgiften ökade risken 

för proppar.. Struntade o vad läkaren sa o skippade medicinen o började med msm. Mina prover är 

kanon nu o jag mår nästan alltid bra. Lite värk vid väder omslag men det går över snabbt. Visserligen 

inte samma sits men jag hade fortsatt med msm! Svavel fattas vi ju alla eftersom vi inte får i oss det 

naturligt längre. 

 

Susanne Andersson. Jag ordinerades terapi och det antidepressiva medlet Zoloft mot min sociala fobi 

och depression, jag hade väldigt svårt att börja med denna medicineringen pga min skräck för 

biverkningar och vetskapen att denna starka medicin belastar lever och njurar mycket hårt, samtidigt 

kände jag att det ändå var min sista utväg och räddning då jag redan ätit många olika naturmedel och 

homeopatika under flera år mot min sjukdom utan några större resultat. Så efter mycket vånda och 

oro började jag alltså ändå med Zoloft. Biverkningarna jag drabbades av var kraftiga svettningar, 

konstant törst, muntorrhet och dimsyn. Efter några veckor började jag känna effekt, jag blev pigg, 

energisk, sov gott om nätterna, blev mindre nervös och mer självsäker och trygg i mig själv. Dessa 

positiva resultat tyckte jag nu uppvägde mina biverkningar, så jag slutade jag bekymra mig över 

dessa. Efter ett par månader märkte jag till min förvåning att de positiva effekterna försvann och att 

jag återigen blev trött, orkeslös, nervös och fick då veta av min läkare att detta nog berodde på att 

min kropp blivit van vid dosen och att jag behövde öka dosen för att må bättre igen. Detta besked 

skakade om mig då jag därmed förstod att jag hade mått bättre pga medicinen och inte pga att jag 

verkligen mådde bättre inombords. Då jag dessutom inte kände mig beredd på ev nya biverkningar 

eller förvärrade biverkningar en doshöjning skulle innebära, bestämde jag mig för att istället trappa 

ner dosen med 1/2 tablett i veckan tills jag var helt Zoloftfri. Detta beslut ställde sig min läkare sig 

mycket negativ till, men jag kände att det var rätt val för mig - mycket pga att jag precis läst en 

broschyr om MSM och kände att jag ville prova detta naturliga medel istället som ju samtidigt stärker 

hela kroppen. Sagt och gjort, en vecka efter det att jag var helt Zoloftfri började jag med MSM. Tack 

och lov att jag gjorde det!! MSM får mig att känna mig pigg, harmonisk och energisk. Sedan ett par 

månader utövar jag även meditation, detta är också en stor hjälp för mig att hitta lugn och att 

slappna av. Kort sagt - MSM och meditation hjälper mig mer än vad Zoloft någonsin gjorde! Det bästa 

är dessutom vetskapen att dessa dessutom är helt biverkningsfria, säkra och naturliga för kroppen - 

och det känns jättetryggt. Faktum är att glädjen inför det faktum att jag inte är tvungen att ta Zoloft 

för att må bra längre, är jättestor och det känns alldeles, alldeles underbart! 

 

Charlotta Rexmark. KS har en lugnande effekt på oroliga magar och jag vet t ex hundar med gastrit 

som mår bättre på KS och blir lugna helt enkelt för att de inte känner obehag från magen längre. KS 



är inte sövande i den bemärkelsen man pratar om inom sjukvården, istället är lugnet en positiv effekt 

av att hunden mår bättre och kan slappna av. Jag ger KS både till min hund och katt och har gjort så i 

fyra år, båda två lever i högsta välmåga och är friskare än de flesta. Katten har dessutom återhämtat 

sig från diverse olyckor och åkommor (hittekatt som lever som utekatt) som han kommit hem med 

och jag är övertygad om att det är silvret som fått honom på tassarna igen. Någon enstaka gång när 

hunden varit orolig på natten och magen har kört på honom så har jag sprutat KS i munnen och efter 

15-20 minuter så blir allt lugn och han somnar, helt enkelt för att magen inte stör honom längre. 

 

Annika Karlsson. Idag upptäckte jag ännu en fantastisk egenskap av msm och ks. Jag mitt klantarsle 

råkade få kontaktlim (snabblim) i ögat. Vi spolade 10 min med vatten och limmet satt kvar så min 

sambo kom på att ta msm och ks utblandat med vatten. Vi hällde 2 dl utav blandningen i ögat och 

ALLT lim är borta! Vi testade även igen sen då sambons lillebror limmade ihop sina fingrar och doppa 

ner dom i blandningen och dom lossna och limmet var borta! Men så testade han igen med vatten 

och han lossnade inte. Men det var bara att doppa i blandningen och då självklart så försvann 

limmet! Är otroligt glad över att de hjälpte mig behålla synen! Det är bra att veta för andra 

människor så fler får behålla synen med hjälp av dom fantastiska produkter som dessutom är bara 

bra för ögat! För som jag märkte igår kan olyckan snabbt vara framme. Idag finns inte ett tecken efter 

olyckan . Det är verkligen en allt i allo produkt som alla ska ha hemma. 

 

Frida Kristina Gisslar. Jag brukar blanda msm och ks och droppa i öronen på vår hund, lägga henne 

på sidan så det får dra sig lite innan hon får skaka ur det, fungerar bättre än allt vi prövat innan på 

svamp! 

 

Ann-Katrine Backman. MSM är kroppens 6:e viktigaste grundämne och det 3:dje viktigaste 

mineralet. Många av oss har brist på detta ämne redan från unga år och därför utvecklar vi en massa 

symtom som beror på brist på MSM redan när vi är mycket unga eftersom det inte går att fås i 

tillräcklig mängd från maten. MSM är bra mot inflammationer, allergier, astma, hjärna (dopamin, 

seretonin, endorfiner, enzymer, hormoner mm mm) för hjärta och kärl, luftvägarna, lever och galla, 

bukspottkörtel och blodsockerbalans, bra för mage och tarmperistaltiken, kan också vara bra både 

mot diarré och förstoppning, minskar sura uppstötningar, bra för skelett och benvävnad, bra för 

hudens kollagen, gör huden mjuk och smidig, är effektivt mot akne, bra för hår, naglar, tänderna, bra 

för ögonen, förebygger mot åldersseende iom att ögonen behöver svavel för att hålla linsen mjuk och 

smidig mm mm, viktigt för musklerna, bra för immunförsvaret, nervsystemet, ämnesomsättning samt 

att MSM också är bra vid celldelningen. 

 

Sarita Axelgrim. Jag har lärt mig att ta silvergrogg inom de första minuterna jag vet vad som är på 

gång eller blivit smittad (influensa). Har klarat mig tre ggr i följd utan feber. Virus förökar sig 

förunderligt snabbt och är de för många i antal, ja då blir det svårt att slå tillbaka. Jag har taskigt 

immunförsvar så jag är uppmärksam. Vill inte vara sjuk "hela tiden"... Min syn på det hela. 

 

Linda Bjelkengren. Vi har hävt krupp + feber två gånger på en månad på vår tös som är 3 år. (Fått åka 

in o inhalera 9 ggr av 10 annars). Någon dag senare får en öroninflammation, droppar i några droppar 

KS i örat, som ca 10 timmar senare är helt borta/smärtfri.Nästa barn får magsjuka, 1/2 dl KS i 1/2 dl 

vatten, nån timma - Frisk! Börjar inse att de inte finns nån ände på användandet med KS!  

 



Anders Sultan. Läkarvetenskapen visste redan på 1930-talet att många reumatiska besvär orsakades 

av ett dåligt svavelupptag. Kroppen får helt enkelt inte tillräckligt med material för att sköta 

reparationer och underhåll.  

 

Viktorias berättelse om sin egen resa är ett talande exempel: 

 

Viktoria Starvikstar. Jag har nyligen börjat med Kollodialt Silver och MSM och avbrutit flera års 

medicinering med kortison, sulfasalazin och enbrel. Vid tidigare försök att avsluta dessa mediciner 

blev jag så pass dålig inom ett par dagar att jag blev tvungen att avbryta mitt försök. (Har RA - 

Ledgångsreumatism). Nu har jag endast små känningar men helt hanterbart! Är helt övertygad om 

att detta är pga MSM och KS!!! Dessutom fungerar min mage mycket bättre nu, tidigare om jag fick 

trög mage blev det en 2 veckors period med mycket smärta. Ska föra dagbok om hur det går och 

delar gärna med mig till de som är intresserade!! Är jätteglad då speciellt Enbrel har biverkningar 

såsom MS!!!! Men samtidigt väcker detta starka känslor om att vi inte riktigt kan välja dessa som vår 

"sjukvård".. men nu har jag ännu en sak att kämpa för!! 

 

Viktoria Starvikstar. Ännu en vecka har gått nu (3 veckor) sedan jag slutade med alla mina mediciner 

för RA utan att trappa ner på dem enligt läkares råd. Jag började samtidigt med KS 2 tsk om dagen 

och MSM 1/4 om dagen. Den första veckan hade jag lite besvär men inget jag inte kunde hantera. 

Andra veckan var lite jobbigt pga av utrensning men nu har jag återfått en balans där det mesta 

verkar fungera som det ska i kroppen! Dessutom har jag fått en ny energi som jag ej haft på länge! 

Vilken bonus! Tidgare när jag dragit ner bara på kortisonet har jag helt och hållet fallit i bitar inom 

några dagar, Enbrel var det enda som till slut hjälpte mig. Har även lagt till vitaminer och mineraler 

samt magnesium och zink och D.vitamin. Allt detta på så kort tid, utan ämnen som ger allvarliga 

biverkningar, till en lägre kostnad för samhället och en massiv förändring för mig!!!!! Jag är så 

tacksam! Jag har RA och även mild Psoriasisartrit, slutade med Enbrel Spruta 50 ml en gång i vecakn, 

Kortison 5 mg dagligen, Sulfasalasine 6g dagligen för 3 veckor sedan. Samtidigt började jag med KS 

(Ionosil) och Lignisul MSM. Min läkare avråddde mig från detta och även rådde att trappa ner på 

mina mediciner ifall jag nu var så envis att jag ville göra ett försök. Första veckan fick jag lite mera 

eksem, lederna i fingrar och knän och tår började spöka lite. Andra veckan hade jag även 

utrensingssymptom som huvudverk, magproblem som var ganska påtagliga, svettningar, skakningar, 

yrsel. Nu har 3 veckor gått och jag har inte mått så bra som jag gör på länge utan några som helst 

besvär förutom lite eksem kvar i hårbotten!!!! 

 

Senaste uppdateringen från Viktoria: 

 

Viktoria Starvikstar. Skrev förra hösten om hur jag lyckats sluta med min medicinering för RA 

(Ledgångsreumatism) som då bestod av 10 mg Cortison /dag, 6x 500 mg Sulfasalazine / dag, Enbrel 

injektion 50 ml 1 gång / vecka och Alvedon. En hel del! Jag började mot avrådan från min läkare med 

KS och MSM och avbröt de andra läkemedlen abrupt. Efter 3 veckor började jag få symptom med 

svullna och ömma leder men inget jag inte kunde hantera. Detta berodde på att "medicinerna" slutat 

ha verkan och börjat renas ur kroppen. Det tog några veckor och besvären minskade under denna tid 

dagligen. Sedan november 2013 har jag varit symptomfri. Nu tar jag endast 1/4 tsk MSM på 

morgonen. Jag har inte mått så bra som jag gör på länge! Dessutom har min matsmältning 

förbättrats avsevärt. Jag är ett levande bevis på att detta kan fungera. Dessutom slipper jag oroa mig 



för biverkningar som MS som Enbrel kan ge. Jag har dessutom börjat träna på gym som jag aldrig 

trodde jag skulle kunna igen. Vid tidigare försök fick jag ont i lederna varje gång jag började belasta 

dem trots att träning ska vara bra mot RA. Jag lyfter fria vikter och kan tom göra squats som var 

omöjligt förut!!!!! Det har gått lite mer än ett halvår och jag är övertygad om att de "gamla 

medicinerna" inte gjorde någon nytta, tvärtom! MSM och KS förändrade mitt liv! Metotraxate hade 

jag innan Enbrel. Det var hemskt. Jag kräktes och låg till sängs som en gammal urvriden disktrasa ca 2 

dagar varje vecka efter sprutan. 

 

Mandy Lohse. Min pojks krupp gick snabbt över av inhalation med ks+msm. som om den skulle ha en 

vidgande effekt. nu är han bara förkyld och det räcker bra med bara ks. vid krupp hade ren ks inte 

samma bra effekt. 

 

Marie Nordahl. Har nu behandlat hundens röda varma öron med Ks i 3 dgr. Vilken skillnad!!!!!!!!! 

Detta gör mig förbannad att jag inte provat tidigare.  

 

Elisabeth Schmidt. Jeg har el-, hassel- og birkeallergi. Gik hos allergibehandler hele sidste forår hvor 

jeg lagde en masse penge for at blive det kvit. I år er det slemt igen. Har blandet ks og msm i en lille 

sprayflaske, forhold 6/1, og sprayer øjne næse og mund flere gange dagligt. Det hjælper mig. Svier 

ikke, og jeg har kun lettere sympt. om morgenen nu. 

 

Anna Johansson.  Jag har ätit msm i 1 1/2 år och i våras hade jag ingen pollenallergi alls!! Jag klarar 

dock bara 1 krm för magens skull men huvudsaken är ju att de hjälper! Lycka till!! 

 

Curt Axelsson. Hejsan alla ni med KOL . Jag har det själv sedan + 10 år sedan . Ionosil´s KS samt 

inhalerar med nebulisator eller kompressor hjälper er även IFALL NI EJ KUNNAT SLUTA ATT RÖKA . En 

granne , kvinna gissar 75 år , började med Ionosil´s KS för c:a 1 månad sedan & hostar ej som tidigare 

utan mår IDAG bra TROTS att hon RÖKER max 10 cigaretter per dag. Hon inhalerar 3 ggr/dag ( med 

kompressor ) c:a 2,5 - 5 ml /gång samt " dricker " samma mängd också 3 ggr/dag . Hon ringde idag & 

lämnade sin veckorapport. Nu vill hon köpa MSM också . Hon blöder ej längre när hon borstar sina 

tänder & tändernas tandköttsfickor har minskat & tänderna sitter numera fast . Hon var JÄTTEGLAD 

!! Hon har ej dator så hon bad mig TACKA Ionosil/ ER som lärt mig att hjälpa andra/henne. ANDRA 

Grannen (300 bostadsrättslägenheter här ) med KOL som var till mig igår & fick låna min GAMLA 

kompressor igår ringde " nyss". Han RÖKER också & han rapporterade att han ej hostat lika mycket 

som " normalt" idag & att andningen gick enklare. Nu skall han rapportera hur upphostat slem ser ser 

ut. 

Ottilia Kubja. Har tvivlat en hel del när det kommer till KS då jag inte upplever att det hjälper mot 

mina finnar (har endast använt det utvändigt). Men förra veckan fick jag verkligen hjälp av det. Min 

ridhjälm som, när den inte sitter på huvudet, hänger i en fuktig sadelkammare och har gjort så i 1,5år 

var full med vita fläckar och mögel (luktade pyton), insida som utsida. Borstade av det, använde 

hjälmen och tog sedan hem den och sprayade hela, utsida som insida, med KS (Ionosil) och hängde 

på tork. Dagen efter var allt vitt och mögligt borta och den luktade som om den var ny. Tack vare KS 

kan jag ha kvar min älskade hjälm och slipper lägga ut pengar på en ny. Kampen mot oren hy 

fortsätter. 

 



Annika Svensson Fd Stenberg. Funkar utmärk spraya Ks med liten sprayflaska. Afteblåsans storlek 

bromsas upp och när man sprayat så blir man smärtfri. Sedan fortsätter man att spray flera ggr per 

dag och blåsan läker mkt fortare på några dagar istället för 10 dagar. Har 2 13 åringar som tar det 

självmant på sina afteblåsor   

 

Katarina Glindevi. Ionosil:s KS stoppar blödning. Provade och det funkade. 

 

Anonym. Ta en del msm krossad 6 delar ks, blanda låt stå en timme, skaka och spraya i ansiktet varje 

kväll helst morgon med...sen dricker du ks 1 tsk morgon kväll..själv tar jag en msk tre ggr per dag nu.. 

och tar ett kryddmått msm första veckan 2 andra veckan 3 tredje veckan.tillsammans med c-vitamin 

1000 mg...sen kommer du se resultat...min son har sprayat endast ks har inga finnar kvar och inte jag 

heller som gjort detta ett bra tag nu med ks-msm blandningen.. jag har haft problemhy så länge jag 

kan minnas...inte längre... 

 

Maria Hölscher. Nu måste jag skriva in lite goda nyheter! Sen jag beställde ks förra veckan så har min 

man, sedan han gurglat med Ionosil, blivit botad från sin svåra förkylning och inte nog med det. han 

fick tillbaka sitt luktsinne efter att inte ha haft något i 6 månader till ett år; kronisk 

sinus/bihåleinflammation eller något liknande. Han är lycklig!Min sons svåra acne har försvunnit till 

90% i ansiktet och 80% på ryggen, efter att ha använt Ionosil i endast 3-4 dagar! Nu är det bara min 

dotters enormt stora tonsiller/astma/allergier som ska behandlas (har beställt hem msm) och min 

andra dotters konstiga hudförändringar efter Afrika-resan som ska ställas tillrätta (hon har också 

börjat med msm) Dessutom sitter mamma (82 år) och silvergroggar bort sin influensa just nu. Jag är 

tacksam! Tack Anders och Ann-Katrine Backman, och andra, för goda råd och kunskaper! 

Lotta Andersson. Nu har jag tagit kolloidalt silver, en slurp morgon och kväll i några månader. 

Magsåren är läkta och min pmsrelaterade akne har helt försvunnit! Huden i ansiktet är mjuk och slät!  

Det är annat än det rävgift jag fick utskrivet av läkare när jag var yngre! Tänk att jag när jag var yngre 

ätit både roaccutan och losec! Om jag hade känt till KS då så hade jag kanske sluppit! Magsåren 

mildrades snabbt... jag vet inte exakt tid men jag kände skillnad redan första veckan. Huden tog 

längre tid... kanske 2 månader innan jag kunde se markant skillnad. För magsåren så tog jag ks oftare, 

kanske 3-4 ggr/dag i början. 

 

Carina Holmerin. Min dotter har nu lämnat 2 urinprov på odling och de visar inget, i förrgår kom 

besvären med trängningar tillbaka och hon satt på toa hela dagen. Jag sa åt henne att spreja och 

efter nån timme var det borta, ringde VC och fick reda på att sista odlingen var ok men att en läkare 

skulle ringa mig dagen efter. Igår blev jag uppringd av en läkare och jag talade om att hon sprejat 

underlivet med KS och besvären var nu borta. Det kändes så skönt att höra honom säga att silver tar 

ju bort bakterier...... Så hon fortsätter spreja ett tag kommer det tillbaka sprejar hon igen helt enkelt. 

Inget mer penicillin i onödan. På natten har hon en bomullspads dränkt med KS i trosan. Helt 

suveränt! 

Sara Karinsdotter. Femåringen fick ett skrapsår i sidan häromdagen på förskolan. Fröken var lite 

bekymrad när jag hämtade honom och sa att jag måste ta en koll på det, det satt smuts i. Äh, sa 

femåringen, vi sprutar lite silver mamma, så blir det bra! Kloka unge:D 

 

Ingela Mauritsson. Dagens ks! Jag stack mig på en törnepigg och det blödde ymnigt i flera minuter. 



Jag lät det blöda för att ev gift skulle sköljas ut. När jag kommer in sprayar jag med Ionosil, och vips 

slutar det blöda. FANTASTISKT!! 

 

Jeanette Hedell. Vid ögoninfektion på djur. Du ska inte blanda ut det med vatten. Spraya gärna så 

ofta du kan, jag har sprayat runt 4 ggr om dagen på häst och har jag sett resultat redan dag två (de 

har t.o.m. varit helt bra då) men man bör fortsätta någon dag eller två till efter att de blivit bra. Så 

spraya på bara! Tänk bara på att hålla ett rejält avstånd till ögat så att det bara blir en dusch och inte 

en stråle i ögat! Man kan också "underhållsspraya" sig själv. Blanda då i lite MSM (en sjättedel), det 

håller linsen mjuk (dvs ung). Jag har fått bättre syn sen jag började med det, konstaterat av optikern! 

 

Anders Sultan. Ionosil har en blödningsstoppande förmåga genom att den har en 

kärlsammandragande egenskap. Det är därför som blödningar stoppas snabbt med Ionosil, till 

skillnad mot de flesta andra motsvarande produkter. Effekten rör bara sårskador och är önskvärd då 

man får stopp på blödningen snabbt. Ionosil har sålts sedan 2001 och det finns inga indikationer på 

att den egenskapen skulle påverka någon annan behandlingsform negativt. Varken oralt intag eller 

annat användningsområde. Jag har själv använt Ionosil sedan 2001 och dricker den dagligen. Bet mig 

rätt illa i tungan härförleden, sprayade på Ionosil - och det slutade blöda omedelbart. 

 

Curt Axelsson. Jag tänker enkelt på andra mindre sår tex vid rakning . Idag rakar sig män & kvinnor " 

överallt " där kroppen har hårväxt & då är ofta/emellanåt olyckan framme med ett litet skärsår på 

ben/haka eller ... annanstans . Då är Ionosil´s KS helt fantastisk ty MOMENTANT stoppas blodflödet 

...även på mig som äter blodförtunnande medicin . Prova KANON helt enkelt ty plåster, salt eller 

annat behövs ej. Spraya endast direkt på såret ( svider ej ens ). Fantastiskt tycker pungen , hakan & 

jag = skoj såklart endast hakan i mitt fall eftersom jag fyller 70 år STRAX & endast rakar hakan. 

 

Marianne Kandelin. Jag behandlar min hund som har en "åldersutväxt" som en veterinär kallar det 

hon har den på halsen. Var i storlek nästan som en paranöt. Sprayar KS 2 ggr/dag i början , började 

för ca 4 dagar sedan och såg efter 2 dagar superfint resultat nu är den lika stor som en mandel, så nu 

sprayar jag oftare ca 4-6ggr/dag. KS har hon fått i sitt dricksvatten länge. 

 

Ingbritt Van de Meulebrouck. MSM Alavis samt Ionosil ger jag till hundarna, naturligtvis tar jag det 

själv också. Märks att hundarna mår bra av detta men speciellt en av dom som hade ständig 

ögoninflammation samt förunkler i tassarna (infektion). Började i september att ge detta till 

hundarna och från dess tills nu inget besvär med tassar eller ögon. Dessutom har pälsen på hundarna 

blivit fantastiskt fin. Så dessa medel slutar jag inte med varken för mig själv eller hundarna. 

 

Annelie Dahlstedt. Jag har precis avslutat en 10 dagars antibiotikakur mot en enveten halsinfektion. 

Har tagit både Ionosil och msm varje dag under denna tid och jag tycker att det har varit kanon. Inga 

biverkningar från antibiotikan denna gång, annars kan ju magen vara i olag och huden kan bli känslig 

och klia men ingenting alls! Och det kändes bättre i halsen redan andra dagen med antibiotikan. 

 

Anders Sultan.  Hjälp mot högt tryck i ögat? Många i gruppen testar att spraya ögonen med en 

blandning av 6 delar KS och en del MSM. Saxat från en engelsk sida rörande MSM i ögonen via 

ögondroppar: 



"MSM Eye Drops. Eye drops soften the membranes, allowing fluids to pass through the optical 

tissues. When optical membranes become permeable, nutrition is able to penetrate through the 

optical tissues and provide the nutrients needed for healing. 

 

When the membranes become tough like leather, the fluids are trapped, and particles start to build 

up. If the build up continues, it is as if you are looking through frosted glass, a condition known as 

cataracts. This can cause a pressure drop across the membrane. The inside pressure of the eye 

causes the eye to inflate, a condition known as glaucoma. When MSM eye drops are applied, the 

membrane becomes permeable and reverses these problems. 

 

The eye should also be flexible so the muscles can change the contour and focus. When the eye 

membranes and muscles become tough, the eye is unable to focus properly and vision becomes 

blurred. 

 

MSM softens tough, leathery tissue, equalizes pressures, repairs damaged membranes, clears up red 

spots and broken blood vessels, and helps remove floaters and other eye particles." 

 

Anneli Harrysson Hvass. Rekommenderar MSM det enda som hjälpt mig mot angioödemen 

(svullnaderna i samband med urtikaria). 

 

Gun Helgesson. Har precis kommit hem ifrån Australien, där såldes det ks i varenda 

Chemist/Pharmacy. I olika beredningsformer. Som vanligt är Livsmedelsverket kvar i dåtid och 

förbjuder det här. Anders Sultan svar:  Tack för informationen Gun! Likadant är det i USA där man 

räknar med minst 10 miljoner användare av KS. I Holland kring en miljon användare. 

Livsmedelsverket är inte direkt kända för att jobba aktivt för människors hälsa - och allt fler blir 

uppmärksammade på detta. Rekommendationer kring lättmjölk och skokrämsmargarin till barn, 

aspartamsötade livsmedel och fetmabildande lättprodukter är bara några exempel. En tallriksmodell 

med 60% kolhydrater till diabetessjuka. Stöd för härskningsbenägna Omega-6 fetter, kritik av mättat 

fett och livsviktigt kolesterol, är andra exempel. Uppochnedvända världen råder uppenbarligen i 

korridorerna. Allt för att främja ohälsa så att symtombehandling kan säljas av olika ekonomiska 

intressenter som infiltrerat myndigheten... 

 

Mot bakgrund av detta, så är det lättare att förstå varför verket i 7 år nu aktivt motarbetat KS. Första 

gången i ett Rapportinslag på TV 2007. Detta fortsatte sedan i Vetenskapsradion 2010. Man har även 

ett par sidor med "märkligheter" kring KS på sin hemsida. Då KS numera ligger under 

Kemikalieinspektionens ansvarsområde, så är det än märkligare att Livsmedelsverket lägger ut 

felaktig information om en produkt man dessutom inte har ansvar för. Kanske för att 

Kemikalieinspektionen tar lite mer seriöst på den information man förmedlar? 

 

Då allt fler uppmärksammat Livsmedelsverkets märkliga information rörande kolloidalt silver 

(http://www.slv.se/.../Kosttillskott/Kolloidalt-silver/), så har jag här sammanställt en mer korrekt och 

nyanserad bild som baserar sig på fakta, forskning och erfarenhet. Bland gruppens många filer så 

finns det en som tar upp och besvarar den kritik som SLV har gentemot kolloidalt silver. Dokumentet 

heter "Bemötande av Livsmedelsverkets information kring kolloidalt silver": 

 



https://www.facebook.com/groups/353447591456827/404084389726480/ 

 

Jessica Orginalet Sandberg. Jag knep sönder min dotters "vita" mollusker med en pincett och då kan 

man klämma ut en vit kula ur den. Lägg på kompress med silvervatten över natten dom försvinner 

jättesnabbt. 

 

Karin Björklund. En vecka har jag haft nebulisatorn hemma men inte använt den. Det har kännts så 

definitivt liksom. Men igår tog jag tjuren vid hornen och började inhalera KS. Först stockade sig 

andningen i bröstet men i morse och idag har jag andats nästan obehindrat. Vilken skillnad. 

Revolution i mitt liv. Jag blir så arg på mej själv att jag slängt iväg sju år på "sjukdom" eller vad man 

ska kalla det. Nu hoppas jag att jag har 7 friska år framför mej *ler*. 

Marjette Holmvall. Jag vill också dela med mig positiv feedback. Jag har botat mig med silvergroggen 

från värsta influensa som höll på att ta sitt grepp om mig. Jag kände hur ont i halsen, tjockt i bröstet, 

hosta och febern höll på att bryta ut innan jag hann hem från jobbet. Tog silvergroggen för natten 

och vaknade helt frisk. Super härligt... Nästan alla i min omgivning ligger flera veckor sjuka och jag 

kvittrar frisk och glad. Jag har använt KS och MSM i ca 1.5 mån. Fick först rejäla utrensningssymptom 

- yrsel mm, så då halverade jag MSM dosen till 0.5 krm/dag och mår bra sen dess förutom att 

läpparna spricker, men det är överkomligt, får bara smörja dom extra mycket. Jag gjorde även 

tandkräm av kokosolja, MSM och KS och har borstat tänderna med det i ungefär en månad. 

Tandhalsarna har varit väldigt synliga. Senast jag var till tandläkaren varnade han för tandlossning 

och ville att jag borstade försiktigt utan att trycka så hårt på tänderna. Jag har inte borstat 

försiktigare, kommer inte håg det när jag ska borsta. Nu har mina tandhalsar blivit nästan normala 

igen och jag har inget annat att härleda till än min nya fina tandkräm som är så mjuk och skön i 

munnen.  Tack för att ni delar med er av era erfarenheter och inspirerar oss andra, för annars hade 

nog jag aldrig börjat med KS och MSM iaf inte som tandkräm.  

 

Sherine Kurdi Rustam. Min dotter får ks dagligen och blev frisk när hon var supersjuk med 41 i feber - 

på några timmar blev hon mycket bättre. 

 

Anna-Mia Ericsson Lindelöf. Jag har tagit både MSM och KS i några veckor nu, och den största 

skillnaden jag känner är att jag är "klar i knoppen". Dimhjärnan har vaknat och det är fantastiskt efter 

många år i dimma... Jag tror det är MSM som gör det. 

 

Mayne Sundewall Hopkins. Enligt min homeopat (i UK) har alla hudåkommor parasiter som 

grundorsak. Mitt eksem är äntligen borta, efter 'sanering' med hjälp av homeopati, KS, Super 

Oregano Oil (..urbra!), LCHF-stuk på kosten och ekologiska produkter (inte bara maten utan praktiskt 

taget allt i hushållet) - lever nu kemikaliefritt. Jag led av "Leaky Gut/Läckande Tarm" som gjorde att 

proteiner kom ut i blodet och ställde till det 'överallt' både inuti kroppen och utanpå. Man får ha 

tålamod ..tar tid. På köpet har jag också blivit av med fatigue dvs kronisk trötthet, värk 'överallt' mm 

mm. Jag hade också Rosacea (haka, kinder) plus eksem på hela bålen, i ansiktet, halsen, öron o' 

hårbotten (att spraya med KS hjälpte där). Jag använder alltid mer än en metod - anfaller från alla 

håll sas ..för bästa resultat. 

YaaYnie KaaYlar-ström. Oj oj det händer verkligen något med den tumör jag behandlar med ks på 

utsidan. Ser ut som den håller på och läker. Yttre delen som är död vävnad håller på och släpper och 



huden börjar se mer normal ut. Om detta sker på utsidan vad ska då ske på insidan. :))) tom 

sköterskan från palliativa teamet tyckte det såg bättre ut men är otroligt skeptiskt till alla mina idéer. 

 

Anders Sultan. Antibiotika eller kolloidalt silver? Ska man nu välja mellan att sätta in något som vi 

VET bidrar till antibiotikaresistens, nedsatt immunförsvar och kanske till och med 

födoämnesintoleranser - dvs antibiotika - eller om vi först borde testa med en harmlös produkt som 

består av 99,999% vatten och som brett slår ut både svampar, virus och bakterier (även 

antibiotikaresistenta) utan att skada de goda tarmbakterierna...  Ja då vet ju jag vilket man logiskt bör 

ge en rejäl chans innan man tar till de stora kanonerna i form av antibiotika och svampdödande 

mediciner! Dessutom när alternativet består av ett spårämne som immunförsvaret har som 

hjälpämne, precis som zink, i sitt dagliga arbete med att hålla kroppen frisk. 

 

Anders Sultan. Bensårsbehandling med hjälp av EMS-créme och underhåll efteråt med 10 ppm starkt 

kolloidalt silver. Berättelse med bilder: 

https://www.facebook.com/groups/353447591456827/353493721452214/ 

 

Christine Ahlander. Tack för att jag fick komma in här!  Vi har använt ks i sjukvården som hjälp vid 

byte av respiratorkanyl bland annat,  har även använt det på sår som varit så illa att inget annat 

hjälpt till våra djur. Om det är irriterat kring kanylen in i luftrören så stryks det på ks för att få rent o 

läka bra, i o med att det alltid är blött just där. Det funkar super. Det var faktiskt danderyds sjukhus 

som visade från början, sen har jag anamnat det till mina djur. Istället för att åka till veterinären och 

få utskrivet massa onödigt medel som inte gör någon nytta och bara är gift. 

 

Baloo TysonLemmy. Började med KS för lite alla möjliga saker. Dels en ständigt svullen halsmandel. 

Kan säga att jag ser förbi den ner i halsen nu för första gången i mitt vuxna liv. Alltså är den vad jag 

kan se normal.  Har heller inte ansamlats massa äckel och sånt i. jag är överlycklig! Anders tips gjorde 

susen så nu håller jag på "bara" med underhåll! Det har inte ens tagit 2v om jag inte missminner mig 

på dagar. Håller även på att vänja in mig vid MSM, går riktigt bra, dock tar jag det sååå försiktigt pga 

alla medz jag blivigt imatad de senaste åren. Men jag tar tillbaks min hälsa! Jag tog en kork KS 

morgon middag kväll, lät de vara i munnen så länge jag kunde och svalde sakta så det verkligen 

passerade mandeln så att säga... samt spraya både i och på halsen... sen tipsade Anders om att man 

kunde ta en bomullsboll indränkt i KS mot halsmandeln så det verkligen fick chans att 

punktmarkera.... personligen tyckte jag det var jätte obehagligt att ha de pga att de kändes som de 

skulle typ åka ner i lungan. Hehe så hmmm jag dränkte en mini tampong så tråden var utanför 

munnen och hade den så länge jag klara så fort jag hade tid typ. Låter kanske vidrigt men ja vad ska 

man göra. Alla sätt är bra.... 

 

Frida Kristina Gisslar. Jag brukar blanda msm och ks och droppa i öronen på min hund, lägga henne 

på sidan så det får dra sig lite innan hon får skaka ur det, fungerar bättre än allt vi prövat innan! 

 

Helena Dahlqvist. Jag har Cystisk fibros och har under lång tid (10 år efter en tarmoperation) haft 

problem med en svampig äcklig tunga. Har nu under 3 månader ätit en medicin som heter Noxafil. 

Mår så fruktansvärt dåligt av denna medicin och har inte blivit bättre. Var hos en alt. läkare och han 

sa att jag var sur i kroppen trots att jag ätit Ph-klalk i 3 år. Tar ks dagligen både inhalation och dricker 

det. Min Cf är mycket bättre pga. Ks. 



Annika Clair. Tarzan (hund) blev biten av en annan hund och efter 1 tvätt med silver så hade det 

redan läkts. Jag fick oxå ett bett av en tand på ovansidan av handen, jag tvättade med silver och 

några timmar senare var mitt sår torrt o fint med en sårskorpa. Personalen på akuten kunde inte 

förstå hur snabbt det läkts och jag berättade då om silvret. Jag har även börjat ge djuren silver i 

vattenskålen och man märker att dom verkligen tycker om det. Jag började få en förkylning och tog 

en msk silver i några dagar och förkylningssymtomerna försvann. Silver kommer jag använda i 

fortsättningen till det mesta. På kort tid har jag själv upplevt positiva resultat på flera områden. 

 

Carina Holmerin. Katten rev mig på handen och det blödde, jag satte på plåster och lät det vara. Det 

kliade i ca 2-3 veckor fast det hade läkt. Sen hände det igen och jag tog en tuss med KS och höll om 

och sen ett plåster och det kliade inte alls. 

 

Anders Sultan. Ett enkelt sätt att göra sina egna silverstrumpor är att doppa dem i Ionosil, vrida ur 

och låta torka. Inte många bakterier som överlever i dem sedan. Motverkar doften av tåsvett 

effektivt. Spraya illaluktande skor så försvinner doften även där. Fungerar på det mesta... 

 

Liane Wendt Lhinacre TibetanTerrier. Flera medlemmar av gruppen har rapporterat goda resultat av 

KS droppat i öronen på sina hundar!! Torka gärna med KS droppat på bomullspad också. Lycka till! 

 

Solveig Lundqvist. Nu har jag läst bruksanvisningen! Tack igen! För drygt 5 veckor sedan slutade jag 

med Methotrexatet p.g.a att det väckt liv i ett kavernöst angiomen i mitt hårfäste och en typ av 

cancerceller bildats i det. Gjorde min andra PDT-behandling med 10 dagars intervall. Den 2.dra och 

förhoppningsvis sista i torsdags. Var alltid en skorpa på märket ,läkte aldrig men irriterade och kliade 

irriterande. Lyckligtvis ytligt . Ska fortsätta spraya med KS. Vad gäller min reumatism , utan 

Methotrexate, tycker jag att jag mår bättre!! Kan det vara KS att tacka för? Och Eva-Lenas 

"peppning"som gör att mina tår och blodgenomströmning i benen ökat. Känner mig mjukare. Hopp ! 

Lena Stenbacka Öhman. Öroninflammation. Jag droppade i näsan och i örat på min dotter eftersom 

näsa och öron "sitter ihop" och sen fick hon KS blandat med citron. jag upprepade proceduren flera 

gånger och örvärken var borta på kvällen.  sen inge mer!  

Anna Nordén. Min flicka hade ont i örat några dagar. Vi droppade 2-3 droppar KS medan hon låg ner 

på motsatt sida 7-9 min. Sen fick hon lägga sig på det örat så smutsen kunde rinna ut med KS. Tog 

några dagar men nu är hon bra igen. 

 

Ellen Hagerö. Min dotter får vaglar i ett och behandlar dem med silver som hon sprayar i ögat. 

Fungerar varje gång. 

 

Maggie Mellword. Jag tar 1 tsk glukosamin och 2 tsk MSM varje morgon uppblandat i lite 

apelsinjuce. Det har hjälpt mig massor. Tagit MSM sedan i somras och glukosamin sedan december. 

Är mycket bättre i leder, utom en axel som jag får osteopat hjälp med, och nu blir den bättre och 

bättre. Räcker ju inte att ta tillskott om det är något som ligger fel. 

 

Veronica Göransson McEnzo. Vill bara meddela att efter intensivbehandling med groggar igår 

förmiddag, under hela förmiddagen var femte minut, och msm-intag på eftermiddagen,har jag blivit 

fri från min halsont! 



 

Jane Jade Hansson. Daglig användning sedan 2008, drar vid behov även ner det i mina lungor (vid 

luftvägsinf.) och har inga biverkningar sett so far. Bästa tandhälsan, bästa immunförsvaret och helt 

antibiotikafri sedan flera år tillbaka...Jag hade nojjat mer över kemikalierna läkemedels och 

livsmedelsindustrin bjussar på stup i kvarten.//Fd astmatant, med ständiga infektioner. 

 

Frida Pettersson. Gått med svamp i 2 år, på 3 dagar med ks-indränkt tampong är det borta. Mår så 

mycket bättre redan! 

 

Anders Sultan. Pratade härförleden på telefon med en mamma som hade en dotter som smittats av 

mammans hepatit C vid födseln. Mamman hade givit dottern Ionosil, någon tesked per dag i några 

månader och när man senare testade dottern, så var viruset helt utraderat. Dottern var bara några år 

gammal. 

 

Jeanette Hedell. Vad som händer när man sprayar KS/MSM i ögonen är att man håller linsen mjuk 

(ung). Fungerar klockrent på mig. Det är väl framför allt MSM:et som verkar till det. Jag sprayar långt 

ifrån, håller upp ögat med andra handens fingrar. Det känns som att det mesta hamnar i ansiktet och 

på ögonlocket och det gör det säkert, men det spelar ingen roll för mig, det funkar ändå! Jag har 

t.o.m. svart på vitt från min optiker att jag förbättrat synen. Dessutom är jag inte lika grusig i ögonen 

på morgonen. 

 

Anonym. Tänk bara på att om ni har progressiva glasögon att de kommer du inte kunna använda sen 

för synen blir bättre då måste du byta styrka..jag hade köpt nya glasögon och vågade inte fortsätta 

för behöver dem när jag kör bil i mörker och hade inte råd att köpa nya så jag slutade spraya för vet 

ju inte om sprayingarna hjälper mot mörkerseende på långt håll..men såg bättre i dagsljus gjorde jag 

iaf...fler här som kanske prövat? 

Helene Blom. Jag har en liten kaninunge (2 veckor gammal) som har fått ögoninflammation efter att 

den hade problem att öppna ögonen och ögat blivit grumligt. Vågar man spruta i lite KS i ögat på så 

små och unga djur? Några dagar senare: Måste uppdatera lite! Efter två dagar av ögontvätt med KS 

så mötte lilla ungen mig med helt friska ögon! Och då har jag aldrig haft en kanin med så allvarlig 

ögoninfektion. Helt fantastiskt! 

 

Sara Johanna Ågren. Jag brukar hälla en kork KS i katternas vatten. Enda gång de dricker upp vattnet 

helt  

Sara Johanna Ågren. Min dotter är 9 månader och inte vaccinerad. Vi har gett henne ks när hon varit 

sjuk. Nu sista rosslig hosta o rinnsnuva. De försvann på bara 2 dygn. Hon har även problem med att 

hon får röda sår i rumpan och är mkt känslig i huden. På bvc insisterade man på att skriva ut en 

massa krämer. Tackade nej o kör på att badda med silver, och en ekologisk kräm. De lägger sig på 

bara några timmar.. Vi har så mkt att tacka ks för:) 

Anders Sultan. Angående bilder på blå gubben Paul Karason. Det där som sprids på nätet är oftast 

kosmetiska biverkningar från gamla silversaltbaserade mediciner som byggde på silvernitrat och var 

30.000 gånger starkare än ett modernt 10 ppm starkt KS. De gamla produkterna innehöll så stora 

partiklar (200 nm tex) att de kunde fastna i kroppen. Det krävs minst 10 gram silver som fastnar i 



kroppen för att det ska räcka till för en färgförändring. Skulle man felaktigt anta att ett 10 ppm starkt 

KS med partikelstorlek 0.24 nm skulle kunna få till denna kosmetiska effekt, skulle det krävas att man 

konsumerat 1000 liter av produkten först. Tar man 7 teskedar per dag så tar det 80 år ca...Till och 

med myndigheterna erkänner att KS rensas ut till 99% på 24 timmar, och det tar man inte hänsyn till 

- så inte ens efter 80 år har man samlat på sig 10 gram, snarare bråkdelar av ett gram eftersom så 

mycket rensas ut hela tiden. Ionosil har sålts i volymer uppemot 90.000 liter per år sedan 2001 och 

det finns ingen som rapporterat den minsta färgförändring, någonsin. 

 

 
 

Så här såg Paul Karasons recept ut för att bli blå. Märk väl att han var världens enda blåa man. Han 

dog förresten förra året - av sin tobakskonsumtion... Paul Karason, gjorde sin produkt minst tio 

gånger starkare än rekommenderat. Han drack dagligen tjugo gånger mer (700 ml) av detta än vad 

som vanligen max rekommenderas (10-30 ml). Han blandade dessutom i salt i tillverkningsprocessen 

och skapade silversaltet silverklorid istället för fria silverjoner lösta i vatten. "Paul's colloidal silver, 

like many made in that period, most likely contained between 100 PPM and several thousands of 

PPM of silver content." Silvermedicine.org om argyri. Tjugo gånger högre intag av en tio gånger 

starkare produkt än brukligt, innebär att han konsumerat minst 200 gånger mer silver än vad som är 

att rekommendera. När det dessutom rör sig om silverklorid med stor partikelstorlek, så förklarar det 

varför Karason blivit blå. 

 

WHO har satt nolleffektdosen (NOAEL) för silver till 10 gram silver under en livstid. Utslaget på en 

daglig konsumtion av en produkt med 10 ppm styrka så innebär detta att man kan ta 6 dagliga 

teskedar (30 ml = 300 mcg) varje dag under åttio år - utan att överskrida dessa intagsnivåer. De flesta 

tar kanske en eller ett par teskedar förebyggande och tar lite mer när man känner ett angrepp av 

virus. Det finns med andra ord gott om utrymme utan att riskera att överskrida fastställda helt säkra 

intagsnivåer. 



 

Vi räknar lite pedagogiskt på intaget av en 10 ppm stark produkt i maxdosen 30 ml (300 mcg) per 

dag: 300 mcg x 365 dagar -- 109.500 mcg. Dela detta med 1000 så får vi milligramdosen per år -- 

109.5 mg silver per år. Det betyder 0.1 gram silver och motsvarar ca 11 enlitersflaskor per år i 

konsumtion. Om nu någon tror att 0.1 gram konsumerat rent silver (inte silvernitrat) per år skulle 

kunna skada inre organ eller ens göra hela dig blå eller grå - så tänk igen. Det är nämligen helt 

omöjligt. Karason däremot har varje dag i 14 års tid konsumerat 700 ml av en 100 ppm stark 

silverkloridprodukt. Varje 100 ml av hans produkt innehåller 1000 mcg = 1 mg silver och 700 ml 

motsvarar således 7 mg silver. Då får vi följande situation: 7 mg x 365 dagar -- 2555 mg. Dela detta 

med 1000 så får vi gramdosen per år -- 2.55 gram silver per år.  

 

På 14 år så har han konsumerat motsvarande 2.55 x 14 = 35 gram silver. WHO har satt som riskgräns 

(LOAEL) för möjlig Argyria vid 25 gram konsumerat silver under en livstid. Eftersom Karason 

dessutom konsumerat stora silverpartiklar i form av silverklorid - som kroppen inte fullt klarat av att 

evakuera via kroppens utrensningssystem, så har han drabbats av Argyri. 

 

10 miljoner användare i USA borde generera mer än en blå användare - om nu produkten är så 

hälsovådlig som myndigheterna vill göra gällande. I Sverige har vi inga blå människor trots att silver 

har sålts som kosttillskott längre än 10 år och det finns 10.000-tals användare. Paul Karason, världens 

enda blåa man - har gjort alla upptänkliga fel när han intog stora mängder av en egenproducerad 

variant av kolloidalt silver. 

1. Han gjorde produkten ca 100 ppm stark istället för 10 ppm.  

2. Han drack 700 ml av detta varje dag i 14 års tid.  

 3. Han blandade i salt för att snabba på tillverkningsprocessen. 

 

 När man blandar in natriumklorid (salt) så skapar man inte rena silverjoner utan stora mängder 

silverklorid. Silverklorid är ett silversalt som i stora mängder kan ansamlas i huden och ge den enda 

riktigt erkända biverkningen från ett för högt silverintag - Argyri. Argyri räknas som en rent kosmetisk 

biverkning och är för övrigt ofarligt. I en artikel på MSNBC så kan man läsa en intervju med Paul där 

han konstaterar att han kanske tog i lite för mycket. Han konstaterar även att hans sura 

uppstötningar, hans bihålebesvär och hans reumatiska besvär förvann av det kolloidala silvret: 

"Because of some profound benefits that I had received from using it, like no more acid reflux, no 

more sinus troubles; my arthritis went away, he said." 

Då Paul var fullständigt blå i huden antog man från läkarhåll att han även hade skador på inre organ, 

så man lät honom genomgå en ordentlig läkarkontroll. Resultatet av den var att man hittade inga 

som helst fel på hans hälsa, förutom att hans hudfärg var blå. "He carefully noted that Karasons 

doctors had given him a clean bill of health, and accurately stated that none of the rigorous medical 

tests Mr. Karason had undertaken could find any harm to his internal organs or nervous system from 

the excessive levels of colloidal silver hed been ingesting daily for over a decade."  

Så påståenden från svenska myndigheter om att kolloidalt silver gör dig blå och skadar inre organ, 

ska man nog ta med en stor nypa salt. 

 

Ewa J Sundberg. Oavsett om man väljer att äta eller inte äta torkad frukt så kan det vara en bra idé 



att blötlägga i KS. Själv gör jag det alltid! När jag är i utlandet, med andra sorters bakterier, så sprayar 

jag alltid över (tvättade) grönsaker, frukt och serverade sallader, liksom attj ag har det i vatten 

förstås. 

 

Sonja Storsved. Mera om KS fördelar.Har haft blåsor i munnen på sista tiden , säkert tack vare min 

candida. I förrgår satte jag en bomullstopz i munnen på blåsan med KS på och efter 10 minuter var 

blåsan borta som irriterat mig i 10 dgar och inte blev bättre  Samt min dotters svåra utslag i nacken 

har jag sprejat med KS ca 6-7 ggr ( frisören brände henne i nacken ifjol, så hon har haft svära utslag i 

1 år ) och nu är de borta  Verkar fungera jättebra. 

 

Anders Sultan. En sammanställning av de argument och studier som finns kopplade till silver och 

dess roll för kroppens immunförsvar. Silver anses av många forskare vara ett spårämne som är minst 

lika viktigt som zink för att immunförsvaret ska fungera tillfredsställande. Silver ingår visserligen inte i 

något enzym, men är ett hjälpämne som både hjälper till med syresättning, agerar brett rent 

antiseptisk och hjälper kroppen stävja attacker från svampar, virus och bakterier. Myndigheternas 

tolkning av om ett mineral eller spårämne är essentiellt för kroppen, sträcker sig korkat nog bara till 

om ämnet ifråga är med i något enzym/protein i kroppen. Det är att förenkla sin världsbild lite väl 

mycket... 

 

 I artikeln som jag starkt rekommenderar, kan man läsa bland annat: 

 

Dr. Kent Holtorf, of the Holtorf Medical Group, says silver may be a natural component of the human 

immune system: “There is evidence that silver is a natural critical component of our immune system 

and that low tissue levels associated with a dietary deficiency may result in a relatively weakened 

immune system, making one more prone to infection.” 

 

In other words, people with abnormally low silver levels in their body may be more susceptible to 

infection and disease.  Indeed, according to Dr. Robert O. Becker, M.D., author of the best-selling 

book, The Body Electric (who conducted ground-breaking research into silver and healing at Syracuse 

Medical University), the lower one’s bodily silver levels are, the more sickness and disease one is 

likely to have. He wrote: 

 

“While analyzing hair samples and questioning the parties involved, I noticed the correlation 

between low silver levels and sickness.  

 

 People who showed low silver levels in their hair analysis were frequently sick. They seemed to have 

innumerable colds, flu, fevers, and various other sicknesses. I believe that a silver deficiency may be 

the key to the improper function of the immune system." 

 

Ett antal fler argument för silver finns redovisade i sammanfattningen. Otroligt bra läsning. 

 

http://thesilveredge.com/does-colloidal-silver-boost-immunity.shtml 



Catharina Berg. Jag opererade bort en njursten via urinblåsan upp till urinledaren förra veckan och 

kan säga att när jag inte sprutade på ks så ville jag bara dö av smärtan i njure och blåsa men när jag 

sprutade på ks mot urinmynningen så va jag nästan smärtfri i några timmar mellan varje sprutning  

Anders Sultan. Att man sover oroligt under uppstartperioden beror på den ökade tillströmning av 

signalsubstanser i hjärnan som MSM initierar. När jag startade med MSM för 14 år sedan så kommer 

jag ihåg att jag under ett par veckor vaknade vid tre på natten - och låg vaken någon timme innan jag 

sedan somnade om. Det är övergående och en del av resan för många... 

 

Eva Hussain. låter kanske underligt men min mamma har haft andningsproblem sedan länge, 

odiagnostiserad men astmaliknande, hon har haft de sedvanliga astmamediciner (som inte hjälpt). 

Jag fick henne andas ks i nebulisator en enda gång, hon kände sig yr och illamående efteråt och 

konstaterade att "det var inget för henne". Men efter denna enda gång så har hennes 

andningsbesvär försvunnit helt och hållet! 

 

Catharina Berg. Jag blev fri från mitt myom i livmodern vilket upptäcktes hos specialistmödravården 

under en planering att ta bort livmodern pga av myomet och sen en tunn livmoder. Myomet borta 

och livmodern starkare på bara 3 veckors användande av ks. Dricker 3msk 3ggr om dagen och ibland 

lite mera jag har fått blodad tand av mina hälsovinster. Som om jag skulle varit gravid i v13 så stor var 

den  Och då är den verkligen stort ur kirurgisk synvinkel. Det blödde ganska mycket och jag sprutade 

in ks först och plötsligt slutade det att blöda så jag fortsatte att spruta in i slidan plus drack 3ggr 

dagen. Ibland tror jag att det va pga att det blödde som det gick så fort att den försvann att den var 

öppen någonstans så att det gick in i den så att säga. Nu är ju livmoder tappen stängd men nån glipa 

tror jag att det finns  Min läkare sa inte så mycket när jag nämnde ks utan hon var ju så lycklig och 

började prata bebisar haha. Hon har följt mig under dom 2 sista graviditeterna och alla mina missfall 

plus när dottern föddes med Kejsarsnitt och livmodern brast så hon va ju gråtfärdig över att slippa ta 

bort livmodern och ge mig budet om att jag fortfarande kan få flera barn. 

 

Kenneth Groth. För en tid sedan så ställde jag fram två skålar med vatten i och i den ena så hällde 

man i lite silvervatten till katten och katten föredrog att dricka från den skål som inehöll silvervatten 

och man märkte att avmaskning inte behövdes på honom då och maskarna hade naturligtvis 

försvunnit av sig själv,,,,eller???? 

 

Ewa Esberg Persson. Sedan jag kom med i denna grupp har jag kunnat sluta med näspray halverat 

min metroprolol, piggare och sluppit luftvägsinfektioner mm jag tar både3 tsk msm o idag 2-3 msk 

silver dessutom sprayar jag silver i näsan o ögon vid behov är säkert ännu under utrensningsfas men 

jag kommer fortsätta med detta en dag är min kropp ren från skiten det är min övertygelse. 

 

Daniela Kjell. När folk kommer till mig och klagar över sina jobbiga influensor, halsflussar, 

penicillinkurer osv då hänvisar jag dem till ks. Om de blir skeptiska eller tom arga kontrar jag genom 

att säga att jag ger dem den här informationen eftersom ks hjälper mig och de får göra vad de vill 

med den. Man måste ha nån typ av "hälsomognad" för att ta till sig all kunskap om ks. Vissa folk tror 

att det är helt ok att vara nedslagna tre gånger om året i olika förkylningar. Det är inte normalt! 

 

Johan Algotsson. MEDICIN FÖR MILJARDER 



 Den grupp läkare som skriver ut mest medicin är allmänläkarna. De arbetar ofta på vårdcentraler 

eller distriktsläkarmottagningar, eller som företagsläkare. Var och en av dessa läkare skriver årligen 

ut mediciner för 1,7 miljoner kronor. Det blir sammanlagt mellan sex och åtta miljarder kronor om 

året, och industrins marknadsföringsstrategi utformas därefter: man riktar speciellt in sig på 

allmänläkarna. 

 Informationsflödet är, som en färsk statlig utredning uttrycker det, "oerhört omfattande". 

Läkemedelsindustrin beräknas varje år lägga ned en miljard kronor på reklam, information och 

utbildning direkt riktad till läkarkåren, som formligen översköljs av erbjudanden om gratisluncher 

med reklaminslag, seminarier på fjällhotell, banketter, operaföreställningar, och påkostade 

konferensresor inom och utom landets gränser med resa, kost och logi betalt. 

 Samtidigt reser en armé av 500 heltidsanställda säljare, kallade "produktspecialister", ständigt land 

och rike runt och gör personliga besök på läkarnas arbetsplatser. Flera läkare jag har talat med säger 

att de hade kunnat äta gratis lunch varje dag om de inte spjärnat emot. 

 När en distriktsläkare för några år sedan samlade ihop alla erbjudanden om information och 

utbildning som nådde honom, kom han fram till att 95 procent kom från läkemedelsindustrin. 

Landstingen har för länge sedan tagit chansen att slippa stå för läkarnas utbildningskostnader, och 

lägger därför nästan inga pengar alls på vidareutbildning. 

 Läkarna lever och verkar alltså i en stormflod av reklam, subjektiv information och industrianpassad 

utbildning, där det bakomliggande syftet hela tiden är att de ska förmås att skriva ut den typ av 

medicin som läkemedelsföretagen tjänar mest på. Om dessa mediciner är det bästa alternativet för 

patienten eller inte spelar mindre roll. 

 - Text av Dan Josefsson, journalist. 

 

Sarita Axelgrim. Min mamma hostar inget alls längre och hon har KOL och inhalerar inte. Hon intar 2 

msk ks oralt varje dag och ganska stora doser av MSM. Jag sa till henne att hon låter bättre än jag i 

lungorna nu. Hon är piggare och sover mindre OCH hämtar posten varje dag (2 tr). 

 

Hrönn Hauksdottir. Jag har tagit MSM ca 4 månader.Stor skillnad på mina känsligheter allergier.Fick 

blåsor i munnen av viss föda o dryck,kom på det här om dagen att det har inte hänt på länge.Tål 

också mat som jag inte kunde äta för att jag fick ont i magen. Tål katter. Håret är tjockare och 

glänsande,har blivit mindre grått.Huden är len,naglarna starka,dem brukade bara brytas förr.Jag är 

mycket piggare har mindre ont i kroppen. Wow vilket mirakel pulver, önskar att jag hade vetat om 

det för länge sen! 

 

Jeanette Hedell. 53 år gammal och galopperar omkring som en 10-åring på ponnyn i skogen. Har ätit 

MSM mer eller mindre i ca 9 år. Före det hade jag enorma ryggproblem och rejäla ryggskott 

åtminstone ett par gånger om året. (Sen på grund av spänningarna med ryggen så kommer ju värk på 

andra ställen som ett brev på posten.) Jag inte haft ryggskott sen jag slutade med alla mina 

värktabletter och istället började med MSM för 9 år sedan. Jag har läkt ut ischias (både falsk och 

äkta), frozen shoulder (båda axlarna), tennisarm, diskbråck(!), Tietzes syndrom, m.m. Såklart är jag 

också mycket piggare och går t.ex. med lätta steg uppför alla trappor. Jag har idag inte ont 

någonstans! Som du säkert förstås så älskar jag mitt MSM. Nu ska jag se till att aldrig mera "komma 



av mig" med att äta (det är lätt hänt när man mår som en prinsessa och en burk tar slut, men det 

straffar sig, då går jag sönder någonstans...) Jag färgar håret och numera så växer det så snabbt att 

jag får rejäl utväxt på bara drygt en vecka... det är ju lite jobbigt, men bättre än värk, det är trots allt 

ganska mysigt hos frissan. MSM är toppen till både hästar och hundar, har mycket goda erfarenheter 

där också. Sen har det visat sig att både en av mina läkare och min optiker äter MSM, det är lite kul. 

 

Eva Temrin. Slipper med hjälp av MSM numera smärtor av artrosen i höften och kan gå, för mig, 

långa promenader med hundarna, ca 3-4 km åt gången. 

Hans-Johan Larsson. Något har börjat hända efter att jag tagit kolloidalt silver och msm. Min 

bristfälliga hårväxt på huvudet har blivit tätare! Mitt önskemål var just att håret skulle förbättras och 

att jag skulle hålla mig friskare.. Det här är otroligt intressant! Jag hoppas att det fortsätter. Jag har 

testat regaine och esberitox, men det det här är riktigt coolt! Jag tar 1 msk kolloidalt silver och 1 tsk 

msm varje morgon. Min Mor som brukar klippa mig ser en tydlig skillnad och förkylningen är väck 

trots att det är många medarbetare som jobbar trots att de är supersjuka. Det har pågått i en månad 

idag. 

 

Annika Jansson. Håller med ang håret. Efter ett par månader med 1 tsk msm så har jag fått otroligt 

mycket "bebishår". Vill ju inte klaga, men det är svårt med frisyren nu  med allt småhår! 

 

Eva Halvarson. Fantastiskt roligt med så bra resultat. Jag tar själv msm för att förbättra synen. Räknar 

med att gå ner i styrka på läsglasögonen rätt snart eftersom jag redan efter en vecka ser klarare även 

på håll. Jag sprayar blandningen en del msm och sex delar ks i ögonen flera gånger om dagen. Och tar 

ett kryddmått oralt. Redan ser jag också hur naglarna växer och är starka. 

Eva Halvarson. Yippiyey! Jag glömde mina läsglasögon hemma styrka 3.5 och det är en vecka sen som 

jag började spraya mina ögon med msm och ks och jag kan läsa Facebook på mobilen och skriva. Det 

är helt otroligt vad det hjälper  

 

Monica Ruljeff. Intressant! Mitt brytningsfel har gått tillbaka sen jag började droppa i ögonen med 

MSM och silver. Man behöver nu inte korrigera det. Vet förstås inte om det beror på det men det är 

intressant! 

 

Sherine Kurdi Moussad . Kan man lindra pollen allergi? (näs o ögon kli, ögon o näsa rinner), håller på 

att bli tokig! Anders Sultan svara: Prova att göra en blandning av vatten + MSM och spraya ögon och 

näsa. Kanske till och med blir bättre med KS + MSM. Experimentera lite. Sherine Kurdi Moussad  

uppföljning: Gjorde en blandning av massa msm o en del vatten , fasiken vad bra det funkade, rinnet 

från näsan har slutat , o börjar det klia o rinna sprutar jag bara mer i ögon och näsa! 

 

Kaj Ransvi. Jag lider sedan många år tillbaka av svår allergi som gör att jag är helkass från maj till 

september. Sommarmånaderna brukar vara en pina. Har inte ens kunnat klippa gräset. Samlivet med 

familjen under sommaren har verkligen blivit lidande. Av en händelse blev jag övertalad att prova 

Lignisul MSM. Jag var i början mycket skeptisk, men det totalt oväntade inträffade - och det väldigt 

snabbt. På någon vecka blev jag helt symtomfri. Fantastiskt. Nu kan jag klippa gräset och spela golf 

helt utan att känna av någon allergi, detta trots att det är högsäsong för allergibesvär. Vad jag förstår 



så hjälper MSM kroppen att rensa ut allergener som annars framkallar allergiska besvär. MSM har 

verkligen gett mig en helt annan livskvalitet. Tack! 

Lena Vitchi. Märkte idag att min "Vikingasjuka" har gått tillbaka en hel del. Väntar spänt på om 

resten ska gå samma väg. Tror att det beror på MSM och KS samt mitt nässelpulver. 

 

Kent Eriksson. Använt KS ca 3 veckor,och är betydligt mjukare i mina,händer (vikingasjuka).Det har 

kommit på köpet, eftersom min avsikt var att se om KS har ngn in/på verkan på min cancersjukdom. 

 

Ann-Katrine Backman. Jag har flera klienter som fått jättebra resultat mot olika allergier med MSM. 

Det var en person som hade gräsallergi och hade haft det minst 10 år, som märkte skillnad redan 

efter första dygnet och kunde klippa gräset helt utan problem efter några dagars intag av MSM. 

 

Annika Karlsson. Jag gav min son (1år) typ 3 msk KS om dagen när vi hade magsjuka. Han klarade då 

sig ifrån magsjukan helt fast han satt och myste med oss under sjukperioden. Han vart lite snorig en 

dag men det var allt de. 

 

Lindeman Annika O Patrik. Min dotter 2år spydde för 3h sedan gav henne 20ml ks (tog själv 1/2 glas 

m lite citronsaft. Dottern sov i 2h gav 20ml ks igen då hon vakna nu sitter hon och äter lite chips. Bra 

med lite salt, tänker jag . Hon är mycket piggare nu  

Iréne Lenning. Testade att smörja utslag/finnar med honung och jojoba som en tipsade om här. Först 

baddade jag med silver. Och vad fint det hade läkt över natten! Knappt rött längre! Silvret gör ju att 

det infekterade lägger sig. Men detta verkar ha skyndat läkningen lite. Tack för tipset  

 

Angelina Caija Sarisdotter. När jag är på väg att bli förkyld så kör jag med många groggar, nu senast 

så blandade jag en 0,5l pet-flaska med groggen i lika delar, sen gick jag och sippade på den hela 

dagen. Slapp en dunderförkylning. Sambon blev istället jättedålig för han tror inte på KS, annars 

brukar vi ligga däckade bägge två. 

Robert Carlberg. Som dom flesta vet har jag botat min borrelia med hjälpa av KS och MSM men har 

nu en annan historia att berätta.... I flera år så har jag varje vinter fått svåra inflammationer i mina lår 

som gjort att jag inte kunnig bocka/böja på benen och knappt kommit in och ur bilen mm.. Men 

denna vinter så har jag inte alls fått dessa inflammationer eller ens haft någon känning av det. Enligt 

tester och blodprover så är borrelian helt borta. Har inte känt några symtom på 3-4 månader heller 

utav det. Tack ännu en gång för KS och MSM   

 

Anders Sultan. I USA dör nu årligen 200.000 människor av läkemedel utskrivna av läkare, taget enligt 

ordination. Under de 28 år som myndigheterna fört statistik över hur många som dött av kosttillskott 

- så har inte en enda dött. Ändå hyllas mediciner till skyarna... 

 

http://www.vanityfair.com/politics/features/2011/01/deadly-medicine-201101 

 

Anders Sultan.75% av alla cancerläkare nekar den vård de själva förskriver när de hamnar i samma 

situation som sina patienter. Det tycker jag säger det mesta om det man kallar modern cancervård... 

 



Undersökningen är gjord av McGill Cancer Center och omfattar 118 cancerläkare. 

 

"Research using polls and questionnaires continue to show that 3 of every 4 doctors and scientists 

would refuse chemotherapy for themselves due to its devastating effects on the entire body and the 

immune system, and because of its extremely low success rate. On top of that, only 2 to 4% of all 

cancers even respond to chemotherapy or prove to be “life extending,” yet it is prescribed across the 

board for just about every kind of cancer. Polls were taken by accomplished scientists at the McGill 

Cancer Center (http://cancercentre.mcgill.ca/research/) from 118 doctors who are all experts on 

cancer. They asked the doctors to imagine they had cancer and to choose from six different 

“experimental” therapies. These doctors not only denied chemo choices, but they said they wouldn’t 

allow their family members to go through the process either! What does that say about their true 

opinion of this archaic method? " 

 

http://www.undergroundhealth.com/75-of-physicians-in-the-world-refuse-chemotherapy-for-

themselves 

 

Eva Bekeletch Bergenbrant. Ionosil är helt fantastiskt. Och i den här gruppen kan man lära sig det 

mesta om hur man använder det. Själv använder jag det både till mig själv och mina barn, både 

förebyggande och när vi har någon infektion. Hittills har vi botat flera förkylningar och sluppit undan 

kräksjukan trots att jag stått bredvid andra just när de kräkts.Jag har också fått en snabb sårläkning 

med hjälp av Ionosil (dränkte kompresser med KS) när jag skar mig i en fingerled. Såret var djupt, 

men läkte ändå på några dagar och nu har jag inte ens ett ärr! Det fungerar på mollusker och 

fotvårtor också. Om man har bihåleinflammation kan man skölja näsan med KS. Droppa i örat för att 

mota bort öroninflammationer. Jag har använt KS till båda mina barn, min yngsta var 6 månader när 

hon fick det första gången. De som redan är kräksjuka kan dricka KS, ta ett halvt glas vatten, ljummet 

eller varmt blanda med ca 1dl KS och svep det, gunga gärna med kroppen så att drickan blandar sig 

med magsafterna. Och ni som är friska kan dricka rent KS, håll det i munnen ett par minuter. 

 

Maria Olofsson. Jag har börjat med KS och MSM för 11 dagar sedan och jag märkte skillnad i kroppen 

redan efter några dagar. Jag är mycket piggare i kroppen och "klarare" i tanken. Jag hade problem 

med tandköttet också, vilket nu är helt borta. Men det bästa av allt är att jag märker av en förändring 

i mina ben, jag har en neurologisk sjukdom (CMT) och har problem med nerverna och även 

musklerna i benen. Det jag har märkt nu är att mina muskler inte är lika spända i benen och 

framförallt fötterna. Jag kan räta ut mina fötter på ett annat sätt. Har dock känt av lite 

"myrkrypningar" i benen på nätterna, men inte så farligt. 

 

Ann-Mari Johansson.Jag blev frisk från fibromyalgi och andra diagnoser med lchf kost, msm och ks. 

 

Madeleine Silvertass. Tål inte ens sterling silver, rent silver mot huden el guld, men KS tål jag utan 

problem. 

 

Ulrika Aronsson. Använt KS mot bronkit på min shettis med jättebra resultat! Han blev bra på någon 

månad och piggare än han varit på många, många år!  Han är 24 år med Cushings och oxå då 

fångkänningar. Gav i höstas och han är pigg än. Hade antagligen bakterier, virus el nåt i kroppen efter 

som han varit så hängig länge. Trodde han var sån... 



 

Anna-lena Hägglund. Använt KS till ögon på 2 hundar= Läker utmärkt. Dom har erbjudits rent KS i 

egen skål samt vanligt vatten. Dom drack upp KS:et Ibland sprutar jag in KS i deras munnar o borstar 

deras tänder med det. 2 av hundarna får också MSM. 

 

Christine Ahlander. Yes, våra rottisar har fått KS på sina alla sår. Läker snabbt o fint även i hemska 

sommarvärmen med flugor o kli o bakterier som i normala fall gillar det.. skitbra! 

 

Anita Jahrbring. Ingen allergi längre. Tar KS o MSM. Hurrah! 

 

Hanna Brunnegård. Sköljde även ögonen imorse med KS och är förtillfället helt besvärsfri från 

allergi... tidigare år har jag inte kunnat ta mig fram, inte kunnat öppna ögonen... 

 

Hansi Cross. Jag tillhör dom extrema som bara kunde ta några korn MSM i början. Jag har under en 

månads tid jobbat mig upp till 1 krm, morgon och kväll. 

 

Lena Särnstedt. Jag använder KS dagligen på mina hundar. Har hälpt till att läka svåra sår och 

autoimmun sjukdom på en hund, våteksem och ögoninfektion på en annan. Har hjälpt till att minska 

juvertumörer på en tredje. Dessutom kunde jag med hjälp av KS bota en mastit på en tacka. 

Carina Gunnarsson. Nu har jag fått tydliga bevis på hur otroligt bra silvret är...Har en mer eller 

mindre vildkatt här på gården och för en vecka sen hade katten den värsta ögoninfektionen jag 

sett...jag har fått kattens förtroende...så jag baddade ögat under 2 dagar ca. 4 ggr sammanlagt....det 

rann var blod och äckelpeckel ur det...efter dessas 2 dagar nästan helt väck...Samma hände min 

dotter i helgen ..vaknade upp Söndag morgon...kunde inte öppna ögat...rann massa var ögat var rött 

det kliade och sved....baddade 3 ggr..nästa dag var ögoninfektionen helt borta.... Jag healar mig själv 

nu med med msm och silver...utrensningarna minskar...värst var värken och den jävligaste yrsel jag 

vart med om....Älskar dessa produkter..... <3 <3 <3 

Gunilla Gunnarsson. Ks hjälpte mig att få mitt ph i urinen till normalt. 

 

Vågen Våg. Svamp i underlivet? Då ska man badda med silvervatten. Rikligt. Lycka till !!!!!!dethar 

hjälpt på,mej!!!! 

 

Ulrika Jönsson. Min ena katt har "gråtit" i över 1 år. Varit hos veterinär o fått otaliga behandlingar för 

ögoninflammation. Så provade jag att badda hans ögon 3 ggr/dag + droppa KS (med hjälp av en 

spruta) morg o kväll, 2 dagar tog det sen slutande min lille Zimzon att gråta. 

 

Annika Steneros. När min son brände sig på skållhett vatten var vi på vc och lindade in det, jag 

plockade bort det och baddade med KS, när vi sen kom tillbaka undrade hon hur det kunnat läka så 

fort och fint. När jag berättade varför sa hon att läkarvården använder också KS men bara om det är 

riktigt svåra brännskador så det finns visst där med. 

 

Monica Lahti. Har använt KS i ca 10 år till mina hästar, hundar och katter. Hund/katt till öronen, 

sårtvätt på hästarna - helt outstanding - läker snabbt och svider inte, ögoninfl på häst - spolat med 

spruta - funkar superbra, magproblem på häst - gett ca 1 dl/dag. Skulle inte klara mig utan KS, det är 



bra till det mesta  

 

Andrea Gustafsson. Har gett KS nu i maten till min kallblodstravare i en månad, ca. 1 dl/dag. Han har 

kronisk bronkit. Hans hosta har minskat. Alltså själva hostan har minskat/host. Han har T.om musklat 

på sig mer (är stående då han har head shaking syndrome). Använde KS till mitt varmblod som fick 

ögoninflammation, droppade i några droppar i ögat. Några timmar senare var det helt bra. Min 

pappa la KS i vattnet till sin hund som hade hot spots och alla öppna sår försvann. 

 

Lena Särnstedt. Tuppen som jag köpte i höstas hostade när han kom hit. Ställde ut en skål med KS 

och både tuppen och hönsen drack och tuppens hosta försvann snabbt. 

 

Majsan Gustafsson. Var hos läkaren igår. Berättade att jag fått bukt med vissa krämpor, utslag mm 

både hos mig själv och andra med hjälp av KS. "Ja fler och fler berättar det för mig" sa han. slog sedan 

upp sidan som varnar för silvret och hänvisar till den blå mannen. Fick lägga lite tid på att förklara vad 

det står för och vilka andra sidor som kan ge mer info. Inga protester alls kom vilket förvånade 

mig.Jag säger då det! 

Karl Jonomad. MSM, ett medel som är en otroligt uppiggande och rensande produkt. Folk som är 

nittio år kan öppna burkar som dom inte gjort på 8-10 år med hjälpmedel. Efter tre veckors 

användande så blir en 91 årig dam så bra i sina händer så hon kan öppna flaskor å burkar. Jag prisar 

MSM, man mår bättre blir gladare å kan röra sig mycket lätt - å det sexuella blir mycket bättre. 

 

Susanne Berts. Efter bara 2 dagar med endast 0,5 kryddmått msm börjda det knipa och '' krypa'' i 

mina tarmar! Det händer fantastiska saker av msm, rekommenderar verkligen om du har problem 

med magen. 

 

Annika Eriksson Sjöblom. Har varit med om liknande men det går över...inne på sjunde månaden nu 

med msm och ks. Började med några korn msm och 1/2 tsk ks som jag ökat varje vecka tills jag var 

uppe i 3 tsk msm och 1 dl ks per dygn och som jag nu ständigt tar dagligen. Kanske lite höga doser 

men när jag kom upp i dessa doser började saker hända (antar att tiden också gör sitt till). Har borelia 

sen 4 år tillbaka som ej blev behandlat förens efter ca två år. Har varit så sjuk att jag övervägt att ta 

mitt liv men är nu tillbaka och arbetar,lever och börjar se en ände på detta. Är inte återställd och 

kommer kanske aldrig helt att bli men om jag jämför min situation idag med för två år sedan så blir 

jag stum... Ge inte upp där ute när utrensningssymtomen blir jobbiga utan dra ner på doserna...finns 

inga garantier för någonting men kunde jag bli bättre så kan säkert ni andra det också <3 

Anna Persson. Jag reagerade med starka utrensningssymtom på låg dos MSM oxå. Men det går över  

Det tog kanske 1 månad för mig innan det gav sig. 

 

David Holmström. 26-årig kille. Längdskidåkare som efter att knappt kommit ur sängen på 6 

månader, fick diagnosen TWAR i skiftet jan/feb. 4 veckor antibiotika och receptbelaga slemlösande 

helt utan effekt hamnade här via syrran. Man ska inte ropa hej förrens man är över ån. Men efter sju 

sorger och åtta bedrövelser kunde jag idag, för första gången på så länge jag kan minnas, jogga 1km 

med känslan av jag blev andfådd istället för andnöd, när pulsen stegrades. I torsdags började jag 

efter rekommendation och efterforskning, att hälla i mig Kolloidalt Silver. Samtidigt som jag fick "mer 

energi" blev jag rejält dålig och låg nerbäddad hela helgen med feberfrossa och hosta. Trots detta 



kände jag mig piggare än på länge. Det kändes som kroppen helt enkelt rensade ur allt skit. Det kan 

låta som en skröna, men jag är fruktansvärt mycket piggare nu och har redan avverkat fler saker på 

"att göra"-listan än jag gjort sista halvåret. Dessutom tagit fram cykeln och promenerat. Saker som 

känts orimliga för mig. Det är faktiskt inte riktigt förrens nu jag känner hur dåligt jag egentligen mått! 

The beast is back! 

 

Agneta Dubeck-Åhs. MSM. Haft en ganska så bra dag idag, förutom ryggen och vaderna då, men vet 

ni, jag upptäckte idag att mitt sötsug är borta ....och när jag tog en bulle på jobbet så börja det 

bubbla i magen, ingen skön känsla alls, men kan jag slippa mitt sötsug så är jag nöjd. 

 

Monika Holm. En sak som jag INTE haft i år som jag brukar ha varje år är min lilla depressionssvacka 

som brukar infinna sig mellan januari-april ca!!! Jag mår förträffligt bra, både till kropp och knopp. Ja 

bortsett från min kol då men även den är helt hanterbar. Och det är jag övertygad om att det är ks 

eller msm som har gjort det! Kanske båda i en kombination. 

 

Gunilla Gunnarsson. Måste tala om att mitt urin blivit helt återställt av ks o idag sola ja eksemet o 

det är snart helt borta. Ems-salva o baddar med ks o dricker det. Hade så högt ph i urin gick inte o 

mäta nu va det vanligt. 

 

Marietta Wall. Jag har haft de till våtvärmande bandage när de är hovböld på g tvättat ögon sår och 

mugg. Även till strålröta. 

 

Lena Thall. jag har haft 2 djupa stora brännskador på kroppen och behandlade med enbart Ionosil 

silver tills allt var läkt. Inga ärr finns. Den ena brännskadan hände mitt i rötmånaden så risk för 

infektion är ju stor då men skadan höll sej "frisk" hela tiden. Är aldrig utan KS sedan dess. 

 

Barbro Rikardsson. Fick igår ett positivt besked från min gynekolog efter ett CA 125 blodprov att jag 

hade en så låg siffra att jag inte behövde gå på någon mer kontroll. Har haft 2 cystor på äggstockarna 

och skulle opereras. Jag är säker på att cystorna försvunnit p.g.a. att jag har tagit KS regelbundet 2 

gånger per dag! Så lycklig! Värdena har varierat stort från oroande 40 (som visade på inflammation) 

togs om och låg då på 22. Tagit prov var 3:e månad. Nu visade värdet på siffran 9! 

 

Ellinor Johansson. Blev opererad för fyra år sen, gjordes en halv knäplastik på grund av artros. Har 

även haft hemska smärtor i fingerlederna. Har tagit MSM o kolloidalt silver nu i snart ett år och är nu 

smärtfri i knä och fingerleder, så ge inte upp ni som lider av artros, jag är ett levande bevis på att det 

hjälper. Det gäller och ha lite tålamod, hade en massa utrensningssymtom, känns underbart o slippa 

denna molande värk. tyvärr så har det inte bitit riktigt på mina dubbla diskbråck jag har i ländryggen, 

men det kommer kanske:))) 

 

Anders Sultan. Den amerikanska kolloidalt silver experten Steve Barwick, fullständigt pulveriserar 

den senaste danska studie som försöker påstå att silvernanopartiklar skulle vara farligt för hälsan. 

Precis som i Sverige, så har danska användare vaknat och insett vilken nytta man kan ha av lite silver i 

miljondelar av ett gram. Detta tycker naturligtvis inte danska myndigheterna om, de värnar istället 

om att den danska läkemedelsindustrin ska få fortsätta att sälja sina oftast i grunden overksamma 

men samtidigt farliga symtomdämpare. En mycket bra genomgång med en oväntad överraskning på 



slutet... 

 

http://thesilveredge.com/flawed-study-says-colloidal-silver-toxic-to-human-cells.shtml 

 

Sanna Hagberg. Jag är så sjukt tacksam för silvret.....har haft hög feber sen 17 dagar pga av ett 

ovanligt cytomegalovirus, läkaren sa hög feber var dag i 4-5 veckor iaf...tar jag silver var timme , 1 tsk 

under tungan 3 min innan jag sväljer har jag ingen feber alls! Fatta vilken relief efter 17 dagars 

feberhjärna! :) ska rekommendera detta till alla, redan värvat 3 till gruppen :) Fick effekten feberfri 

efter ca 48 timmars medicinering. Nu har jag vart feberfri ca 38 timmar. 

 

Eva-Lill Gustafsson. KS, MSM mot rosacea. Jag fuktar en kompress med KS och strör MSM över och 

lägger sen kompressen på utslagen. Det funkar jättebra. Någon som har något annat tips? 

 

Marina Grönlund. Silverlotion är mkt bra för ex sommarexem hos hästar. Annars är ju båda sorterna 

bra för olika typer av hudåkommor.  

 

Robert Carlberg. EMS-crémen fungerar klockrent mot munsår.. Silversalvan var det ända som 

fungerade på mina utslag som jag fick på benen pga borrelia... Hudläkare och specialist läkare på 

infektionskliniken visste inte var det var, fick utskrivet stark kortison salva som inte hjälpte men tack 

o lov så fungerade  EMS-crémen perfekt. 

 

Anki Wallenqvist. Köpte silversalvan (för djur) på House of Carisma. Väninna med reumatisk i 

händerna (artros?) märkte stor bättring redan andra dagen :-) 

 

Ulrika Haglund. Har nu gurglat, hållit i munnen och svalt 3 ggr med detta och har inte ens hälften så 

ont i halsen som i morse. Efter en enda näskur kan jag andas också. Imorse var jag redo att gå till 

läkaren. Förmodad halsfluss.. Vita prickar, illröd i halsen och svullna mandlar. Har fortfarande liiiite 

ont, men kan svälja. Hostan är nu nästan obefintlig också=)! Så som en tillfällig kur tänker jag 

definitivt använda detta =) 

 

Anders Sultan. Angående P3:s påhopp på kolloidalt silver 16 mars. Varit upptagen hela dagen. Det är 

intressant att se den koordinerade attack som myndigheter i Sverige och Danmark nu riktar mot 

kolloidalt silver. Då man inte har mycket annat att ta till, så dammar man av stackars Rosemary 

Jacobs som fick argyri på 1950-talet av läkemedelsklassad nässpray som byggde på silvernitrat. Paul 

Karason dog ju av sitt tobaksmissbruk i höstas, så det var väl för svårt för P3 att ringa honom kan man 

tänka? Så få människor finns det alltså som drabbats av argyri, så man måste ringa en 70 årig kvinna i 

USA. Hon är nog den sista existerande just nu faktiskt  

 

Sanningen är den att det finns inga moderna fall av gråfärgade individer. Kan inte vara lätt att 

skrämma människor för det då tycker man? Skräm istället upp människor över hur farligt 

fluortandkräm, Aspartam och Alvedon kan vara. Dödligt faktiskt. Argyri räknas i sammanhanget som 

en ofarlig kosmetisk förändring... Detta glömmer man att nämna i programmet. Man radar i 

programmet även upp "studier" som ska skrämma folk från att använda KS, men redovisar inte de 

överdrivna koncentrationer och kontakttider som dessa studier bygger på. Något som aldrig uppstår i 

verkliga livet.  Hade man utfört studierna med zink, järn, koppar, Coca Cola eller aspartamtuggummi, 



så hade resultatet sett likadant ut. Aspartam som sedan länge funnits vara cancerogent, hör man 

förresten inga sådana här märkliga inslag kring... 

 

Vi vet även hur mycket forskningsfusk som förekommer i dessa studier, speciellt när man vill ha bort 

en så "farlig" produkt som KS. Studier som sällan går att upprepa i ett oberoende labb. Som exempel 

kan man ta lögner kring att KS dödar fiskar, när man till och med kan köpa 2400 ppm starkt KS i 

akvarieaffären, vars enda roll är att bota akvariefiskar från svamp- och bakterieangrepp. 

 

Christina Rudén hade jag en radiodebatt med 2010 och redan på den tiden visade hon tydligt hur 

okunnig hon är i ämnet silver. Då vägrade man diskutera de silverkulor som barn äter på barnkalas i 

mängder som lätt kan motsvara 300 ml KS, dvs 10 kulor. Myndigheter och forskare med en agenda 

slipper tydligen att vara sakliga. Är det inte märkligt hur man medvetet gör ner oss alla som läst på, 

använt och vet hur bra kolloidalt silver verkligen är? Vi som VET hur bra det är och hur många det 

hjälper? 300 sidor med användarberättelser... 

 

Kallar oss för kvacksalvare och idioter. Sånt gör mig riktigt förbannad... 

 

Den här typen av attack hade kanske fungerat förr, men nu har vi bättre möjligheter att slå tillbaka. 

KS är i sådan rullning just nu att man i ännu ett desperat försök försöker skrämma bort användare 

från en produkt som består av 99,999% vatten och som inte ger några som helst skador... 

 

Läkemedel dödar enbart i USA 200.000 människor varje år nu. 

 

Tillsammans är vi tusentals gånger starkare än ett löjligt humorprogram i P3 där programledarna 

sitter med ett läkemedelsbolagsmanus framför sig - utan att veta något om vad de pratar om. 

 

Nu lägger vi in en ännu högre växel och hjälps åt att sprida sanningen kring KS ännu bredare, så vi kan 

motarbeta dessa patetiska maktmissbrukare som tycker det är ok att utnyttja vår public service kanal 

för sin propagandaspridning. Jag har varit med om det förut (2007 och 2010) och alltid har KS kommit 

ut än starkare på andra sidan... 

 

Sanningen segrar alltid i slutändan, för det är väldigt svårt att bevisa en lögn... 

 

Jonsson Carina. Är så glad  Jag har tagit MSM och kolloidalt silver i 2 månader nu och mitt hår har 

kommit tillbaka. Tappade hår vid hårfästet pga sjukdom har reumatism. Mina eksem har oxå blivit 

bättre. 



 
 

Lena Bergström. Och jag har blivit mörkare igen! Var väldigt grå/vit före MSM och ks. Har ätit i 1,5 

månader nu. Så pass att mannen undrade om jag börjat färga håret! 

 

Eva Jonsson. Jag började med MSM och tog väl 1 tsk=5 ml per dag i några år. Mitt hår kom också 

tillbaka under den perioden. Jag tog även KS samtidigt. 

 

Johanna Martinsson. I höstas fick jag enorm klåda på kroppen. Läkaren visste inte varför. Det va då 

jag hittade KS och MSM. Började med detta och klådan försvann. För ca 1 vecka sen ville jag testa 

kroppen lite och slutade med allt...Klådan är nu tillbaks.  Givetvis så är det ju bara att börja om på 

nytt men samtidigt så vill jag ju veta vad som orsakar detta i grunden. Någon som vet hur jag ska gå 

till väga? Vart ska jag vända mig? Har inte fått så bra hjälp hittills av sjukvården... 

 

Petra Ludvigsson.  Ta också msm invärtes. .rensar ut alla gifter. själv har jag bytt ut levaxin mot msm 

och omega 3/6. 

 

Linda Frank. Jag kan berätta min historia!  Reumatisk värk.. Sängliggande med inflammation i alla 

byleder.. Ökad risk för proppar.. Fick cellgift med vägrade ta det för det gav ökad risk för propp.. 

Vågade ju inte börja på det eftersom jag redan va i riskzonen. Började med msm då min mamma 

blivit bra i sin brutna arm. Tog ca 6 månader innan jag märkte nåt. Va då uppe i 5tsk. Sen kom 

vändningen. Mina prover blev bra värken borta. Finns dock en nackdel med msm tycker jag. Håret 

växer. Får raka ben o bikinilinjen typ snart varje dag! Hela familjen här äter! 

 

Carmen Neemre. Var hos läkare som skrev ut Diklofenac. Blev prickig som flygsvamt och huden 

flagnade.... tog istället Silverlinimentet... på återbesök säger läkare "va bra diklofenacen har hjälpt" 

svarade :" det var Silverlinimentet inte diklofenac" . Läkaren blev förvånad men sa" det vet jag att 

diklofenac ger massa biverkningar men vi FÅR INTE säga det". 

 

Maria Fredholm. Berättar här om ytterligare en klient som har stora bölder i armhålan. Träffade 

personen frågade hur det gick och denna svarade : Dom har börjat tömma sig o känns mycket 

mindre. Denna person både dricker sprayar och använder på fuktad kompress. (Normalt hade det 



behövts dränage). 

 

Camilla Milla Dömstedt. Har en 9 månaders bäbis som är sjuk i förkylning och hosta. Hur mycket 

Ionosil kan jag ge. Gav några droppar igår i vällingen och imorse. Det lustiga var att han har sovit hela 

natten. Har aldrig hänt sen han föddes. Har aldrig sovit hela natten, fast han har varit frisk. Ionosilen 

fungerade även helt fantastisk tidigare när han var jättekladdig i ena ögat. Baddade då med en tuss 

och KS. 

 

Mia Rautiokoski. Jag gjorde en häpnande upptäckt då ja satte en skvätt ks i dricksvattnet till min 

mycket kräsna och emellanåt matvägrande hund. Han började äta! I en månad har han nu ätit som 

en häst . Jag har fortsatt tillsätta några droppar per vattenskål o hunden han äter! 

 

Gudrun Hoogesteijn Leandersson. Använder KS till familj, hästar och hundarna, tvättar sår, omslag 

för att läka sår,nässpray, ögondroppar, you name it! Har alltid med mej, överallt! Har inte varit sjuk 

en dag sedan jag började med det, sååååå, när ni blir sjuka och antibiotikan inte längre fungerar på 

er, eftersom ni e resistenta,,,,,,,,,kanske, kanske ni kan komma ihåg att det var några "tosiga" som 

skrev nåt angående kolloidalt silver ( som vi föredrar att kalla det för) är värt att prova! Här får ni ett 

exempel till: god vän med bältros i halva ansiktet, borta helt efter ca 3 veckor! Kolloidalt silver 

invärtes och utvärtes!  

 

Kristina Bolin. Jobbar som medicinsk massageterapeut. Använder KS själv och har blivit av med 

ständig huvudvärk, nackvärk, stoppat virus och bakterier. Min flicka har blivit av med sina eksem som 

hon haft sen hon var liten. En klient till mig har levt med munherpes hela sitt liv hon har provat allt 

tills jag introducerade KS för henne. Hon sprayade KS på herpesen och dricker dagligen sedan den 

dagen har hon inte haft ett utbrott och då hade hon utbrott två gånger i månaden. Hon har druckit 

KS i 6 månader nu. Ingen av oss har blivit blåa. Okunskap= Ohälsa! 

Anna-lena Hägglund. Jag började med 1 krm MSM o ökade 1 krm/v. Först blev eksemet lite sämre o 

sedan bättre o efter 3.5 mån exploderade eksemet o höll i sig i 3 veckor. Sen så har nästan allt 

försvunnit, på det värsta stället har huden aldrig varit så fin på flera år. Men oj så det kliade o var 

besvärligt, men inget kortison o nu är jag glad att jag höll ut.  

 

Annelie Dahlstedt. Mina händer och torra hud blir så mkt bättre när jag smörjer med min salva som 

jag gjort på ekologisk kokosolja, msm och Ionosil! 

 

Anna-lena Hägglund. Min sjukgymnast blev glad att jag åt MSM, han hade köpt det till sina hund o 

jag sa att 2 av mina hundar äter det o han undrade hur jag fick i dom det. 

 

Eva Temrin. Förutom att min egen artros blivit bättre så blev även min hund bättre i sina leder.....tror 

inte hon tror på MSM eller ens vet att hon fått det.... 

 

Elisabeth Nilsson. Jag själv sover jättebra om jag tar en silvergrogg under kvällen. 

 

Anna-lena Hägglund. EMS salvan är perfekt mot inflammationer, muskelvärk, värk i leder mm mm 

och EMS cremen är jättebra mot eksem/utslag, och också det är bra mot inflammationer, muskelvärk 



och ledvärk mm mm. 

 

Hansi Cross. Jag kombinerar en rekommenderad örtkur med KS. 2-3 matskedar om dagen. Jag har 

blivit väldigt mycket bättre efter 3 månader av detta. Från att ha haft ett antal starka symtom 

(kraftiga nervstickningar är var dom värsta för mig) varenda dag hade jag i förra veckan 2 dagar med 

halvstarka stickningar och 5 nästan symtomfria dagar. Eftersom jag kombinerar så kan jag inte säga 

vilket som har effekt. Örterna? KS? Kombinationen? Jag har pratat med många andra och det lutar åt 

att det är kombinationen, alltså båda sakerna, som tar kål på borrelian (och anaplasman). 

 

TheMimzter Pitsburger.  Är själv flitig användare av MSM och KS och mår prima ballerina, har blivit 

av med krämpor jag haft hela livet och får ny info varje dag härifrån  Det visar bara att alla måste 

hitta det som fungerar för dem 

 

Nina Labbart. Jag har bytt ut penicillin mot Ionosils kolloidala silver! Mår mycket bättre av det och 

har inte blivit grå! Mådde pyton av penicillinet och var tvungen att äta losec varje dag för magen tog 

stryk. Nu slipper jag magproblemen och andra biverkningar!  

 

Ewa J Sundberg. Själv är jag allergisk mot mygg och av betten får jag enorma bulor som kliar nåt 

vansinnigt, i flera veckor! Får jag många bett blir jag allvarligt sjuk. För mig har det fungerat utmärkt 

att, tidigt på säsongen, börja äta vitamin B-3, 1-2 tabl/dag. Detta gör myggen mindre intresserade av 

att sticka just på min kropp. Trots detta händer det ju ändå och det som hjälper allra bästa mot 

klådan då är att applicera KS så snart det börjar klia. Det behöver upprepas många ggr men klådan 

lindras någon timme eller två och den allergiska reaktionen lugnar sig. Dessutom blir det inte 

infektion/inflammation av eventuellt rivande efts KS tar hand om det. 

 

Tina Johansson. Mina katter är kräsna men jag blandar MSM i deras dricksvatten och de föredrar 

msm-vattnet framför vanligt... 

 

Be To Che. Jag har druckit silver dagligen i ett år. Använder till allt och det funkar. Började med att jag 

fick en vagel i ögat och den försvann efter att jag hade sköljt ögat 3-4 ggr med silver. Sist jag blev 

förkyld varade det inte mer än en dag  Jag älskar mitt silver! 

 

Anna K Ahlström. Har sedan i höstas varje dag ätit 2 tsk MSM och ca 2 tsk KS. Därutöver 2 tabl. D3-

vitamin och 1 tabl. K2-vitamin samt 2 tabl OMEGA3. Har hästar och äter samma vitaminer/mineraler 

(1 tsk Homeopathuset), magnesium (1/2 tsk/dag Homeopathuset) och GOPO-nypon (1 tsk). Har 

aldrig varit så frisk någon vinter som denna. Har dragit ner mycket på gluten. Har haft pollenallergi de 

senaste 10 år som värst nu i början sen har det lugnat sig. I år har jag inte känt något alls! Häftigt. 

 

Marie Jonsson. Jag blev också botad från min pollenallergi när jag började med KS och MSM och läst 

att många andra upplevt samma. 

 

Camilla Rådmans. Måste bara berätta att en av våra katter hade ett stort, djupt och blödande sår på 

halsen som han oavbrutet slickade på. Baddade med KS i 2dagar och endast 1ggr/dag och så var det 

läkt!!!! Helt otroligt! 

 



Britt-Marie Andersson. Behandlar min katt mot urinvägsinfektioner ibland - han blev dödsdömd av 

veterinär för 2 år sedan, men får KS vid första symtomen och mår jättebra  

 

Terese Johansson. Jag använder KS mot en hudsjukdom jag haft i 15 år, och för första gången på 15 

år har jag ingen smärta! Trodde knappt på de! Men nu! Fantastiskt! 

 

Anita Jahrbring. Har inte känt av min allergi heller. Tror att det är MSM. Tar också D, Omega 3, vit-

mineral. samt Ks. 

 

Helen Dahlqvist. Våran kaninhona mådde allt annat än bra, efter det att hon fött en kull med tyvärr 

10 st döda ungar ;( .. Hon bara låg o flåsade, pälsen var tovig o ingen aptit samt att hon luktade 

mycket illa. Veterinären som jag var i kontakt med rådde oss att avliva, för när kaniner väl visar att de 

är sjuka så har det gått långt (ett naturens försvar, får väl inte visa sig dåliga, blir då lätt ett byte) jag 

bestämde mig för att spraya ks i mun, öron, päls o stjärt, gjorde så ca 4 gånger dagligen i 4 dagar+ att 

jag spraya vatten i munnen på henne. Dag nr 5, hade jag sagt åt mannen o barnen att blir inte "lilla 

Greta" bättre så blir det till att avliva henne. På dag nr 5 kommer jag ut till kaninstallet o där sitter 

Greta ihop med övriga kaniner o mumsar pellets  Antar att KS var till stor hjälp, kommer nu alltid att 

ha det hemma åt mina fyrfota vänner.. Hoppas nu även det hjälper mot mina eksem. 

 

Happy Kristina. KS har hjälpt mig med mina urinvägsinfektioner. Hjälper mig då jag tar ks varje dag. 

Får jag en känning så sprayar jag underlivet direkt, och det försvinner.Jag har haft ui i nästan hela 

mitt liv, när det var som värst så hade det två gånger i månaden, gissa om jag har ätit antibiotika, 

massor. nu är jag äntligen fri från det. 

 

Tina Petersen. Skar ett djupt hack i tummen. La ett omslag med ks på i en halv timme. Sprayat med 

ks fyra gånger på såret! Fyra dagar efter e det nästan läkt! Helt fantastiskt! Så snabbt och på 

fingrarna som brukar ta sån tid! Häftigt! 

 

Nina Labbart. Jag bytte höftled och drack ks innan under tiden och efter operationen. Såret var helt 

fantastiskt efter en vecka! 

 

Maria Nordquist. Jag har faktiskt för en gångs skull inte behövt ta svampmedel vid 

antibiotikabehandling - 100% av gångerna har jag fått äta flukonazol. Denna gång (för har inte vetat 

innan) tog jag KS samtidigt med antibiotika, nästan magiskt! :)) 

 

Lena Kihlström. Jag hade ett sår på fingret som var ömt och infekterat och som inte läkte. Dränkte en 

bomullstuss med KS över natten. Det tog 3 nätter sen började det läka. 

 

Sanna Fihn. Jag lyckades häva min kräksjuka för ett tag sedan, med ljummet vatten och ks, dottern 

vägrade dricka något så ja sprayade jätte ofta, lyckades dock inte häva det helt men det blev nog 

lindrigare, för att det varade inte så länge. 

 

 



Christer Åkesson. Har själv ngt sänkt immunförvar pga medicinering och brukar under flertal år haft 

flera förkylningar varje år samt pnumoni,, men sedan 1 år tillbaka varit frisk, tar lite silver var dag, 1-4 

mtsk om dagen samt KS i nässpray som fungerar riktigt bra. Läs gärna historiken på dessa sidor som 

ger väldigt mycket . 

 

Liselott Sjöqvist. Min katt blev sjuk,drog sig undan, åt inte på fyra dagar, bara låg stilla. Självklart var 

detta fredag kväll, jour och allt...Ringde vetrinären som sa att det nog var mycket allvarligt och att 

hon behövde vätska i första hand. Kom först då på att ge henne ks-sprutade ner i halsen med en liten 

spruta. Hela natten fick hon ks varannan timme. På morgonen när jag kom ner satt hon vid matskålen 

och väntade på mat! Jag som nästan trodde att vi skulle få avliva henne...Fantastiskt! 

 

Anette Ryden. Åh då ska mina två katter också få MSM i vattnet. Har tidigare bara gett KS om de haft 

infektioner och fått både i dricksvatten och sprayat på sår. Jättebra för tidigare tog vi dem alltid till 

vetrinären och så har de fått antibiotika som de blir hängiga av. Ena katten är jättekräsen så ska testa 

MSM på maten också där. 5 minuter senare... Hihi.. Två skålar vatten och en med och en utan MSM. 

Gissa vilken den kräsna katten valde efter att ha sniffat på båda! :-)) 

 

Barbara Rehberg Eintrei. Min hund Love hade konstig hosta, åt dåligt, och det rann var ur en ögat. 

Han fick dricka KS och tvättade ögat med KS. Han började äta igen. Sen fick han lite slemlösande 

hostmedicin i grädde och då kom allt slem upp. Nu mår han bra igen. 

 

Anonym. Jag skar av lillfingertoppen sprayade på ks några ggr per dag tog 4 dagar så var det läkt det 

var djupt ser inte ens ett ärr..första 2 dagarna tejpade jag med steri-strip från vc var där och hämtade 

för att få det att ta ihop bättre. 

 

Susanne Lind. Jag ger alla de små barnen förebyggande en tesked morgon och kväll. Funkar vid 

förkylning. Åt mig gjorde jag silvergrogg och Emil 10 år fick Ks+ en halv pressad citron teskedsvis ca 5 

min första timmen sen glesare. Men kan behövas flera plus någon dag till samt sprayar jag näsan på 

dem vid förkylning och även munnen. Vi lägger nu oxå omslag på vårtor under natten och blivit av 

med två fotvårtor men händerna var segare men fortsätter då de minskat. 

 

Linda Luco. Åh.. min dotter 1,5 år har precis fått magsjuka. Hinner inte se i filer nu är det någon som 

har recept. Ger henne Ionosil som hon får dricka så mycket hon vill. Det ska väl ner i tarmarna? Är 

det riktigt? Normalt är man ju känslig för vatten och kastar bara upp istället för att det stannar i 

magen. Jag brukar alltid bli jättesjuk jag med när hon är sjuk och kände hur det vattnas i munnen. 

Svepte en grogg med citron. Det fick stanna i munnen litegrann innan. Hon gillar inte citron så hon får 

rent. Det blir en lång natt. Uppföljning: Morgonen efter.. Ionosil är ju bara fantastiskt! Här sitter jag 

frisk vid frukostbordet, som alltid får magsjuka när mini får det. Hon slutade kräkas vid två i natt. 

Vinterkräksjukan i 7 timmar. Rekord? 

 

Maria Törnblom. Nu när min dotter var magsjuk (6 år) fick hon dricka fritt av ks plus att jag hade en 

blandning med ks+vatten. Brydde mig inte om att ha ngn koll på mängden, de säger ju att man inte 

kan överdosera å eftersom de (mina ungar uaf) spyr en gång i halvtimmen kommer ju mkt upp igen. 

Iaf, sista timmen spydde hon var 10e minut och endast skum oxå. Hade inget illamående utan bara 

jätteont i magen hela dagen. Började kräkas 16 på em, kl 19 kom det sista. Så jag tror ks halverade 



tiden plus att det brukar alltid komma bakslag efter några timmar men det gjorde det inte denna 

ggn!  

 

Lotta Andersson. I söndags vaknade jag med ögoninflammation, nu är den borta. Jag har varit röd 

och öm under ögat, men det har inte varat. Jag har droppat ks i båda ögonen, men mest i det som 

varit inflammerat. Nu har jag sett att ögonvitan i det ögat som jag varit inflammerad i är vitare än i 

det andra. Hur kan det komma sig? Blir ögonvitan vitare av ks? Anders Sultan svar: Ionosil har den 

egenskapen har jag hört förut. Ersätter de ögondroppar som man kan använda för att bli av med 

rödsprängda ögon: Ulf Fridlund skrev: För 15 år sedan var jag med om en eldsvåda och mina ögon 

blev rökskadade. Sedan dess har jag haft en kronisk ögonkatarr och aldrig varit helt besvärsfri - under 

långa perioder har det blivit värre. Mina ögonvitor har varit rödsprängda och periodvis har ögonen 

varit variga. Redan första gången jag använde kolloidalt silver märktes en stor skillnad och efter hand 

har mina ögon blivit mycket bättre - något jag aldrig trodde var möjligt. Min fru har i hela sitt liv haft 

en mild form av psoriasis som har yttrat sig som utslag i ansiktet och hårbotten. Efter tolv dagar med 

MSM är utslagen helt borta. Hennes hy har blommat upp och hon är vackrare än någonsin. Vi är båda 

mycket tacksamma för vad kolloidalt silver och MSM har gjort för oss. 

 

Susanne Lind. Nu har jag testat och nu varit utan Ionosil - och fredag natt fick jag magsjukan Huaaa . 

Men tidigare då jag kände av då, tog jag ca 1 dl och illamåendet gav med sig - men utan KS vaknade 

jag och det var bara att inta badrummet flera gånger med vännen hinken. 

 

Barbro Rosendahl. Jag är också i utrensningsstadiet och tar nu 1tsk. Msm+ks+++ Har haft blåsor i 

ögonen och har ordentliga blåsor i baken, underlivet och feber då och då mm. Det är verkligen en 

storstädning av alla mediciner jag fått under ca. 20 år, antidep. Morfin, citodon, alvedon, 

antiinfl.,sulfa, antibiotika......you name it....Men det kan bara bli bättre! Så stå ut! 

 

Barbro Helgesson. Har ätit kapslar tidigare , men inte fått någon effekt. Har ätit pulver nu i ca. 1 1/2 

månad, plus dricker KS, och har för tillfället en utrensning i kroppen. Så inga mer kapslar för mej i alla 

fall. Lycka till! 

 

Liselott Sjöqvist. Har haft astma sen jag var liten och har alltid fått bronkit under förkylningsperioder 

med förfärlig hosta slem mm. Har använt Bricanyl och Pulmicort under många år. Började ta MSM för 

ca två år sen +ks, och min astma har blivit betydligt bättre och i år är det första året någonsin som jag 

inte drabbats av allvarlig förkylning, ingen bronkit eller hosta överhuvudtaget. Bricanyl får jag ta 

ibland när det är kallt ute! Jag menar att det är MSM:ets förtjänst, och även silvrets! 

 

Anne Busck. Här kommer en liten rapport: Började med KS och MSM i lördags kväll. Jag har haft 

jättesvullna slemhinnor i bihålorna och mycket slem som runnit ner bakvägen och orsakat en hemsk 

hosta. NU är slemhinnorna normala igen och hostan mycket bättre, känner att jag har fått en del 

kraft tillbaks  Nu gäller det att hänga i och se vad som händer med muskelreumatismen !!! 

 

Anneli Törnros Fd Bergfelt. Här kommer mina tips om KS! Jag tar KS efter tandborstning (som görs 

med hemgjord tandpasta). Sköljer runt och sväljer. Småhål har gått tillbaka och tandsten försvunnit. 

Tar det också som "silvergrogg" vid förkylningssymtom/uvisymtom, med citron till vardags och med 

rödvin när jag inte jobbar. Har en flaska KS står i skåpet på jobbet (förskola) och tar minst 15 ml/dag 



som förebyggande mot alla baciller som härjar. I somras sprejade jag KS och MSM i ansiktet när jag 

hade solat, kändes svalkande. Sprejar KS under armarna i stället för deo. Satte KS på kompress och 

höll på en brännblåsa, fuktade med jämna mellanrum, efter några timmar var blåsan borta. Tja...tror 

det var allt jag använder KS till. Funkar också till häst och hund på små sår, irriterade ögon osv. 

Sprejar KS i näsan också samt i munnen och öronen vid förkylningssymtom. Har provat att hälla KS i 

nässköljkannan också men det blev för starkt för mina bihålor. 

 

Anders Sultan. MSM kan få ner överdrivet stora ärr, så kallade keloider genom att ämnet får de 

avkapade strängarna i kollagenet att hitta tillbaka igen. En keloid kan reduceras med uppemot 80% 

genom EMS-salvan t ex. Applicerar man Ionosil på ett gammalt ärr, så kan det med tiden försvinna 

helt. Jag har en kompis i Kroatien som blev hundbiten över överläppen när hon var barn. Blev ett fult 

ärr. Genom att ha omslag med KS varje natt och spraya ofta på dagarna - så försvann ärret helt och 

hållet på några månader! 

 

Maria Reeves. Förut använde jag exklusiva hudprodukter, nu använder jag bara EMS -  verkar anti-

age på mitt ansikte  Tack Ion och Emu-fåglarna. 

 

Ann-m Hagerman. Jag berättade för min läkare att jag käkar Msm,Nässla, D-vitamin och använder 

Back on tracks produkter. Eftersom mina värden har förbättrats och att jag mer eller mindre har 

slutat att äta Cortison så var detta ngt som han skulle tipsa andra patienter om. Jag har Reumatisk 

Artrit och Psoriasis artitrit. 

 

Anette Bergman. Första gången jag drack KS - så var det med mycket skräckblandad förtjusning!!! Jag 

hade googlat och läst o läst och så köpte jag hem min första Ionisil. Jag var väldigt uppmärksam på 

hur kroppen reagerade och hade nästan hjärtklappning. När jag hade använt det själv ett tag, så var 

det dags att ge min diabetes-sjuka dotter sin första sup. Det var ÄNNU värre..jag tänkte att "..nu 

snart, så kollapsar hon.." Men vi dricker det hela familjen - speciellt vid förkylningar. En liten 

underhållsdos på ca 1 msk. Har använt det till allt möjligt!!! Sprayat på öppna sår, på ärr, rakt in i 

näsan vid förkylning - i öronen...Vid värre förkylningar (virus m feber) så har jag gjort "Silver-groggen" 

utan alkohol. Ja, i mina ögon har jag sprutat rent silvervatten och MSM (6 delar silver o 1 del MSM 

ca). Har gett ett hostande får det, 2 ggr/dag i 2 dagar - hon blev helt frisk! Till en döende katt har jag 

gett det i somras. Han fick det i en medicin-spruta flera gånger/dag! Nu gör jag också egen tandkräm 

med KS-MSM och Kokosolja! Den krämen använder vi också på ärr och så kan man peela ansiktet 

med den. Häromdagen så prövade jag att hälla 2 korkar silvervatten på en äcklig disktrasa - lukten 

neutraliserades direkt. Och så testade jag på en plast-skärbräda - samma fina resultat. JAG ÄLSKAR 

KS!!! 

 

Gun Forsberg. På min årliga läkarkontroll hos min läkare sen många år frågade jag honom om han 

kände till KS - vilket han gjorde - frågade honom vad han tycker om det och fick svaret - jaaa du, jag 

är ju läkare jag - men om du mår så bra som du gör nu så ska du fortsätta - sa han med ett leende. 

 

Mats Carlsson. Vi sprutade in fem ml i örat på en av våra tikar, höll för örat och gnuggade, hon fick 

skaka av sig. Upprepade dagen efter och sen var det bra. Hon hade gått fyra mån på mediciner. Bara 

ena örat hade blivit bra. Det har inte kommit tillbaka sen. Vi använde en vanlig spruta man har inom 

sjukvården, du kan spruta in med vad som helst. 



 

Karin Björklund. Jag blandade KS i sista sköljvattnet sist jag tvättade mina underkläder. Kläderna 

känns renare och friskare än vanligt trots att de torkade inomhus. 

 

Marie Karlsson. Blev opererad i munnen ända upp till bihåla, sydd och ny tid. Sökte akut 5 dagar 

efter op till samma tandläkare. Tyckte det såg äckligt ut! Långt tidigare än bokad tid och var så bra 

läkt att stygnen togs. KS var det enda jag använde. 

 

Lise Eng. Berättade för veterinären, hon skrattade bara och önskade mig lycka till på ett nedlåtande 

sätt med både silvret och homeopaten. Kan ju också säga att det veteinären misslyckades med under 

1 år har blivit så mycket bättre på 2 månader med hjälp av homeopat och KS. 

 

Therese Johansson. Jag sprayar under armarna med KS 4-6 ggr om dagen och inget illaluktande alls=) 

Kan inte använda deo för ja har bölder i armhålorna! Jag lider av en kronisk sjukdom som heter 

Hidradenitis suppurativa. KS har hjälpt lite, kommer ingen illaluktande doft från dom och har ingen 

smärta för första gången på 15 år,(använt KS 1 månad nu) men ska dock operera bort de värsta 

infektionerna idag, mycket ärrvävnad under bölder osv. De e ett jäkla skit=) Men lukten slipper jag=)  

Elisa Hammar Pompe. Tror att jag med Silvergroggens hjälp lyckats "mota Olle i grind".. Kände mig så 

ur balans å på väg å få nåt rejält virusaktigt i tisdags - så till den grad att jag fick gå å lägga mig redan 

kl 18. Började hinka i mig silvergrogg efter silvergrogg, å jag tror faktiskt att symptomen stannade 

upp - försvann inte, men stannade upp där de var. Nu, efter 42 timmar, lyckades jag ta mig ur 

sängen, svag å darrig men friskare. Fortsätter att dricka grogg å hoppas på att det regredierar nu. 

 

Petra Danielsson. Min son smetar EMS creme på finnarna! 

 

Eva Halvarson. Thomas TullHolm som har forskat mycket på borrelia menar på att den försvinner 

från blodomloppet honom 24 timmar och gömmer sig i vävnader. Där den kan ligga i upp till trettio 

år innan man blir sjuk men att den oftast tar sig in i olika organ och infekterar därav alla olika symtom 

man kan få från borrelia.Den kapslar in sig i tre skal och mellan tredje och andra skalet så har den en 

pump som pumpar ut antibiotika om personen tagit det och det lyckas ta hål på tredje skalet. Den 

här pumpen omöjliggör för antibiotika att komma in och göra sitt jobb. Eftersom den gömmer sig och 

kapslar in sig så kan inte immunförsvaret upptäcka den. Min son hade borrelia i bukspottkörteln och 

därför fick han diabetes typ 1. Thomas berättade också att borrelia älskar att äta collagen så därför 

får folk med det ont i lederna. Och att det gärna sätter sig i nervsystemet. 

Det finns så mycket människor som tar massor av antibiotika år efter år i onödan förstör sitt eget 

immunförsvar i hopp om att döda borrelia. När det inte kommer att funka. Thomas däremot har 

utarbetat precisa och specifika metoder att döda borrelia. 

 

Carin Eriksson.  MSM och KS har fått mig piggare på bara nån vecka! 

 

Peter Fagerlund. När de tog blindtarmen på mig så sprack det snabbt upp eftersom jag inte tog det 

lugnt alls. Det blev infekterat och de tejpade, rengjorde ett antal gånger men det blev bara värre hela 

tiden. Till slut när jag var inne med halva såret sprucket så sade de att de måste skära om och sy igen. 

Jag avstod det och sade att jag fixar detta själv då. Köpte tejp och kompresser på apoteket, hällde 



silver på kompressen och satte luftigt med kirurgtejp. På ett dygn var den rätt svåra inflammationen 

bort och på tre-fyra dygn så läkte det helt trots att halva var i princip öppet.  (Peters KS var tillverkat 

av honom själv). 

 

Emma K Andersson. Min tik blev infekterad efter sterilisering och två juvertumörer. Två av såren 

infekterade. Jag spolade med silver och drog sen en generös sträng med Aloe Vera Jelly i såren. Det 

läkte på två dygn - helt. Dessa såren är de som nu inte syns alls, har inga ärr. Medan det stora 

buksåret har ett svagt ärr. 

 

Sara Sockertopp.  Öka MSM lite i taget och när du känner dig piggare o bättre av det stanna på den 

doseringen ett tag. Jag blev pigg tredje veckan på tre krm msm, fjärde veckan fick jag 

utrensningssymptom och har fått dra ner.. Så skynda långsamt! 

 

Anki Wallenqvist. Upptäckte att Silverlotion är en djurprodukt, men tänkte att "vi människor oxå är 

djur". Väninna med värk i händerna märkte lindring redan dag 2 :-) 

 

Michaela Tietze. Använder också Silverlotion eftersom jag ibland är känslig mot kokosolja (som 

människovarianten innehåller). Funkar alldeles utmärkt. Tar den även till hårbotten ibland. 

 

Ann-Katrine Backman. EMS salvan är perfekt om man har värk i fingerlederna. 

Linn-Marie Appel. Igår låg jag däckad i virusinfektion, snorig, matt och lite feber. Gjorde en 

silvergrogg för första gången (utan lime eller citron dock). Idag har jag jobbat långpass utan problem. 

Var ganska matt och trött imorse men nu skulle jag säga att jag är så gott som frisk! 

 

Anders Sultan. Silvergroggen.  Visst är det en fantastisk känsla att kunna gå från ett stadie där man 

vet att man förmodligen är sjuk en vecka - till att vara återställd dagen efter redan? Oavsett om det 

är en förkylning, influensa, matförgiftning eller kräksjuka. Inte konstigt att läkemedelsbolagen med 

lögner och påtryckningar via myndigheter, gör vad de kan för att stoppa denna produkt, dom har 

nämligen inget att erbjuda som kommer i närheten ens... 

 

Ellen Hagerö. Kompisen kom förra Fredagen full i hosta och snor. Hon skulle spela handbollsderby 

dagen efter och var helt knäckt. Tösen fick sig en rejäl silvergrogg och de vann på Lördagen då hon 

också deltog. Även i hennes hylla finns sedan en  vecka Kolloidalt silver. 

 

Eva Jonsson. Och där kom en förkylning i natt. Först började näsan rinna hejdlöst och jag förstod 

snart att det inte var allergi för efter några timmar började jag frysa så jag skakade, fick feber och 

sprängande värk i ansiktet. Mådde riktigt skit och kunde inte sova. Näsan rann oavbrutet och benen 

bar mig knappt. Jag tog till min vanliga metod med silvergroggar var femte minut och idag på e.m 

mådde jag hyfsat igen. Jag badade t.o.m i varmt vatten med MSM, kolloidalt silver och citron i natt  

Hoppas att det fortsätter så här för jag behövde verkligen inte en sänkning just nu. Tack till KS! 

Uppföljning: Febern gav sig till dag två liksom värken. Bara lite snuva kvar å lite hängig. Otroligt! 

 

Anna Karström. En blödande ink har jag lyckats få bort helt på en häst - tvättade först med alsolsprit 

och lade sedan på silversalva i några dagar.Helt borta och har inte kommit tillbaka. Denna ink var ca 



1.5 cm och satt mellan hästens ganascher. 

 

Anna-Mia Ericsson Lindelöf. Jag tar Msm. Mångårig kronisk trötthet vände på ett par veckor. Som 

magi för mig. 

 

Anders Sultan. Varför många får tillbaka sin energi av MSM. Många former av trötthet finns att finna 

i att kroppen inte klarar av att ta till sig svavel i tillräckliga mängder. Ofta orsakat av att 

enzymaktiviteten i tarmen inte fungerar som den skall. Enzymer via duodenum ska bryta ner protein 

till olika aminosyror. Fungerar inte denna process så tappas mycket av svavelupptaget. Svavel 

används i väldigt många biologiska processer i kroppen, bland annat ATP-produktionen, cellernas 

kemiska bränsle. Med lite MSM så blir dessa människor pigga och aktiva igen då MSM går förbi 

enzymprocessen i tarmen och levererar effektivt aktiva svavelbaserade aminosyror till kroppen. 

Rebecca Sundström. Min fula röda torrfläck var tbx imorse.. Efter att ha duttat med KS två vändor 

försvann den. 

 
 

Lise Eng. Jag har sett många som frågat här om man kan ge KS till djur och hur man ger det. Jag lever 

med en hund som har diverse allergier, utslag/exem, mycket svamp och svåra magproblem. I samråd 

med homeopat så har jag börjat använda KS och på väldigt kort tid sett resultat. Det här är våran 

historia kortfattad. Min hanhund, veiko, är en kastrerad amstaff på 3 år. Vi har behandlat hans 

besvär med höga doser kortison och dusch upp till 3 gånger i veckan med specialschampo i över 1 år, 

men senaste 6 månaderna har veterinären velat avliva honom då han inte blivit bättre. Snarare 

tvärtom. Han har haft kraftig klåda, såpass att han kliat upp stora varande sår på sig själv. Svampen 

har gjort så han har gnagt sönder trampdynorna så dom blödde. Diarre hade han 3 av 4 veckor på en 

månad ungefär. Vi baddade med KS på exemen, gjorde KS-tassbad, gav KS i maten och blandat med 

vattnet i skålen. Idag är han exemfri, nästintill klådfri (bara klåda runt munnen nu ibland), nästan 

svampfri och diarre har han inte haft sedan vi bytte mat och tillsatte KS för ungefär 1 månad sen. Han 

har blivit en helt annan hund med livsglädje, han vill så mycket mer och orkar så mycket mer. Han är 

inte alltid sorgsen och frustrerad längre. Så stabil som veiko är idag har han inte varit på över 1 år. 

Tack vare lite homeopatmedel (bara sulphur hittills), matbyte till ett mildare foder och KS har jag fått 

tillbaka min hund! Har han utslag så badda med KS där. Annars gav jag honom 1 msk i maten två 

gånger om dagen och 1 dl i 1 L vatten dagligen. Mina dricker så himla lite vatten om dagarna så jag 

gav i maten för att vara säker på att han fick i sig silvret. Ger silver hela tiden, ger även den friska 

tiken det fast 1 msk i maten 1 gång om dagen bara. Det skadar inte, hon stank järn i munnen och 



hade jätte rött tandkött i samband med tandlossning (ja, hon är bara 7 månader) och det försvann 

rätt snabbt. I mina ögon är KS lite av ett mirakelmedel!  

 

Lisa Andersson. Jag gick igenom samma resa med min hund för 3 år sedan. Fanns inget att göra, hela 

han var ett sår och han höll på bli tokig av kliandet. Fick kontakt med Anders Sultan och han 

rekommenderade KS och MSM. Och det fungerade. Jag har också en glad hund i dag  

 

Berit Birn. Helt otroligt, vilken lycka. Har lite samma resultat fast inte så svår som i ditt fall men ger 

MSM o Ks nästan varje dag och min hund mår toppen. 

 

Lotta Klang. Sprayade lite KS i näsan och all täppa släppte, kan det vara sant? 

 

Erica Bus Andersson. Jaaaa! Det är så himla gött när man är riktigt täppt. Det bästa är ju när man 

verkligen kan snyta all äcklig snor! Bara några droppar, sen vänta och känna hur det pulserar i näsan! 

Det är bättre än nässpray!!! 

 

Elisa Hallgren. Fick ögoninflammation igår, rött och kom massa klet hela dagen, droppade ks innan 

jag gick och mig, idag är det nästan helt bra igen! 

 

Anders Sultan. Amöbor i tarmen efter Indienresa.  Använd receptet för kräksjuka så KS kommer ner i 

hela tarmen.  

Fyll ett glas med 4-5 deciliter vanligt vatten. Addera en halv till en deciliter KS. Svep glaset. Vattnet 

ska vara ljummet till lite varmt. Detta för att nedre magmunnen ska öppna snabbare och släppa ut 

vätskan i tarmen. Den stora mängden vätska ser till att transportera silverjonerna ut i hela tarmen, 

där de neutraliserar de virus som ger kräksjuka och som ofta reproducerar sig i tarmen. Upprepa 

några gånger om det inte tar viruset med en gång. Kan användas effektivt på matförgiftningar med. 

Får man inte behålla vätskan, utan det kommer upp igen - övergå till att spraya små mängder KS ofta 

i munnen med en liten sprayflaska. Vad gäller barn får man försöka anpassa dosen utifrån ålder och 

vikt. 

Fungerar det inte på några gånger, så prova rent KS i decilitermängder. En tjej som varit i Indien och 

fått svår diarré, blev av med den på några minuter efter hon drack 5 deciliter Ionosil. 

 

Annika Svensson Fd Stenberg. Min 30 åriga magkatarr har försvunnit. Får jag ett anfall så tar jag 2 

msk rent KS. Tar en daglig dos på 1 msk x 2. 

 

Nina Hyvärinen. Har kurerat min förkylning sen igår med Ks och det lossnar hela tiden och lättar mer 

och mer. Tycker nästan man känner hur ks brottar ner alla basiller och så får man snyta sig ordentligt. 

Hihi. 

 

Nina Uddén. Jag har tagit KS ett tag nu och det dödade min förkylning väldigt effektivt. 

 

Eva Jonsson. Kom just på att jag äntligen blivit av med en torr liten utväxt på mitt ben. Jag brukade 

riva bort den efter dusch, men den kom åter snabbt fast höll sig i samma storlek i åratal. Nu kan jag 

knappt hitta den. Bara en vit torr fläck kvar. Har bara tagit KS invärtes. Men den vårtan jag hade på 



handen minimerades med hjälp av en gröt på KS + askorbinsyra. Inte så dumt. Har inte använt vanligt 

nässpray eller kortionspray på ett par år nu. Förkylningsnästäppa och allergisk snuva försvinner minst 

lika bra och utan eftersvullnad eller blödningar om jag tar min KS+MSM blandning i näsan. Perfekt!! 

 

Nina Wikstrand. Ett litet tips för er med finnig och dålig hy. Nu verkar detta funka på mig,men har 

ingen aning om det funkar på er andra. Efter jag tvättat mig i ansiktet på kvällen tar jag lite bomull 

och fuktar med KS. Sen tvättar jag en gång till med det i ansiktet. Vips så halverades tiden för 

eventuella finnar. Grym ansiktstvätt. 

 

Lena Mauritzson. Jag har utmattade binjurar sedan ca 2 år tillbaka och har inte upplevt något 

negativt med MSM som jag började med i nov/dec. Tvärtom så har jag upplevt att jag fått mer energi 

men framförallt så har min långvariga värk av diskbråck i stort sett försvunnit. 

 

Iréne Lenning. När jag muskeltestade hos näringsterapeut så ville kroppen ha msm. Och binjurarna 

var trötta. Inget vetenskapligt bevis men ett exempel. 

 

Susanna Nöjd. Min mamma lider av kraftiga ilningar i tänderna, pga bara tandhalsar och har nu i ett 

år borstat tänderna med MSM. Besväret har minskat betydligt och på köpet har hon fått naglar som 

växer som ogräs. 

 

Ann-Katrine Backman. Idag pratade jag med en sjuksköterska som har varit sjuk i knäna i åtminstone 

15 år. Nu har hon tagit 2 krm med MSM dagligen i ca 1 månads tid och värken har försvunnit. Ingen 

värk i knäna längre trots långa moduler att gå i  

 

Eva Halvarson. Min pappa som alltid varit skeptisk kom just hit och fyllde på flaskan med ks. Han 

kunde andas idag efter att igår tagit ett par silvergroggar och andats in ks. Jag sa till honom att koka 

upp vatten och hälla i en ordentlig skvätt ks och andas in ångorna med en handduk över huvudet och 

se nu är det mycket bättre får nog se till att köpa en nebulisator till honom eftersom han har astma. 

Jag sa till honom att han även borde börja med msm för att bli bättre med allergierna. 

 

Anonym. Min mamma har just börjat med ks jag började med att köpa henne msm så det har hon 

tagit en tid..jag har en nebulisator jag köpte för 398 kr tror jag det var bara testat den en gång för e 

bra med min andning just nu..min kol har inte försämrats sen sista testen 2011 det e bra har bara 

tagit ks och msm inte gjort nåt annat...och gjorde en ny lungröntgen nyligt och det såg ut som 

sist..ena sidan på vänster e avplanad det var inget nytt... 

 

Barbro Svensson. Jag har också tagit MSM i en dryg månad och i går för första gången på sju år 

kunde jag böja knäna...Men inte nog med det..Jag har en extrem födoämnesallergi..det ända jag i 

stort sett kan äta är ett speciellt bröd...och det är det. Till slut kunde jag inte äta alls...klarade knappt 

att gå till toaletten. På nio dagar gick jag ner sju kilo...och jag blev alldeles svart och hålögd. Jag 

förstod att mina njurar snart skulle ge upp. " Vilket de gör om man inte får i sig näring. Precis det som 

händer anorektier när det gått för långt." Skrev till mina barn vad de skulle göra när jag var borta och 

hur min begravning skulle vara. Fick ett tips av en vän att prova MSM och det gjorde jag. Två dagar 

låg jag med svår värk i kroppen och sen kunde jag gå upp. Redan på första dagens kväll åt jag plötsligt 

fem mackor i ett svep. Och sen har jag varit på benen de flesta dagar. Är mycket mycket 



piggare.Naturligtvis är jag inte frisk jag har ju kvar min överkänslighet...men för första gången på 

många många år ser jag i alla fall en liten gnutta hopp. Och ni ska veta att jag har dessförinnan lagt 

tusentals kronor på alla möjliga hälsokostpreparat som jag naturligtvis inte tålde. Har varit hos 

biopater , kinesologer , m m. I dag har jag dessutom börjat med KS. Men har sprayat i ögonen sen jag 

började med MSM. Jag kommer att bli frisk av detta. En bonus till har jag 

märkt..."kärringavallningarna " har minskat. Ja , jag ska inte sluta med MSM eller KS vilken 

skräckpropaganda jag än får höra från mutade forskare......så det så. KRYA PÅ ER ALLA SJUKA 

MEDMÄNNISKOR. 

 

Susanne Berts. KS som ansiktsvatten är otroligt effektivt mot finnig hy, har aldrig varit med om något 

liknande. 

 

Petra Danielsson. Liten rapport om mitt KS och msm bad igår! Jag tänkte mig inte riktigt för utan 

överdoserade nog rejält. Men trots att jag hade problem i början för 4 månader sedan när jag 

började med msm så gick det bra. Blev, svettig, varm och fick hjärtklappning, men det gick snabbt 

över när jag drack ordentligt med vatten. Har känt mig lätt influensasjuk och haft lite halvjobbig 

huvudvärk men trots det så känner jag att jag kickade igång utrensningen och det är en positiv 

smärta jag har.....så var inte rädda för att testa att ta ett bad! 

 

Susanna Nöjd. Jobbar på hälsokost o en kund berättade att de kämpat över ett år med kostombyte, 

antibiotika, salvor mm på hundens tassar som var angripna av någons sorts svamp/exem. Efter 

behandling med KS direkt på tassarna, mellan trampdynorna och också en skvätt KS i munnen på 

hunden och det "vände" på några dagar. Hunden är helt ok nu! 

 

Anette Jonsson. Jag har tagit MSM i många år, vet inte hur länge men minst 10 år. "Min" veterinär är 

mycket inne på alternativa preparat och av en slump började vi prata om det för många år sen. Hon 

rekommenderade MSM som jag köpte utan att ens kolla upp det. Har stor tilltro till hennes kunskap. 

Och den korta versionen om mig är att jag har en sliten kropp pga min sjukdomshistorik men även 

slitage på tidigare jobb där jag skadade min vänster axel. Det enda jag läste om MSM, är att det tas 

upp bättre ihop c-vitamin så jag köpte Danska nyponpulver, idag mer känt som Litomove. Efter 4 

veckor kunde jag sova på vänster sida, tidigare hade jag vaknat varje gång jag la mig på vänster sida. 

Och har man en kropp med mycket värk så vänder man sig väldigt många gånger per natt. Hade även 

en återkommande muninfektion som krävde antibiotika. Sen 6 månader tillbaka gurglar jag KS, 

kanske inte varje dag men nästan. Och ingen infektion än så länge.... Och mina katter har en skvätt KS 

i sin vattenskål. 

 

Lisa Andersson. Jag har haft hund i 40 år, både ställt ut och tävlat bruks, den jag har nu är min elfte. 

Alla mina hundar har haft noskvalster och medicinerats med tabletter mot noskvalster utom denna 

sista, så jag känner igen symtomen på noskvalster. Köp en liten vit sprejflaska på bodystore, spreja 

rakt in i nosen. Öppna munnen och spreja rakt in i halsen också. Om de hjälper på min hund borde 

det hjälpa även din. Och min är en fantastisk spårhund. 

 

Ulrika Haglund. Har fått ögoninfektion. Hur använder jag KS nu? Droppa i ögonen? Hur ofta och hur 

länge? Lite senare: Ögat är illrött och nu droppade jag KS i ögonen.. Hjälper detta så tror jag definitivt 

på KS =) Läser om folk som botat sin ögoninfektion på 1 dag med KS! Testning ;)! Uppdatering: Jag 



har droppat och tvättat 3 ggr nu. Ska göra det några gånger till under dagen=) Ena ögat är värre än 

det andra så båda får sig en kur. Jag byter pad varje drag också såklart. Sambon tycker att det är 

mindre rött nu efter 2 sköljningar idag. Det är ju alltid värst när man vaknar oavsett KS eller koksalt, 

så jag ska fortsätta min kur och se=) Uppdatering! Ögonen är nu mer vita än röda =) De är lite lätt 

rosa bara =) Börjar tro att detta faktiskt fungerar =) Dagen efter (söndag eftermiddag):  Nu är min 

ögoninfektion nästan helt borta=)! Har droppat duktigt med KS flera gånger om dagen sedan i 

fredags kväll=)! 100000 gånger bättre än Noviform=)!!!! 

 

Susanna Nöjd. Jag dränkte en vaddpinne i KS och putsade ögat med det. Klådan lättade efter första 

behandlingen. Upprepade under dagens lopp o var helt symptomfri följande dag. 

 

Anonym. MIn son hade hemska vaglar 4 stycken i sitt övre ögonlock han hade de flera månader han 

testade med ögonsalva från apoteket men det hjälpte inte så jag tog en del mald msm en tsk och 6 

delar 6 tsk ks och blandade i en sprayflaska lät stå en timme och sprayade på några dagar var 

vaglarna borta. 

 

Nina Hyvärinen. Jag har märkt att MSM har gjort mig lite mer rörligare i lederna. Ätit det 10 dagar, 

tömma magen varje dag, när jag tränar och går på löpband så orkar jag nästan dubbelt så mycket, 

hade några dagar när jag ökat dosen ont här och där mer än vanligt men det försvinner lika fort som 

det kom. Jag är uppe i 1 ,5 kryddmått. Silvret började jag med senare och har tagit det nu i tre dagar 

och ökat dosen för jag blev förkyld för en vecka sen och min förkylning har blivit mycket mindre på 

fyra dagar och det trodde jag inte andra dagen att det skullehinna bli så bra som den är nu. 

 

Vågen Våg. Förkylning går över högst två dagar. !! Tro det eller ej.......sant. Detta gällde halv deciliter 

silvervatten och halv deciliter rött vin med pressad halv citron !!!!!!!!! Jag var så förkyld !! Så jag fråga 

min dotter som är med i gruppen. Vad ska jag göra? Tag en halv dl.rött vin Och en halv dl.silvervatten 

och pressad citron. Så skulle jag gurgla mej i munnen och sedan svälja var 5 min. Jag gjorde det ! 

Dagen efter va jag bra. Toppen. !!!!!! 

 

Eva Jonsson. Jag höll på att mista bakre tanden, men gick med en indränkt KS-tuss runt den i några 

dagar och inflammation och värk gick över. 

Ulrika Jönsson. En liten fundering: Fästingsäsongen har då verkligen börjat här i södra Sverige . Har 2 

katter den ena är tokig i KS men inte den andra. Båda är ute lika mycket, vill bara in om nätterna. 

Dom är oftast tillsammans när dom är ute så dom är på samma ställen. Den som dricker KS har inte 

haft en enda fästing o den andra som inte vill ha plockar jag 2-5 fästingar på per dag o har gjort nu i 3 

veckors tid. Är det en slump? Smakar den ena kattens blod blä eller KS hjälper mot fästingar med? 

Slumpen är jag iofs tveksam till då min hund som också dricker KS inte heller haft en enda fästing. Jag 

blir överlycklig om det är så att KS fungerar för då slipper jag använda de giftiga fästingmedlen till 

mina 3 pojkar. O "herr kräsen" ska jag väl få i det på ett eller annat sätt. Om det nu är så att det 

hjälper mot fästingar: Hjälper det även mot mygg o bromsar? Då blir jag ännu gladare, för då kanske 

jag kan få en sommar utan att vara sönderstucken o lida pin med kliande sår som jag använt svidande 

salubrin på. 

Sven-Erik Sund. Har märkt till min stora förvåning att mitt hår på huvudet har börjat tätna där det var 

påbörjat till "flintis" KS+ MSM har jag använt i 6 veckors tid nu. Många andra "krämpor" har åxå 



börjat ge med sig såsom ledvärk i knäna och axlar. 

 

Susanne Alfredsson. Jag var ett ras förra året. I Februari började jag med KS, D och B vitaminer - nu 

har jag även börjat ta MSM och ta mej tusan nu kan jag va ute bland folk och känner mej pigg och 

glad igen . Fick ingen hjälp av Vct så jag har provat mej fram hittade denna underbara sidan och det 

är jag väldigt tacksam över. 

 

Jill Fransson. Molusker smittar, det är ett virus och när man kliar på det så sprider det sig. Helt 

ofarligt men kan ta tid att få bort. Jag bandagerade sonens som hade i ärmhålan o ner på sidan med 

KS vilket gav bra resultat tog sedan på tuja salva som jag beställt. Han fick allergiska utslag efter två 

dagars användning så vi slutade. Nu en vecka senare är det nästan helt borta. 

 

Ann-Katrine Backman. många har brist på MSM från unga år  MSM är kroppens 6:e viktigaste 

grundämne och det 3:dje viktigaste mineralet. Många av oss har brist på detta ämne redan från unga 

år och därför utvecklar vi en massa symtom som beror på brist på MSM redan när vi är mycket unga 

eftersom det inte går att fås i tillräcklig mängd från maten. MSM är bra mot inflammationer, 

allergier, astma, hjärna (dopamin, seretonin, endorfiner, enzymer, hormoner mm mm) för hjärta och 

kärl, luftvägarna, lever och galla, bukspottkörtel och blodsockerbalans, bra för mage och 

tarmperistaltiken, kan också vara bra både mot diarré och förstoppning, minskar sura uppstötningar, 

bra för skelett och benvävnad, bra för hudens kollagen, gör huden mjuk och smidig, är effektivt mot 

akne, bra för hår, naglar, tänderna, bra för ögonen, förebygger mot åldersseende iom att ögonen 

behöver svavel för att hålla linsen mjuk och smidig mm mm, viktigt för musklerna, bra för 

immunförsvaret, nervsystemet, ämnesomsättning samt att MSM också är bra vid celldelningen. MSM 

ger mera energi och är uppiggande, tas helst på morgonen eller förmiddagen. 

 

Heidi Taskila. Tyvärr tog jag ingen före bild på min dåliga hud.. Hade mycket exem på olika ställen. 

Och oren hud i ansiktet. Har blivit av med alla exem. Och fått mycket fin hud i ansiktet. Inte en finne 

så långt ögat kan nå! För mig tog det ganska lång tid. Och först blev både exem och dålighud mycket 

sämre. Använder även  EMS salvan i ansiktet och på exemen med. Äter ganska hög dos MSM, 1 

msk/dag. 

 

Nette Holmblad. Min hy har blivit mycket bättre sen jag började med msm, började även ikväll 

spraya silver i ansiktet efter jag tvättat bort sminket och lät självtorka! Har dessvärre ingen före bild 

när min rosacea var riktigt utblommad! För mig blev det mycket värre under 2-3 veckor för att sen 

börja bli bättre och bättre.. Ätit msm i snart 2 månader, äter en tsk per dag nu! 

 

Veronica Göransson McEnzo. Jag har faktiskt blivit bättre i min ME/CFS av msm och ks, plus 

andningsövningar varje dag. 

 

Annika Eriksson Sjöblom. Herregud, när jag går in och läser om detta med ME/CFS på nätet så blir jag 

mörkrädd. I princip alla symtom stämmer på den borelia jag haft i snart 4 år. Kanske kan msm och ks 

hjälpa dig, det önskar jag verkligen. Jag började i september 2013 med msm och ks av en slump. Tog 

ett halvt kryddmått msm och ett kryydmått ks dagligen i en vecka. Har sedan ökat ett halvt 

kryddmått varje vecka tills jag kom upp i 3 teskedar msm per dag och en dl ks per dag. Tre dagar efter 

jag började fick jag tillbaka cirkulationen i mina sedan tre år tillbaka iskalla händer. Efter ca två 



månader kunde jag sova bättre pga av mindre smärta (från 14-16 timmars sömn per dygn till mellan 

8-10 timmar). Ungefär samtidigt blev jag "gladare" och mer klar i huvudet. Kände mer framtidstro 

och livslust. Efter ca 3 månader började jag arbeta (fanns inte på kartan några månader innan 

Arbetar natt på ett lugn ställe, har inga småbarn och kan sova hur mycket jag vill och behöver MEN 

klarar det ). Efter ca 6 månader och fram tills idag har något hänt som jag inte riktigt kan sätta ord på. 

Kan gå ut på fixa i trädgården, fixa hemma, gå på LÄTTARE träningspass, ta promenader,teater, bio, 

middagar, fest och liknande utan att rasa ihop fysiskt och mentalt flera dagar efteråt. Fick när jag 

började med msm och ks ganska ordentligt med utrensningssymtom...huvudvärk, svettningar,eksem 

i hårbotten, ofta kissnödig, tappade matlusten, yrsel,overklighetskänsla, ledsen (de första veckorna), 

värk som blommade upp. Trodde flera gånger att borelian börjat om med förnyad kraft men fortsatte 

i ren förtvivlan och med en dåres hopp. I dag har det gått sju månader och helt återställd kan man 

inte säga att jag är men jämför jag med när jag var som sjukast så kanske jag skulle kunna säga att jag 

har 40 % kvar att stångas med. Tänker som så: både din sjukdom och min är ju neurologiska "skador" 

så kan jag bli bättre så borde du. Mitt råd om du börjar är att trappa upp sakta, vara beredd på 

utrensningssymtom som kan skrämma dig (minska då dosen lite). Utrusta dig med tålamod, verklig 

effekt tog mig nästan 6 månader att uppnå och var beredd på att kanske komma upp i mina doser (3 

tsk msm/dag och 1 dl ks uppdelat på två gånger /dag. Önskar dig all lycka till och hoppas att detta 

kan vara en väg för dig även om det tar tid. 

 

Elisabeth Schmidt. Min mand fik en fiberskade i den ene underarm, som ingen læge. fysioterapeut 

eller ortopægkirurg kunne hjælpe ham med at læges. 2 gange operation uden bedring. Da han efter 

ca et år havde taget msm og glucosamin kom bedringen gradvist! Nu kan han igen dreje en 

skruetrækker uden smerter. 

 

Jeanette Hedell. Jag hade levt på Diklofenak i 4,5 år när jag valde att sluta med dem och började med 

MSM istället. Då blev jag frisk och hel snabbt och lätt. Silverlinimentet har jag inte haft tillfälle att 

testa, men tror att det i kombination med MSM kan göra susen. Då kommer renoveringsavdelningen 

igång på riktigt! 

 

Anette Ryden.  Min sambos ledvärk ger med sig nu. Började med KS och MSM för tre dagar sen :-)) 

 

Jan Jenelin. Min dotter 20 år lider av kronisk trötthet, ständigt återkommande halsinfektioner. Ont i 

magen när hon tränar, yrsel. Sedan 15 års åldern har detta pågått. Hon har haft körtelfeber vid ett 

par tillfällen. För två veckor sedan började hon ta ks och har blivit något bättre. 

 

Anders Sultan. Lite intressanta fakta och forskningsresultat kring ett måttligt alkoholintag. Alkoholen 

minskar cancerrisken dramatiskt, förlänger telomererna och förlänger därmed cellernas livslängd, 

medan kaffe förkortar dem: 

 

Did you know that… 

 

Drinking 12 to 35 grams of alcohol each day reduces the likelihood of cancer by 65% for men and 

60% for women?  

 

Drinking a glass of beer will lower your chance of heart disease by up to 41%?  



 

Light to moderate beer drinking decreases the risk of stroke in women by 20%? 

 

Men who have 1 to 6 drinks a week have an average 20% lower risk of death from all causes than 

those who don’t drink at all?  

 

Those are just three of many studies that have proven that moderate alcohol consumption helps 

prevent disease, improve health and extend life. 

 

Which leads to the obvious question: Why?Until recently all we had were speculations. But a new 

study gives us a clue as to what may be happening. 

 

Researchers at Tel Aviv University wanted to expand on Elizabeth Blackburn’s research into 

telomeres. Ms. Blackburn, as you may recall from previous House Calls, won the Nobel Prize for her 

work on telomeres in 2009. The Tel Aviv team of scientists exposed the telomeres of yeast cells to 13 

different environmental “stressors.” They changed the temperature, they changed the pH (more 

acidic and more alkaline) and exposed the cells to different chemicals and drugs. Two of those 

stressors you might encounter in everyday life had an effect. Caffeine shortened telomeres and 

alcohol made them longer. So it turns out that moderate alcohol consumption is healthy is because it 

helps maintain the length of your telomeres. 

Another study, at the Institute of Health Sciences/Geriatrics at University Hospital in Finland, 

confirmed this hypothesis. The institute had been keeping data on alcohol consumption by a group of 

businessmen from Helsinki since 1974. In 2002, they decided to measure their telomere lengths. 

Those who drank just a bit of alcohol had much longer telomeres. The scientists calculated their 

bodies were up to 10 years younger.  

 

And when researchers looked at the famous Nurses' Health Study, they found that if the women 

drank a bit of alcohol, their telomeres were 16.4% longer. This is not the first time you have heard 

that drinking a glass of alcohol a day is good for you. But this may be the first time you have been 

told why that might be. 

 

So if you like to have a drink each day, enjoy it without worry. But the key is moderation. In all of 

these studies, only moderate drinkers profited. And by moderation, I mean one per day. This matters 

much more than the type of alcohol you chose. Alcohol abusers (4 or more drinks a day) have 

telomeres half as long as people who drink one or fewer drinks a day. 

Intressanta rön kring ett MÅTTLIGT användande av alkohol. 

 

Ann-Katrine Backman. Håller med Anders om vinet och det är inte bara vin som har en 

hälsobringande effekt även vindruvsskalet och kärnorna i de mörka druvorna som innehåller främst 

polyfenoler och famförallt flavonoider. Men man ska ta med måtta förstås en kvinna med normal 

kroppsstorlek högst 1 glas/dag och en man i normal kroppsstorlek högst 2 glas/dag. Man ska 

naturligtvis också helst välja ekologiskt så man slipper dom flesta gifterna. Flera olika ämnen i druvor 

har positiva effekter på våra kärl och vårt hjärta som t.ex. flavonoiderna som är undergrupper till den 

stora gruppen polyfenoler. Det finns ett rödblått pigment som ger röda och blå druvor deras starka 



färger, det kommer från en grupp av flavonoider som kallas antocyaniner. En annan viktig polyfenol i 

vin och vindruvor är reservatrol. Kroppen skyddas från de fria radikalernas attacker tack vare dessa 

polyfenoler som fungerar som antioxidanter, men de har också andra skyddande effekter bl.a. har de 

en antiinflammatorisk förmåga, men då måste man också observera att alkohol i sin tur ger 

inflammation. Vårt kärlsystem skyddas också genom en samverkan av dessa polyfenoler på många 

olika sätt t.ex. genom att de minskar LDL kolesterolet, ökar mängden av kväveoxid i kärlen som får 

kärlen att slappna av. Detta resulterar i att ev proppar inte fastnar så lätt och så sänker det 

blodtrycket. Blodplättarna blir mindre klibbiga och minskar risken för proppar. En druva med mycket 

stark färg innehåller mesta antocyaniner. Man kan jämföra det med människans melanin som finns i 

våra hudceller och som ökar då vi blir solbrända  reservatrol är en fytokemikalie som tillhör gruppen 

flavonoider och försvarar druvan i sig självt från yttre angrepp såsom svamp. Finns mest av 

reservatrol i kärnorna och skalet och eftersom bara rödvin tillverkas med en större mängd 

vindruvsskal, så är det bara rödvin som innehåller reservatrol i ansenliga mängder. Reservatrol har 

visat sig ha en positiv inverkan inte enbart på olika hjärt- och kärlsjukdomar utan även på olika 

cancerformer. Endotelin-1 har visat sig kunna hämmas av reservatrol ett ämne som har en förmåga 

att dra ihop våra kärl och öka blodtrycket. Genom att oskadliggöra de fria radikalerna minskar 

reservatrol produktionen av endotelin-1. Enligt forskare så kan reservatrol hjälpa till med att hålla 

hjärtmuskeln smidig genom att hämma hormonet angiotensin-II som utsöndras vid högt blodtryck 

och vid sviktande hjärtfunktion. Dessa signalerar till hjärtcellerna att de ska börja producera mera 

bindväv än vad som är bra för hjärtat, vilket leder till att hjärtmuskeln blir stelare och förlorar den del 

av sin pumpningsförmåga som kallas hjärtsvikt. Reservatrol har också förmågan att minska risken för 

stroke, vilket innebär att hjärnan på grund av syrebrist skadas. Men man ska naturligtvis ta rödvin i 

måttliga mängder även om det har en massa hälsobringande effekter  

 

Anders Sultan. EMS-salvan kan hjälpa till att stärka huden och tona ner ytliga blodkärl. Svavlet i EMS 

stärker huden och har man fått tunnare hud efter användning av kortisonbaserade krämer, så hjälper 

EMS-salvan till att normalisera huden igen. 

 

Annika Carlstedt. Msm/svavel håller fästingarna borta. Är även bra för leder och päls : ) Jag blandar i 

ca 1 krm i min hunds mat på morgonen. 

 

Susanna Nöjd. Allergier och astma tog en helt ny vändning hos oss då drycken mjölk blev utbytt till 

vatten. 

 

Elisabeth Ekman. Läste om de som fått bättre syn. Visst tänkte jag, man kan inbilla sig vad som 

helst.....men o my ks....antingen e jag dum i huvudet eller så har jag fått bättre syn... Ler... Mycket 

mer som förändrats. Hår. Naglar...tog en chans o jag vann... Jippi 

 

Annika Sandberg. Ville bara berätta ... Jag har munsår (herpes) som kommer och går, särskilt vid 

mycket stress eller t ex förkylningar. Fick en släng för ett tag sedan och i vanliga fall behandlar jag 

med Anti eller munsårsplåster. Men nu är jag gravid och då får jag inte använda dom preparaten. 

Aciklovir var tidigare ett alternativ, men vet av erfarenhet att läkarna är restriktiva även där. Så jag 

badda 2-3 ggr per dag med KS. Och munsåret försvann efter ca fyra dagar! Så häftigt! Min son fick 

fotsvamp efter ett besök på badhuset. Samma där, badda fossingar och tår 2ggr/dag, och efter ca 

fem dagar var eländet borta. Underbart!! 



 

Annika Karlsson. Jag ger alla min växter MSM. Mina blommor slutar aldrig blomma numer och 

blommor som aldrig har blommat har börjat, så hoppas du får lika bra reslutat. Jag brukar ge 2 krm 

per liter vatten. 

 

Mikael Jansson. Blev illa kattbiten föra året av en som slogs med min lilla katt. Försökte få isär dem 

då blev det riktigt illa. Men jag lade omg om såret med KS. Tog väl en vecka sedan var det över. 

 

Nina Högström. Ks har hjälpt min mamma jättebra mot hennes magsmärtor.  

 

Amanda Gustafsson. Glädje!! Gissa vem som satt i sadeln ikväll en hel timma i dammigt ridhus?!! 

TACK alla ni som hjälpte mig då jag var ny här med mina förvirrade frågor. Äskar er alla!! Mer MSM å 

KS åt folket! Helt sjukt! Ja jag har varit allergisk. Inte ens kunnat stå bredvid en hästtjej i affären innan 

utan att få hemska reaktioner. Dock kände jag igår att andningen blev fortfarande blev svår när jag 

kommer upp i puls... Men ingen rinnande näsa, inget hostande eller nysande. Inga nässelutslag vid 

hudkontakt. Underbart! 

 

Marjo Hänninen. Har också fått lägga undan läsglasögon nästan helt. Använder dem enbart när det 

inte är fullgott ljus eller när jag är trött... Jag sprayade enbart ks till en början (säkert en 10-12 ggr 

under en timme på kvällen innan läggdags) och fick en utrensning som hette duga. Fick inte upp 

ögonen på morgnarna, så mycket gegga var det. Så den "skuggan" som fanns bakom texten som jag 

läste, den försvann på mindre än en vecka. Nu sprayar jag mer sporadiskt, ibland rent ks och ibland 

blandningen... 

 

Lisa Karnfält. Jag får också stämma in i jublet. Började med MSM o KS för ett par veckor sen o blev 

äntligen av med ett vansinnigt snorande som hållt i sig i månader. Härom dagen insåg jag också att 

jag inte reagerar en bråkdel så mycket som tidigare på hästarnas damm. Har knappt kunnat borsta 

dom.Jag tror också att jag håller på att bli piggare  Jippi!!! Med inspiration härifrån har jag även tagit 

bort gluten. Så fort jag slarvar märks det direkt. Även sötsuget har minskat markant. Lever annars 

rätt sunt sen länge. 

 

Ulrika Jönsson. Häller upp rent ks i en skål o sen dricker katten förhoppningsvis när han vill. Jag har 2 

katter o den ena dricker men inte den andre. Jag hällde upp ½ dl imorse o där är kvar. 

 

Nina Zarjesdotter. Jag har sex katter och häller ungefär en deciliter i en skål varje dag. Ibland är det 

kvar över två dagar, det beror på hur mycket de dricker. För det varierar från katt till katt och från 

dag till dag.  Men jag litar på att de själva vet hur mycket de behöver. I början formligen sprang 

Gubben fram till skålen så fort han hörde att jag var där och hällde upp, och så drack han upp nästan 

allt själv. Men nu, efter några månader, har han lugnat sig och de andra katterna får också en chans. 

 

Margaretha Johansson. Jag har varit till läkare, för jag började se så dåligt, alltid trött i ögonon och 

dåligt sidoseende. Den "diagnosen" jag fick var, det blir så när man blir äldre. Har nu droppat ks och 

MSM, efter någon dag var allt borta. 

 

Ann-Katrine Backman. Åh vad GLAAAAAD man kan bli ibland  fick det här meddelandet av en av 



mina kunder just, personen är också medlem i gruppen här. Frågade naturligtvis medlemmen om jag 

fick skriva om det här och det fick jag  "Pappa börja med msm idag oxå! Han har fått bättre syn oxå av 

Ks, han har enbart druckit det 2 ggr/dag i 2 mån. Han kom på sig själv i fredags då han satt o läste en 

veckotidning och kom på att herregud jag kan läsa utan glasögon  han behöver inte springa upp på 

toan på nätterna mera som han gjort tidigare och hans mage har blivit lugnare...han äter prostata 

medicin samt har åldersdiabetes.." ..." sedan skriver personen ..."Även min hälsporre är nästan ett 

minne blott med MSM" OBS!!!! personen har ENBART druckit Ionosil INTE alls sprayat i ögonen  

Wow!! säger jag vilket resultat! Vad vore livet utan Ionosil och MSM  

 

Susanne Resenius. Hej ja halka in här och är djupt imponerad,♥ - jag har ätit msm o ks i 2 v, då ja har 

fibromyalgi,men ja borsta tänderna i blandning med cocosolja, då ja har haft klåda i tandköttet, 

tandläkare visste ej varför har provat alla tandkrämer, 3 dgr tog de med pastan  - borta, hoppas min 

värk blir bättre oxå ,:-D 

 

Zenita Källström. HTS silver fungerar inte på min vovve. Bara Ionosil. Min hund har en bentumör. 

Fått 1-3 månader den 15 januari. Började med ks en vecka efter. Märkte rejäl förändring piggare o 

gick bättre. Köpte billigt HTS silver o hon blev sämre. Ställde frågan här o fick reda på skillnaden. 

Köpte ion silver igen o hon blev bättre igen. Hon springer på 3 ben men är pigg o lycklig. 

 

Karin Arvidsson. Måste bara berätta. Jag har sen säkert minst ett halvår tillbaka haft en mycket stor 

knuta på handledens ovansida, stor som en golfboll och riktigt hård. Har nu använt ks och msm i ca 

tre veckor och knutan är nu bara en liten bula. Fantastiskt!! 

Linda Vigvinter. Maxdos på MSM finns inte riktigt någon , man får öka tills typ "magen" säger stopp. 

Jag tar 25ml (1 msk och 2 tsk) MSM på morgonen varje dag. Och det var först efter 3 mån jag märkte 

någon skillnad alls. Har du borrelia borde du också ta ganska höga doser KS typ 2 msk 3-4 ggr/dag, 

hålla i munnen 5 min och sen svälja på fastande mage. Borrelia med KS tar nog i alla fall 6 mån innan 

man kan bli bättre ifrån. Säkert samma tid med MSM. 

 

Ida Jåfs. Har sprayat ks i näsan till och från sedan i onsdags. Idag upptäckte jag att mina ögonvitor är 

väldigt mycket vitare än vad de brukar vara samt slemhinnorna på insidan av nedre ögonfransarna 

har en friskt ljusrosa nyans. Hur är detta möjligt? Jag menar jag har sprayat för att jag varit lite täppt i 

näsan i flera år och tänkte bara testa om ks hjälper? Har inte ens tänkt på hur ögonvitorna sett ut 

förut. Anders Sultan svarar:  Ögonvitorna brukar bli vitare när man sprayar KS i ögonen. Jag kan 

tänka mig att när man sprayar i näsan så migrerar viss del av silvret även utåt ögonen och når dessa 

genom vävnaden. Även vävnaden kring ögonen får sig alltså en välbehövlig dos. En ljusrosa nyans är 

ett tecken på en vävnad som har tillräcklig syreförsörjning och KS är en mästare på att öka på 

syresättningen i vävnad. Silver i denna form kan knyta till sig 10 gånger sin egen volym med syre och 

hjälpa till att få ut det i kroppen. 

 

Annika Svensson Fd Stenberg. Sprayar KS i ögonen och de irriterade röda blodkärlen är borta. 

 

Cina Eriksson. Ny här och använder KS sedan en tid tillbaka. Det jag vet har blivit bättre är min 

munhälsa, då min tandhygienist säger att jag blöder mindre/inte alls. Gurglar morgon och kväll. Bra! 

 



Annetthe Johansson. Vår golden retriever Lisa blir 8 år i april. Hon får 1 krm MSM varje dag. Finare i 

pälsen och ett bättre lynne. 

 

Maria Mising Grimäng. Jag har testat KS när jag fått finne ibland. Tar på och efter en stund börjar det 

pirra. Bakterierna dör och finnen försvinner snabbare. 

 

Linn-Marie Appel. Ett envist munsår var nästan obefintlig efter en dags baddande. 

 

Kristin Linde. Jag har baddat med Ks morgon och kväll. Det har lugnat det lite, men jag blev inte helt 

bra. Dricker ks och msm. Nu har jag provat EMS-crémen och jag märker redan effekt efter två dagar! 

Prova den! 

 

Annika Karlsson. Ionosil är bäst. Min man har problem med magen och kunde inte behålla nästan 

någon mat utan behövde direkt till toan men efter börjat med msm och ks varje morgon har han 

blivit mkt bättre. 

 

Marjette Holmvall. Jag skrev för någon vecka sen om att mina tandhalsar har blivit bra efter att jag 

borstat under en månads tid med blandningen KS, MSM o Cocosolja. Tandläkaren varnade senast jag 

var dit för tandlossning eftersom tandhalsarna var så synliga, men nu är dom bra, det syns tom nytt 

friskt tandkött som har kommit till. Jag brukar blanda 1 krm MSM eller Bikarbonat, 6 delar Cocosolja 

och 1 del KS eller en annan blandning med bara Cocosolja, MSM och/eller Bikarbonat och bara 

sköljer munnen med KS efteråt. Blandningen räcker länge. Om man tar för mycket MSM så kan 

smaka lite, men då kan man sätta några droppar smakämnen man gillar. 

 

Lotta Lind. Mår så mycket bättre sedan jag börjat med ks samt msm.Magen ej upplåst längre, smärta 

borta samt att jag kan gå till toaletten istället för att springa. Jag förväntar mig inte mirakel men när 

man upptäcker att magen blivit mindre och jag kan känna mig lugnare behöver inte ständigt tänka på 

var finns det toaletter om jag ska fara iväg någonstans?Min dotter har pratat om detta med ks och 

msm med mig under en längre tid samt en kompis så nu har jag börjat och ångrar mig inte. 

 

Katrin Fritiofsson. Tror benhårt på ks!!! Har aldrig varit så fri från förkylning som denna vinter efter 

jag börjat m ks. 

 

Bea Idun Andersson. För ca 2 veckor sedan började jag med msm. Tar 2 krm. Och jag är helt säker på 

att det är msm som hjälpt mig med mitt navelbråck. När jag tidigare fått känningar av det har jag 

snabbt som bara den tagit 2 alvedon och sen däckat totalt i minst en timme och ibland en hel dag. Gå 

kan jag inte göra pga smärtan som gör att jag knappt kan andas och går dubbelvikt I fm började 

känningarna och hade ingen alvedon hemma och fullt upp med att baka så tänkte hoppas det inte 

blir värre. Och känningarna har funnits hela dagen men ingen smärta mer än tillfälligt sekundvis vilket 

är uthärdligt  Så hela dagen har gått utan att bråcket lett till att jag fått lägga mig och inga alvedon 

heller. 

 

Ann-Sofie Nordling. Avhjälpte svamp i underlivet (en lite större "prick") på en vecka! Har tagit 2-3 

veckor annars de senaste gångerna. Särade en vanlig rund liten pad, vek den halv, o dränkte med KS 

flera ggr/dag i ca 3-4 dgr. Sprayade KS nattetid, o även regelbundet de sista dagarna. Känns finfint. 



 

Annelie Dahlstedt. opererade nyligen ögonen med laser och nu efter ett par månader är jag 

fortfarande rätt så torr så jag droppar mina ögon varje kväll med Ionosil och tycker att produktionen 

av den egna tårvätskan stimuleras av det! Behöver knappt de återfuktande andra dropparna dagtid 

längre! 

 

Marie Bergander Flensborg. Hade TWAR i över ett år... Åt antibiotika, hjälpte inte! Började med KS, 

ca en äggkopp varje kväll... Blev frisk på 3-5 veckor!!! Vid influensa och kräksjuke symtom tar jag en 

eller flera matskedar, hjälper alltid! 

 

Ida Eklund. Min bihåleinflammation som pågick över ett år blev jag av med tack vare kollodialt silver. 

7 punktioner och spolningar och 1 operation och 14 antibiotika kurer hjälpte inte.., 

 

Gunnel Lingen. Jag fick diagnos adenocarcinom i tarmen och lymfan. Det fanns pga spridningen inget 

att göra enligt läkarna men efter en akut ileus blev jag opererad bort tumören i tarmen. Inga 

cellgifter till de angripna lymfkörtlarna. Jag har däremot tagit en matsked kolloidalt silver och en 

matsked björkaska för att hålla det basiskt. Gör en röntgen var 3dje månad som visat att allt håller sig 

lugnt. Det har nu gått ett och ett halvt år sedan operationen och alla är förvånade.Jag fortsätter så 

här och är så tacksam för min bonustid. jag tror verkligen att detta har hjälpt mig att förlänga livet. 

Hoppas jag på detta sätt kan ge tips åt andra. 

 

Helene Berndtsson. Har poylymyalgia reumatica, som inte vill försvinna, har ätit kortison i 3,5 år 

drygt och har varit hos reumatolog som säger att jag ska komma när fingrarna svullnar, kan bli ra av 

detta. Hade ont i axlarna när jag var yngre och det är tydligen inget bra tecken. Jag har ont i 

fingrarna. Jag har börjat några dagar och känner definitivt att msm har effekt. Minskade på 

kortisonet i onsdags och förväntade mig att vara utslagen idag men har varit ok under dagen idag. Jag 

använder även bikarbonat och ks. 

 

Viktoria Starvikstar. Helene Berndtsson du har tagit första steget, det är bara att ge det lite tid! Jag 

är ju ett levande bevis (för de som behöver detta) att MSM har hjälpt mig med RA. Min läkare var så 

förbryllad och frågade flera gånger om jag verkligen har slutat alla "mediciner". Han kunde självklart 

inte låta bli att säga att det är möjligt att reuman kommer tillbaka, lol, vilket den även kan med 

vanliga mediciner, men det låter jag inte påverka min glädje över att få vara fri från inflammationer 

och smärta. Jag började med MSM och KS i juni 2013. Kämpa på och låt utrensningen ta sin tid, om 

du blir lite sämre är det värt att försöka stå ut, det jag upplever i dag är så väl värt de få veckorna jag 

hade besvär när jag slutade med alla mediciner och började med MSM och KS. Min matsmältning är 

även i ordning nu och svullnaden efter kortisonet är borta. Den "runda svullna" look jag hade på 

ansikte är borta, det brukar ju vara från kortisonet. 

 

Ann-Katrine Backman. Tror alla av mina klienter som haft någon form av allergi har fått lindring eller 

blivit hjälpta mot allergi med MSM. Någon har också tagit både MSM och Helhetshälsas 

vindruvskärnextrakt. Det var en man som hade haft gräsallergi i åtminstone 10 år, efter att han tagit 

MSM och vindruvskärnextrakt 2 dygn så kunde han klippa gräset helt obehindrat som han inte hade 

kunnat på dom 10 åren innan, utan att ögonen hade börjat rinna och näsan blivit täppt och ibland 

känt av feber. 



 

Ewa J Sundberg. Shit vad naglarna växer! Och mitt hår som alltid, alltid vuxit sååååå sakta...har blivit 

flera cm längre senaste 6 veckorna!  Finns bara en förklaring (=tre!): jag tar två, tre kapslar MSM per 

dag, mera KS än tidigare och så smörjer jag knäna och fingrarna med EMUolja morgon och kväll!  Om 

ni bara visste hur tacksam jag är för alla kunniga och kärleksfulla tips och råd jag fick häromsistens 

när jag fick så vansinnigt akut ont i artros/artrit-knäet! 

 

Lena Lola Olsson. Jag har sprayat näsa och hals ett par ggr om dagen i en vecka. Min snart flera 

månaders förkylning är så gott som borta. 

 

Kerstin Nyquist. Har själv märkt hur KS hjälper vid brännskador och blåsor. Förra sommaren när jag 

rensade i trädgården fick jag någon slags insektsbett. Rött område stort som handflatan. I samma 

område uppträdde fyra små blåsor. Kom då ihåg KS. Sprutade på hela området. Efter någon minut 

var smärtan borta. (Har märkt detta vid fler tillfällen) Några minuter senare var även blåsorna borta. 

 

Annika Eriksson Sjöblom. Fick en galen utrensningsreaktion med EXTREMT kliande och skorvig 

hårbotten i några veckor när jag kom upp 2 tsk/dygn med msm. Trodde hela hårbotten skulle släppa 

från skallen. Blev också lite rödoch skorvig i ögonbrynen. Har läst om fler som haft liknande så ta det 

bara lugn och försök inte klia tillbaka  Det ger sig antagligen efter någon vecka eller två. 

 

Linda Holm. Ems-salvan o Ems-cremen är det bästa jag använt, o jag har prövat mycket, allt från ren 

kokosolja till apotekets produkter till dyra märkesgrejer. Har aningen torr hy som tidigare bara blev 

torrare eller fetare efter några timmar. Denna gör inte det! Så nu byter jag aldrig mer  

Sarita Axelgrim. Vill delge något som jag ser som något helt fantastiskt och revolutionerande! Min 

mor har kastat sin "nappflaska"!!  Förklaring: min mor har varit gravt sockerberoende i många år. Nu 

har jag "ordinerat" henne ks och MSM sen nyår (2 msk ks och 3,5 tsk MSM per dag idag). Hon har 

druckit ren saft dygnet runt i många år. Hon har gjort iordning en PET-flaska och snuttat ur den 

genom hela dygnet (även när hon vaknat på nätterna). Hon har tagit med sig flaskan ut vid bilturer 

etc. Häromdagen hällde hon ut saften i vasken och säger att hon inte har något sockersug kvar! Gissa 

om jag är glad? Hon ligger på gränsen till diabetes. Det ska bli spännande att få ta del av värdena från 

hennes hälsoundersökning i maj. 

 

Therese Hansdotter Larsson. Ionosil fungerar på antibiotikaresistenta bakterier.  Dels har jag läst om 

det och dels har jag kombinerat själv på min katt som fick mulitresistenta bakterier i urinvägarna. 

Han fick superstarkt AB i spruta i fem dagar men skulle egentligen ha fått i 8 dagar, så när veterinären 

fick reda på att han inte fått AB så länge som han skulle och att kissen ändå var frisk så var det bevis 

nog för mig  Veterinären var alldeles förundrad över att urinprovet var helt rent från bakterier, han 

frågade mig flera gånger om han verkligen inte hade fått AB i mer än fem dagar.  Jag sa inget om KS 

till honom. 

 

Inger Svensson. Ja helt otroligt vad hår å naglar växer av MSM! Dax för klippning efter 4 veckor! 

Klipper mig ca var 7e vecka annars. 

 

Anneli Harrysson Hvass. Älskar silversalvan använder den till ansikte och kropp. Min torra hy 



försvann när jag började "äta" MSM men använder silversalvan för jag tror att den är riktigt bra med 

tanke på emuoljan som är i + aloe vera och silver och fåfäng som jag är så tänker jag att den kanske 

kan göra så att en och annan rynka tar lite längre tid på sig att komma fram. 

 

Anita Olofsson. Jag hade klåda l hårbotten länge mrn det har försvunnit jag bruka göra en kräm av 

kokosolja msm å ks smörjer in hårbotten låter det sitta i en halvtimme sen tvättar jag det som vanligt 

det gör jag två till 3 gånger i veckan. 

 

Anders Sultan.  Med stor säkerhet kan KS och MSM hjälpa på huggormsbitna katter. Med tillräckligt 

med KS i blodet så kommer det oxidera och neutralisera de gifter som huggormen utsöndrar i bettet. 

Har inte testat detta men kan tänka mig att detta kan fungera väldigt bra: Ge med spruta några ml 

var 5:e minut under en timmes tid. Man kan även ge katten fritt KS i ett fat men kattens 

allmäntillstånd gör att den kanske inte dricker. MSM hjälper också till att rensa ut. 

 

Anette Ryden. Jag har kliniska bevis på utläkt borrelia genom KS. Jag var jättedålig efter ett bett som 

inte hade behandlats med antibiotika. man misstänkte borrelia direkt och var kallad till 

medicinkliniken för att göra ryggmärgsprov eftersom jag hade alla klassiska tecken på borrelia, men 

när jag väl kom dit hade mitt tillstånd förbättrats så de tog ett nytt blodprov och inväntade svaret på 

det. Läkaren var smått förbluffad. Efter en vecka fick jag svaret. Rester av Borrelia men så lite att det 

knappt hade kunnat mätas och räknas. Vad sjukvården inte visste var att jag tagit KS varje dag. 

 

Maline Sundberg. Baddade oxå med silver på mina barn när de hade vattenkoppor för några år 

sedan, slutade klia och läkte jättebra. 

 

Ulrika Persdotter Möllerström. Vaknade i fredags smällförkyld. Så...fre och lör har jag druckit 

silvergrogg x tre/dag, droppat rent silver i ögon, öron och näsa. Idag sön är jag i princip symptomfri!!  

Ingen feber, ingen hosta, lite nästäppa bara. Jag "kör" idag också så inte virus växer på sig. Men å, 

vad KS är bra!!!!! 

 

Anonym. Min son var skeptisk men jag gav han silvergrogg när han höll på att bli förkyld det vände 

..jag sa blev du bra ? ha ha han ville inte erkänna det men han gick då till jobbet och var inte sjuk 

längre..han är 22 och vill väl inte tro på sånt men nu såg han ju att det hjälpte..själv tar jag varje dag 

och klarar mig från förkylningar har köpt till mamma med och hon är åxå frisk..jo ks e bra...tack 

Anders Sultan för det... 

 

Michael Roesler. Jag hade munsår stup i kvarten pga jobb o lite sömn vilket sänker immunförsvaret 

en del. Men har inte haft problem med det tills jag fick slut på KS. Tar en kapsyl om dan innan jag går 

o lägger mig normalt sett. Ibland om jag känner att jag har vistats lite för mycket på kontoret där folk 

sitter och nyser eller liknande så kan jag ta en tesked i en flaska med en en halvliter vatten så håller 

jag mig helt frisk också. KS är ju virus och bakteriedödande och munsår beror oftast på virus. Så det 

hjälper väldigt bra att bara badda in blåsan med KS regelbundet när problem uppstår, samt att dricka 

lite av det. 

 

Anne Busck. Jag är nöjd idag för nu har jag sovit utan sömntabletter i 3 nätter ( ätit sådana i drygt 15 

år) och det tackar jag magnesium för  Dessutom har jag verkligen piggnat till efter att ha använt KS 



och MSM i två veckor efter att ha tillbringat 6 månader på soffan. Idag har jag dammsugit soffan ! 

 

Marlene Skoglund. Har ätit MSM i 6 månader nu. Innan jag började med det låg det en ganska stor 

tuss hår på golvet efter dusch. Nu bara några strån. Håret växer fortare och det är mer glans och 

mjukare nu. Har druckit KS lika länge. Värken försvann och det blev bara stabilt i min överrörlighet. 

Vet inte hur det kunde hända och önskar själv att jag visste. 

 

Mari Isabella. Ja har alopecia o haft d i 32 år börjde använda KS o MSM för c. 1år sen o tyckte d 

hjälpte, det mesta av håret börja växa tibaks! Änvände silverlotion på kala fläckarna o slutade me d 

då flaskan tog slut o håret växte… 

 

Ulrika Persdotter Möllerström. Denguefeberrapport: Min son (som är på jordenruntsegling) 

insjuknade i förrgår i Denguefeber efter en djungelvandring i Sydamerika.Efter ett knappt dygn med 

ett ihärdigt smuttande på "silvergroggen" samt baddande på hudutslag, fick jag nyss ett skypesamtal, 

feberfrossan har slutat, huvudvärk och värk i ögonen upphört, hudutslagen bleknat. Med trött med 

glad röst berättade han detta.  Jag uppmanade honom att fortsätta med silvret ett par dagar efter att 

alla symptom försvunnit. Han protesterade inte! Dom hade med sig 20 liter Ionosil vid avfärden i aug 

förra året, främst som vattenrening, men nu kom det väl till pass efter sviterna av myggburen 

infektion! Ja vad skulle vi göra utan KS? Hurra för att det finns!!! 

 

Camilla Lindgren. 16-månaders tös med magsjuka.Gav henne en dl ks, och hon spydde inget mera 

efter det. 

 

Marie Nordahl. Jag mådde skit i början av MSM. Jag sänkte dosen . Nu kan jag ta upp till 3 msk/dag 

vid behov. Värken är borta. 

 

Paula Holmqvist. Min fånghäst har klarat sig fint flera år tack vare utrensande och 

cirkulationshöjande örtpreparat (tidigare har hon fått fång t.o.m. av hö och halm). Har även börjat ge 

MSM nu, som har samma effekt. Msm stärker även hovarna. 

 

Jeanette Hedell. MSM är suveränt bra till fånghästar. Får också hovarna att börja växa igen,något 

som är dåligt hos fånghästar. Tog inte lång stund innan hovarna började växa på min kille när jag 

började ge honom MSM. Jag tror också att en brist på MSM (vilket alla hösilageätande hästar har) 

kan vara en bidragande orsak till att årets höjdpunkt för fång, numera är i november, enligt Sveriges 

veterinärkår. Alltså inte som som det var förr, då feta ponnyer och kallblod fick fång i början av 

sommaren vid för snabb övergång till bete. Jag tror att det är smart att efter sommarbete börja ge 

MSM som tillskott så att inte MSM-reservoaren tar slut (fram i november?)... 

 

Ulrika Haglund. En solskenshistoria till=) Min krångliga inflammation runt min visdomstand är läkt, 

mitt onda 'skavsår' i kinden vilket jag fått från tanden är nästan borta. Jag har dragits med såret i 

månader...Allt jag gjort för att råda bot på detta är att gurgla i KS två ggr per dag i ca 2 veckor ! 

Magiskt!!! 

 

Sunna Stridh. Idag den 1 April när jag kom till jobbet så fick jag en bamsekram och ett stort TACK av 

en collega och det fick jag för att jag för 2 veckor sedan rekommenderade henne att köpa sej KS pga 



att hon hade varit hos tandläkaren och fått sina tänder totalt utdömda, tvungen att ta bort nästan 

ALLA tänderna, både uppe o nere. inflammerat tandkött, inflammation ända upp i rötterna mm. Igår 

31 Mars var hon på återbesök och tandläkaren frågade henne, - Vad har du gjort!!!!!!!!!??????????? 

Dina tänder är ju MYCKET bättre och inflammationerna har ju gått tillbaka nästan helt..... Hon 

berättade om KS o MSM och tandis sa, - Fortsätt med det och börja INTE med vanlig tandkräm. De 

tänderna som var meningen att han skulle ta bort igår blev inget av med.  Ville bara dela med mej av 

detta Anders Sultan, eftersom hon fick detta svaret av en TANDIS..... Då blir man glad  

 

Susanne Lind. Jag har nyss baddat Wides ögon - förra veckan så han hade ögoninflammation och på 

fredagen var den borta. Tar ju 1-2 teskedar på morgonen med KS alla små barnen i förebyggande 

syfte. 

 

Elsmari Nilsson. Jag tar 2 tsk MSM och 1 msk Silvervatten om dagen (i ca 3 veckor)och jag tror att 

mina ev utrensningssymtom är en allmän ontkänsla i kroppen, det är det enda...En positiv sak har jag 

upptäckt och det är att mina onda ben känns mycket lättare, kan gå uppför mina 3 tr utan hiss utan 

att behöva dra mig upp med hjälp av ledstången... 

 

Carin Eriksson. Efter 5 veckor med MSM och KS känner jag mig piggare på dagarna än på många år. 

 

Carita Linnea Franklin. Började med KS o MSM för 5 dagar sen , e lite piggare o gladare. Såren i 

ansiktet har läkt. Klådan minskat.  Gjorde även en magnetröntgen i går , ska bli spännande o se vad 

den säger . Måste va en mirakelmeducin  

 

Lena Lola Olsson. Mitt tandkött har blivit bättre på en vecka med KS och att borsta med msm  Inte 

helt ur skogen än men det har lagt sig mycket. 

 

Timmy Johansson. Jag har inte haft ont i tänderna sen i dec. Började borsta med xylitol å skölja med 

ks 1-2ggr dagligen. Tänderna känns mycket bättre sen jag slutade med flour för 7 månader sen. 

 

Linn Kaosfabrikken Hemmingby. Jeg ga ks til en venninne. Hun ga litt til sin mor. Moren har noen 

problemer med leddene, som også ga problemer i munnen. (Jeg vet ikke hvilken diagnose hun har.) 

Hun hadde noe betennelse i tannkjøttet, som hun har slitt med lenge. Hun skylte munnen med ks i 2 

dager, og ble helt overrasket, for tannkjøttet hennes var bra igjen. *jippi*. 

 

Renee Kling. Jag blir superpigg och energisk av msm bara efter en knapp vecka på lägsta dos....... 

 

Anki Hagberg. Tog min första MSM-dos någonsin i måndags. Jag vet inte om det är inbilling, men 

efter bara tre dagar med 1 krm känns det "lättare" att gå på långpromenad med hundarna. Någon 

trötthet har jag inte märkt, snarare tvärtom. 

 

Ann-Katrine Backman. En fantastisk kundberättelse igen  En kund som var till mig idag berättade att 

hon fått minska insulin från 48 IE till 36 IE på kvällen. Hon började med Ionosil och MSM i början på 

februari. Även hennes man har fått minska på insulindosen. Såhär skriver hon "jag har tagit 1 msk av 

Ionosil och nu är jag snart uppe i 2 tsk msm" så iom att hon tagit produkterna i två månader så har 

hon nu trappat upp med 1 krm/vecka av MSM. 



 

Anders Sultan. Har hört en del historier om personer som blivit av med sin diabetes efter intag av KS. 

Förklaringen finns förmodligen att finna i att KS får bukt med den infektion som bakterier och virus 

kan orsaka i bukspottkörteln och som slår ut insulinproduktionen. 

 

YaaYnie KaaYlar-ström. Min mamma har diabetes. Vi tog bort alla kolhydrater för att läka hennes 

cancer. Hon fick ks flera gånger per dag. Hennes blodsocker gick ner till normalt och hon fick sluta 

med insulin. Sen hamnade hon på sjukhus. Där gav de henne kolhydrater såklart men jag såg till hon 

fick ks. Hennes blodsocker ligger fortfarande bra så jag är helt övertygad om att det var ks som fick 

hennes diabetes att bli bra igen. Jag har själv börjat med ks och d-vitamin. Min utbrända hjärna har 

börjat fungera igen. Tänker klarare igen. Känner mig lugnare i kroppen med. Har adhd och känns som 

den lugnat sig rejält sen jag började med detta. Försöker även behandla min problemhy med ks.  

 

Ingrid Weideberg. Det värsta är att när man går utbildningar inom skolmedicinen så får man inte lära 

sig något om alternativ. Så man inser inte att det finns ett annat sätt att tänka. Jag har gått en hel 

massa utbildningar (sjuksköterska, narkossjuksköterska, vårdlärare, ambulanssjuksköterksa mm mm ) 

men när jag satte mig på zonterapiutbildningen så fick jag lära mig ett helt annat sätt att se på 

kroppen och sjukdom. Så tyvärr vet inte sjukvårdspersonal om något annat och dessutom blir man så 

itryckt att allt ska vara vetenskap o beprövad erfarenhet hela tiden. Jag brukade säga att min hjärna 

slog kullerbyttor 50 gånger om dagen när jag skulle lära mig tänka på ett annat sätt. Ni ska vet att jag 

var en riktig"VoF:are" förr, så det blev en rejäl omställning. IDag är jag inser jag hur insnöad jag varit 

och är fantastiskt glad över mitt nya yrke som zonterapeut. Jag hoppas det är fler med mig som inser 

skolmedicinens begränsningar och tar till sig alternativa behandlingsmetoder. 

Jeanette Ankartjärn-Norrleen. Jag älskar mitt silver. Som i går tex, jag kände mig lite halvsjuk med 

halsont/ögonvärk/lätt snorig. Tog min silvergrogg, sprutade Ks i näsan/ögonen och ner i halsen. 

Vaknade idag och allt känns ok. Tack och lov, för en förkylning/flunsa för mig som har Graves skulle 

kunna innebära rätt jobbiga saker. Pust! 

 

Barbro Svensson. Ett litet tips. Vi som använder mascara vet hur snabbt den blir torr och smulig. 

Varje gång man för ner borsten så trycker man in luft vilket gör att den torkar. Nu sprayar jag borsten 

på mascaran med Ionosil. Blir super bra. Nästan bättre än när den är ny. 

 

Håkan Porsman. Jag äter Cymbalta sen många år tillbaka och skulle inte klara mig utan när jag får 

mina Panikångestattacker men det går i vågor så jag behöver inte äta det alltid men just nu gör jag 

det och tar 2 tsk MSM samt 2 gr askorbinsyra varje dag , denna kombination gör att jag mår väldigt 

mycket bättre så visst går det att kombinera , jag är ingen självplågare så därför tar jag medicin när 

jag behöver det men räknar med att balansen mellan signalsubstanserna på sikt rättar till sig med 

MSM samt mycket annat så i en snar framtid behöver jag säkert inte läkemedelsbolagens skit utan 

kroppen fungerar som den ska , har inte ätit MSM mer än i några veckor men kommer definitivt att 

fortsätta med det verkligen ett superbra tillskott. 

 

Viktoria Starvikstar. Jag har RA sedan 2008. Förra sommaren började jag med MSM och KS. Jag hade 

cortison, Enbrel och Sulfasalasine som medicinering. Jag skulle trappa ner med cortisonet till och 

börja med och sedan de andra medicinerna, Jag gjorde så med cortisonet ca 1 vecka. Sedan la jag av 



med allt. Jag fick mera symptom ca 3 veckor efter jag slutat med alla mediciner, antagligen då de alla 

gått ur systemet. Jag stod ut och tog endast Alvedon för värk. Efter ca 2-3 veckor hade alla symptom 

helt försvunnit. Nu är jag MEDICINFRI!!! Tar MSM 1/4 tsk varje morgon oh KS när jag känner mig lite 

ur gängorna. Förra veckan var jag hos Reumatologen för 6 månaders besök. Proverna var helt 

normala! Läkaren ville knappt tro att detta var sant! Jag tror att det är möjligt att man blir sämre att 

tag men när kroppen ställt om sig och får stöd av MSM bor den bra snart igen! Jag tar även Zink och 

Magnesium på kvällarna. Pressar färsk Grapefrukt för C-vitamin. Inget smör utan kokos eller olivolja 

till matlagning etc. Linförolja 1 msk om dagen för Omega 3. Havregrynsgröt till frukost. Jag är glad att 

jag stod ut!!!! Det fungerade för mig! (RA - Rheumatoid Arthritis.) Önskar dig allt gott!!! 

 

Margareta Lindell: Jag har en sjukdom som heter Pustulosis Palmo Plantaris förkortas till PPP. Det är 

troligtvis en släkting till Psoriasis. Den yttrar sig som varfyllda blåsor inuti handflatorna och under 

fötterna. Blåsorna försvann spontant efter några år. Istället angreps lederna. Jag har haft den här 

sjukdomen i ca. 12 år. Artriten, alltså ledinflammationen, är mycket aggresiv och kan bryta ner 

brosket i leden på några månader. Blev för ca. 1/2 år sedan tipsad om MSM, av en god vän. Var 

mycket misstänksam mot det här preparatet i början, eftersom jag använt mig av otaliga sk. 

hälsopreparat och inte blivit det minsta bättre ibland tvärtom. Började försiktigt med 1 krdm./dag 

ökade sedan succesivt och tar nu 3-4 tsk/dag. MSM har givit mig mindre värk, mycket mer energi och 

ork. Sover bättre på nätterna. Jag kan inte tänka mig att vara utan och gå tillbaka till den förlamande 

trötthet som jag kände tidigare. Har även börjat med Silver och känner att även det hjälper mig att 

må ännu bättre. Jag tar även andra mediciner bland annat Enbrel och Methotrexate, som sätter ner 

immunförsvaret. Det är också väldigt bra mediciner, men så bra som jag känner mig sedan jag 

började med MSM och Silver har jag inte gjort tidigare. Min läkare på Reumatologen är informerad 

om detta och har uttalat att det är helt ofarligt att använda. Min gamla hund på 10 år började få 

problem med att tugga p.g.a. slitna leder i käkarna och håravfall. Hon får 1 krdm MSM /dag och har 

inga som helst problem med att tugga och pälsen är tjock och glansig. Min andra hund hade tunnare 

päls och var lite mjällig på ryggen hon får samma dos, har fått tjock päls och inget mjäll alls. Även jag 

har fått kraftigare hår och starka naglar. Det finns säkert mycket mer fördelar att räkna upp, men det 

får räcka med detta, denna gången. 

 

EvaLisa Bergqvist. Jag vill dela med mig av några tips till er. Om ni sprayar KS in i munnen och drar ett 

djupt långt andetag så får ni( andas in i) in KS djupt ner i lungorna. kan vara bra om man blir tätt när 

man inte är hemma vid ex astmatiska besvär. Till er med KOL och som har tillgång till andningsmask 

hemmaJag fick så dammigt hö av en granne och hela huvudet kändes tätt (flera år sen sist jag hade 

en sådan reaktion)och då sprayade jag in i näsan och drog inåt och då fick jag det att lossna direkt. Så 

även om jag intar KS dvs dricker varje dag så påverkas jag fortfarande av damm ibland som gör att jag 

intar det på olika sätt i andningvägarna. Till er som har astma och allergi hoppas jag ni provar nu i 

pollentider att ta KS på alla möjliga sätt då det går att exprimentera lite själv hur mycket man 

behöver och hur ofta man kan ta det - Mängderna som vi har tillgång till är minimala mot det som 

media skriver ganska missvisande om- så någon överdosering är vi inte ens nära om vi så dricker en 

hel flaska KS- Lycka till !!!! Jag kan även tillägga att jag tidigare haft mycket svår allergi under många 

många år och haft tillgång till betapred (cortison och adrenalinsprayer ) Det enda jag har i min 

handväska idag är en spray med ren KS. 

 

Åsa Pussiluskan Virtanen. Jag har något som heter PPP. Har fått ett nytt utbrott på ett finger, vad gör 



jag lämpligast? Sitter med KS omslag, önskar verkligen jag kunde häva utbrottet. Uppföljning senare:  

Hade omslag nu i ca 20 min och det slutade klia direkt nästan. Klådan är urjäklig när den sätter igång 

annars. Mina blåsor la sig och klådan gav sig av omslaget. Jag är helt lyrisk ska jag erkänna. Inget har 

hjälpt förut. 

 

Marie Nordahl. På min hund som hade kronisk öroninflammation innan jag tog över henne, 

droppade jag Kolloidalt silver i öronen. Hon blev bättre på 1 dag. 

 

Anna Nordén. Jag gav min dotter Kollodialt silver. Hon fick 2-3 droppar medan hon låg ner så att det 

fick rinna till. Efter några minuter fick hon byta sida så att det rann ut (5-10 min) och tog bakterierna 

med sig. 

 

Charlotta Rexmark. Det är vanligt med blodblandade diarréer hos hundar vid magsjuka och det är 

oftast inget som är farligt. Kan vara virus. När min hund har diarré ger jag rent KS med spruta i 

munnen varje kvart första timmen och därefter en gång i timmen i några timmar. Han brukar 

tillfriskna igen på några timmar med den behandlingen och kan äta som vanligt sex timmar senare. 

 

Maria Hölscher. Återigen vill jag berätta goda nyheter! Min dotter som har börjat med ks och msm 

behöver inte ta sin astmamedicin, har varit utan i nästan en vecka! Underbart! 

 

Ellen Hagerö. Dottern ramlade och skadade sig illa förra veckan. Man fick plocka sten ur såret samt 

klippa till ordentliga sårkanter. Omgivande vävnad var också ordentligt uppskrapad och skadad. 

Första dygnen la vi på silverdränkta kompresser och lät dem ligga i ca 10 minuter. Sen fick det 

lufttorka.Detta resulterade i att såret fick ett torrt lock och aldrig fastnade i omläggningen. Inget 

vätskande eller såsande alls. Idag tvättade vi rent ordentligt (med Ionosil såklart) för att se hur det 

ser ut under sårlocket. Silvret smärtlindrar bra vilket gör att dottern låter mig handskas med 

såret...ett mirakel i sig då hon har Aspergers och hatar/är livrädd för minsta lilla sår.  Döm min 

förvåning när det visar sig att under såret är frisk och rosa vävnad som läkt ihop. Det små ytor som 

fortfarande har små sår kvar blöder inte heller när man tvättar ordentligt på såret. Jag använder regal 

kompresser för stomier, väldigt skonsamt!  Hon är smärtfri och kan redan böja benet och cykla igen. 

Ska också berätta att innan vi for iväg till VC så sköljde jag såret rikligt med Ionosil. Det stoppade den 

värsta blödningen och smärtan tills vi kom ner. Där skrubbade (ja så hårdhänt vart det) dom med 

descubtan (?) innan den lilla operationen och stygn kunde genomföras. Vi skulle sen låta första 

(kladdiga) förbandet sitta i 3 dagar. Vilket jag naturligtvis inte gjorde. Redan morgonen efter la jag på 

första dränkta omslaget. Jag har jobbat på hudmottagning och skulle aldrig låta ett kladdigt förband 

sitta kvar som grogrund. Första dagen hade det fastnat och jag sköljde loss med Ionosil då. Kanonbra! 

 



 
 

 

Ellen Hagerö. Då ska vi väl ta en uppföljare. Dottern vurpade och slog sönder knät. Man fick plocka ur 

sten och klippa till friska sårkanter innan man satte stygn. Sköljde direkt med silver. Har lagt 

silverdränkta kompresser var dag. Såret har alltid hållt sig torrt. I måndags togs stygnen. Dock fick 

man rycka upp såret då ett stygn var illa satt. Därför kunde inte heller stripes sättas. Det ligger nu ett 

litet sårlock kvar.Tösen är dock smärtfri. Hon har lärt sig sårbehandla sig själv. Vc var undrande över 

hur hela det trasade knät kunde läkt ihop (läkaren kom till och med in och tittade nör han fick höra 

att det bara var själva såret som syddes kvar, inga skrapskador) & tösen berättade själv om Ionosil.  

Nu börjar huden bli lite ilsk på allt plåstrande så vi har smörjat med cocosolja. 

 

 
 

Maria Fredholm. Efter en natt med kompress indränkt med ks + ny kompress i morse är ringormen 

nästan helt borta  (innan sprayade jag bara då och då). 

 

Ingela Lännqvist. Msm måste ges under längre tid innan man ser full effekt. Jag äter msm och jag är 



väldigt allergisk, trots allergivaccinationer i 5,5 år. Det enda naturliga ämne som funkat är msm, men 

jag var tvungen att ta det i flera månader innan det jag effekt. Fortsätt ge din hund msm för effekten 

kommer smygande. Lycka till! 

 

Anders Sultan. Svavel, som är det huvudsakliga som MSM ger ett tillskott av - behövs av alla levande 

djur och växter, så visst kan man tänka sig att även mindre barn kan ha nytta av MSM. Barn till 

mammor som ätit MSM under graviditeten är oftast väldigt välutvecklade i muskulaturen och kan 

väldigt tidigt lyfta på huvudet när de ligger på mage. MSM är ett vattenlösligt ämne som kroppen tar 

till sig de mängder den behöver. Resten rensas ut. Allergi är ett område MSM hjälper många barn 

med. MSM hjälper med all sannolikhet även till att ge ett starkt immunförsvar. Ett tillskott av MSM 

kan även ge hjälp vid växtvärk har vi hört. Caroline Ax skrev: Min dotter har fått msm sen hon var 2 

år. Fungerar kanon mot växtvärk. 1 krm varje morgon i ett snapsglas med juice. 

 

Yvonne Luthman. vår halvårsgamla chihuahua/chinese crested varken åt eller drack, och ville bara 

sova. Luktade jätteilla ur munnen på honom och magen var svälld. Jag gjorde en blandning av vatten/ 

Ks och olja som jag sprutade i honom ofta. Blev många "toabesök" för honom, och det var bara slem 

och grönaktig diarré. Till saken hör att han dagen före börjat få lite Ks oralt. Jag personligen tror att 

det var någon slags utrensning precis som vi kan få, och att det var en massa "skit" som behövde 

komma ut. Åt kvällen började han äta och dricka igen, och har sen dess varit problemfri i magen. Han 

tar fortfarande en slurk Ks då och då och mår prima. 

 

Monica Ramsten. Jag sitter här igen med en liten kisse som fått urinvägsinfektion. Började för 3 

dagar sen att ge henne Ion silver, Idag har hon kissas normalt. 

 

Silver hjälper dig och din familj hantera sommaren... 

Silver i finfördelad vattenbaserad form, så kallat kolloidalt silver, uppvisar fina egenskaper vad gäller 

att döda svampar, virus, bakterier och encelliga parasiter. Vad få känner till är att kolloidalt silver 

även påtagligt kan accelerera sårläkning. Samtidigt så stimulerar silverjonerna i vätskan 

stamcellsproduktion i sårområdet, något som leder till en i princip ärrfri läkning. 

 

Effektivt vid brännskador 

 Skulle olyckan vara framme och man bränner sig på grillen eller campingköket, så dränker man 

snabbt in en handduk eller kompress med kolloidalt silver. Applicera sedan detta på det 

brännskadade området så länge som möjligt. Silvret hjälper till att ta ner smärtan effektivt - och 

börjar genast hjälpa kroppen med läkningsprocessen. Människor som använt produkten rapporterar 

om snabb och effektiv smärtdämpning - och sällan uppstår ens en brännblåsa. Skador som i vanliga 

fall brukar sluta med ett besök på akuten och i värsta fall en hudtransplantation, brukar i regel läka 

av sig självt om man använder kolloidalt silver så snabbt man bara kan. Även brännskador orsakade 

av solen brukar man kunna behandla framgångsrikt. Spraya rikligt lite då och då så tar det effektivt 

ner solsveda samtidigt som det hjälper huden läka. 

 

Desinfektion av dricksvatten 

Silverjoner kan effektivt användas till att desinficera dricksvattnet man använder på campingturen. 

Även dricksvatten från den egna brunnen i stugan kan kanske behövas behandlas? 2 teskedar 



kolloidalt silver per liter dricksvatten räcker för att åstadkomma ett så gott som helt bakteriefritt 

vatten. Även svampar och encelliga parasiter får stryka på foten. Silver har nämligen en väldigt bred 

hämmande effekt på i stort sett alla mikroorganismer. 

 

Stick från mygg, knott, getingar och brännässlor 

Kolloidalt silver kan även ge snabb hjälp med att få ner sveda, kliande och värk orsakat av mygg, 

knott och getingar. Produkten är även effektiv på irritation orsakad av brännässlor och andra växter. 

Applicera rikligt, gärna på en bit bomull som sedan tejpas över det irriterade området. Annars kan 

det räcka med att man sprayar området lite då och då. Hjälpen kommer ganska ögonblickligen då 

silverjonerna medverkar till att få ner den sensoriska upplevelsen genom att hämma de signaler som 

utgår från området. 

 

Sönderskrapade knän 

Med sommaren kommer ofta småskador som sönderskrapade knän orsakade av vurpor på grusvägar. 

Då man gärna har kortbyxor eller kjol på sommaren, så brukar skrapskadan vara mer markant och 

det föreligger även en större risk för infektion med olika former av jordbakterier. Även här kommer 

kolloidalt silver till räddningen. Ofta räcker det med att rengöra såret med produkten för att sedan 

spraya på lite av vätskan lite då och då under de nästföljande dagarna. Vid lite större sår så kan man 

även göra omslag med en kompress fuktad med kolloidalt silver. Det finns även Silversalva och EMS-

créme på marknaden. Dessa produkter innehåller silverjoner och har i sammanhanget en liten bättre 

långtidsverkan, då dessa är inbakade i fett - och torkar därför inte ut lika snabbt som i fallet med det 

vattenbaserade kolloidala silvret. 

 

 Nu har du fått lite spännande tips om hur man kan hjälpa sig själv och sina nära med en effektiv 

produkt som allt fler svenskar börjar inse borde finnas i var mans husapotek  

 

 
 

Anders Sultan. Har haft mailkontakt med toxikolog Christina Rudén, hon som var "experten" i Jesper 

Rönndahls "jätteroliga" parodi på kolloidalt silver i Institutet i P3, ni vet den där han kallar oss som 

använder KS för idioter, kvacksalvare och personer som hämtar information om KS "ur vår egen 

röv"... (citat Rönndahl). 

 

Christina är känd för att påstå att silver är lika giftigt som kvicksilver och anledningen till att man 



uppfunnit KS är för att kompensera den försäljningsminskning av silver som uppstod när 

digitalkameran började användas. Ett eller två kilo silver under ett helt år i Sverige... 

 

Skrev i alla fall till henne och frågade om silver. 

 

Hej Christina, Med tanke på dina påståenden om att silver skulle vara lika giftigt som kvicksilver, så 

skulle jag uppskatta om du ville dela med dig av dina källor till dessa påståenden. Observera att det 

är rent silver och inte silversalter vi talar om. Det är dessutom toxicitet för däggdjursceller jag 

efterfrågar. Att det är toxiskt för mikroorganismer är vi rörande överens om. Jesper Rönndahl bad 

mig kontakta dig för att få reda på detta, för Jesper hade ingen information själv. Vänligen, Anders 

Sultan. 

 

Fick nyss svar från henne: 

 

Hej, Mitt påstående handlar om toxicitet av silversalter i akvatiska organismer inte metalliskt silver 

och inte in vitro-studier. Flera former av silver (inkl silvernitrat) finns registrerat i REACH och data 

finns på ECHAs hemsida. Hälsn Christina  

 

Precis som jag misstänkte så baserar hon sitt svar - inte på rent silver utan silvernitrat (silversalt) och 

på hur vissa vattenlevande organismer reagerat i olika studier gjorda i sterila miljöer utan inslag av 

organiskt material som neutraliserar silverjonerna. 

 

Dags för lite mer information till henne. Vi får se om vi får något svar  

 

Hej och tack för ditt svar Christina! 

 

Precis som jag misstänkte. Det rör sig alltså om silversalter och vissa akvatiska livsformer. Du tycker 

inte det blir en lite märklig vinkling när man utan att vidare definiera vilken form av silver - och vilken 

form av organism det rör sig om, brett påstår att "silver" skulle vara lika giftigt som kvicksilver? 

 

Du skulle naturligtvis preciserat att "silversalter" kan vara giftiga för vissa "akvatiskt levande 

organismer". I dessa studier gör man ofta experimenten i en steril miljö där silverjonerna i normala 

fall neutraliserats av svavel eller annat organiskt material. Experiment som inte har det minsta med 

normala livsbetingelser att göra. Gör man samma experiment med zink eller koppar så får man än 

värre resultat. Ändå får vi aldrig höra någon skräckpropaganda i media om hur farligt det är med zink 

och koppar? 

 

Du måste naturligtvis förstå att det är skillnad på silver och silver... 

 

Silver i ren form, är nämligen ogiftigt för däggdjursceller. Det är rent silver man använder i 

produktionen av kolloidalt silver. Det är så gott som alltid däggdjur som använder kolloidalt silver. 

Människor, hundar, katter och hästar till exempel. Det finns inga registrerade biverkningar av 

produkten. Inte ens de kosmetiska som alltid påstås och som vid närmare granskning hör till 

användandet av silversalter i hög koncentration. Rosemary Jacobs har själv berättat om att hon 

sprutat CSP - Colloidal Silver Protein i näsan på 1950-talet. CSP är en silvernitratform som binds till 



protein för att inte falla till botten och som brukade finnas i en styrka uppemot 230.000 ppm och 

bestod av minst 1000 nm stora partiklar. Ett oerhört starkt och korrosivt silversalt med andra ord. 

 

Ett modernt elektriskt producerat kolloidalt silver har ofta en koncentration om 10 ppm och består 

till störst del av 0.24 nm stora silverjoner som ingår en kemisk förening med syre och väte i vattnet. 

Den är oligodynamisk och verkar i kroppen i koncentrationer ner i ppb-området. 

 

En erkänd referens inom området toxiska metaller, Dartmouth Toxic Metals Research Program 

skriver följande om rent silver: "Unlike other metals such as lead and mercury, silver is not toxic to 

humans and is not known to cause cancer, reproductive or neurological damage, or other chronic 

adverse effects. Nor has normal day-to-day contact with solid silver coins, spoons or bowls been 

found to affect human health. This is because solid silver is almost completely biologically inert, and 

even if ingested, would pass through the human body without being absorbed into tissues." 

 

"Trace amounts of silver are in the bodies of all humans and animals. We normally take in between 

70 and 88 micrograms of silver a day, half of that amount from our diet. Humans have evolved with 

efficient methods of dealing with that intake, however. Over 99 percent is readily excreted from the 

body."  

 

http://www.dartmouth.edu/~toxmetal/toxic-metals/more-metals/silver-faq.html 

 

Wikipedia skriver: "Silver-ions and silver compounds show a toxic effect on some bacteria, viruses, 

algae and fungi typical for heavy metals like lead or mercury, but without the high toxicity to humans 

that is normally associated with them. Its germicidal effects kill many microbial organisms in vitro." 

Man skriver vidare: "Silver itself is not toxic but most silver salts are, and some may be carcinogenic." 

 

Rent silver är alltså enligt dessa källor konstaterat ogiftigt och kroppen innehåller ett effektivt 

utrensningssystem som ser till att vi inte samlar på oss för stora mängder silver.  

 

Det märkliga är att inte ens fiskar mår dåligt av kolloidalt silver. Får man svamp- eller 

bakterieinfektioner i sitt akvarium, så häller man ner en 2400 ppm stark silverkolloid i akvariet. 

Produkten FungiStop (http://www.tetra.net/en/en/tropical-fish/care/medicine/tetramedica-

fungistop) från tyska Tetra finns att köpa i vilken akvarieaffär som helst. Man brukar få höra av media 

att fiskar dör av ett mikrogram silver, medan Tetras produkt får upp den totala silverkoncentrationen 

i akvariet till 1 ppm. 1000 gånger högre koncentration än vad som påstås döda fiskarna alltså. Det 

enda som händer är att fiskarna blir friska från sina svamp eller bakterieinfektioner. Tycker det luktar 

forskningsfusk någonstans... 

 

Kolloidalt silver har ofta en styrka om 10 ppm och produceras med hjälp av elektricitet och rent 

silver. Silverjoner är så säkra att amerikanska motsvarigheten till naturvårdsverket, EPA, i en 

sammanställning konstaterade att silverjoner börjar bli giftiga först när man vid ett och samma 

tillfälle konsumerat kring 2 gram per kilo kroppsvikt. Översatt till en person som väger 80 kilo, 

motsvarar det 160 gram silverjoner inmundigat vid ett och samma tillfälle. En liter 10 ppm starkt 

kolloidalt silver innehåller tio milligram silver. Hundra liter motsvarar ett gram silver. Etthundrasextio 

gram silverjoner motsvarar med andra ord 16.000 liter kolloidalt silver. Till saken hör att vid ett intag 



av 8 liter vatten, så dör man av att den osmotiska balansen i kroppen förstörs och man formligen 

drunknar av vattenmängden. Vattnet kan då med fog sägas vara 2000 gånger farligare än silvret i 

produkten. 

 

EPA-sammanställningen hittar du i sin helhet här: http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-

PEST/2009/June/Day-10/p13476.htm  

 

Silversalter är något helt annat. Silvernitrat produceras genom att man löser silver i salpetersyra. Det 

blir en starkt koncentrerad, frätande och färgande produkt. LD 50 brukar sättas till 10 gram 

silvernitrat. 

 

Följande in vivo-studie visar inga som helst förgiftningseffekter på de djur som matats med rent 

silver. Inte ens 5 gram nanopartiklar med silver per kilo försöksdjur gav några skador och de var vid 

lika god vigör som kontrolldjuren: 

 

"Oral administration of AgNPs at a limited dose of 5,000 mg/kg produced neither mortality nor acute 

toxic signs throughout the observation period. Percentage of body weight gain of the mice showed 

no significant difference between control and treatment groups. In the hematological analysis, there 

was no significant difference between mice treated with AgNPs and controls. Blood chemistry 

analysis also showed no differences in any of the parameter examined. There was neither any gross 

lesion nor histopathological change observed in various organs. The results indicated that the LD(50) 

of colloidal AgNPs is greater than 5,000 mg/kg body weight." 

 

"In summary, the present study tried to modify various toxicity tests to verify the acute toxic effects 

of colloidal AgNPs. The colloidal AgNPs was found to be nontoxic when oral, ocular and dermal 

toxicity tests in mice and guinea pigs were performed." 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21712637 

 

Du tycker inte det blir lite väl skevt att försöka ge sken av att silver är lika giftigt som kvicksilver? Och 

sedan ha ett humorprogram basunera ut detta där man påstår att vi som besitter den riktiga 

kunskapen kring silver - är idioter, kvacksalvare och har tagit den kunskapen ur vår egen röv? 

 

Hur kan vi hjälpas åt att rätta till den bild som felaktigt spridits genom Jespers program nu? 

Programmet är anmält till granskningsnämnden. 

 

 Vänligen, 

 Anders Sultan 

 

Monica Lahti. Jag brände mig på brännässlor - hela ena armen - la om med Silver på en gång, fick inte 

ens en blåsa, var lite röd samma dag och sen syntes ingenting, kändes inte heller. De som bränt sig på 

brännässlor vet hur det känns, tur att det finns KS  

 

Eva Halvarson. Upptäckte precis att vårtan jag hade på mitt finger är nästan helt borta. Det konstiga 

är att jag bara sprutat samma blandning som jag har i ögonen, en del msm och fem delar ks totalt 



fyra gånger!! I går märkte jag att den blivit svart och gjorde lite ont och den var tjock idag är det 

svarta borta och man kan bara ana en liten upphöjning så nu fortsätter jag att spraya. Det här är ju 

verkligen mirakelmedicin!! Jag hade tänkt att jag skulle dränka in en kompress med ks över natten 

men hann inte utan sprayade bara när jag ändå sprayade ögonen fyra gånger. Helt otroligt!! Apropå 

ögonen så testade jag för skoj skull mina gamla läsglasögon och jag kunde inte se alls med dem. De 

var på tok för starka. 

 

Jane Jade Hansson. Fick ett fem x tre cm, djupt brännsår på underarmen efter att ha skållat mig på 

kokande vatten. Det blev ett köttsår, lade på en kompress dränkt i silverlösning i ca 1 timme i tre 

gånger på två dagar, sedan ramlade ruvan av och bara ett rosa märke syntes där den suttit...Helt läkt 

med minimal ärrvävnad på nolltid . Underbart  

 

Annika Svensson Fd Stenberg. Maken brände sig på varmt kaffe, tog direkt kall dryck i munnen 

medan jag hivade upp min Ks flaska. Han fick 2 korkar som han höll i munnen i 3 min.  Man brukar ju 

få riktigt ont i flera dagar. Men han kände ytterst lite. Passa på att spraya nyrakad hud med KS då 

slipper man sveda irritation eller finnar  

 

Lena Hammarstrand. Efter lite grejande och förebyggande medicinering har vi även i år fått igång 

mattillgången för Kajas kalv trots juverinflammation. Känns som en riktig seger. Har förebyggt med 1 

dl KS om dagen i 3 veckor och smörjt med MSM-salva. Det är stort och uttänjt men väldigt lite smärta 

och ingen inflammation. Liten Vit äter för fullt  Tusen tack för KS  

 

 
 



 
 

Karin Björklund. När jag började med ks och msm hade jag ingen aning om hur det skulle verka på 

mej. Men jag måste säga att jag är över förväntan överraskad. Som snart 66-åring så har jag hunnit 

dra på sig en hel del krämpor och andra konstiga saker. Det ena efter det andra rättar till sej på något 

konstigt sätt *ler" - småsaker och större saker. Hur är detta möjligt? Det är som ett mirakel - 

trolleritrollera!. En del saker har försvunnit nästan utan att jag lagt märke till det. De större 

åkommorna, som var orsaken till att jag sökte alternativ hjälp finns kvar till en viss del, men blivit 

mycket bättre. Ibland tror jag att det är placeboeffekt, men... nej...!! Livslusten och hoppet har 

återvänt och det bidrar också till glädje och positiva tankar. Det blir som en snöbollseffekt. När jag 

gick i pension i oktober var jag en spillra. Nu jobbar jag litet extra och, tro det eller ej, någon har sagt 

att jag ser pigg ut. 

 

 

Anders Sultan. En intressant berättelse från en person som vill vara anonym, men som vill berätta 

om de positiva effekter hon fått av Ionosil på sina biverkningar av traditionell cancerbehandling. 

Detta på bara en dryg vecka: 

 

I fjor fick jag diagnosen tonsillcancer och har strålats hela hösten, inga cellgifter. Tumören i tonsillen 

har de konstaterat att den är borta men jag har en liten rest i en lymfkörtel på halsen som kanske ska 

opereras. För en dryg vecka sedan började jag med ks och d-vitamin efter mailkontakt med en läkare 

i förhoppning om att resterna av metastasen ska vara borta vid nästa undersökning på måndag - 

även om det är kort tid dit. Det jag inte funderat så mycket över är att ks skulle ge andra effekter 

med. Vid och efter strålningen förändrades mitt smaksinne så att det mesta smakade väldigt illa. 

Efterhand som tiden gick smakade maten okej, men långt ifrån gott. Efter tre till fyra dagars 

användning av ks och d-vitamin har smaken förändrats drastiskt och det mesta av maten smakar 

riktigt gott. Dessutom är jag inte lika torr i munnnen och näsan längre, vilket underlättar mycket när 

jag ska prata och äta bland annat. Förutom detta hade jag fortfarande ganska ont i tungan där den 

var som mest strålskadad, detta trots ganska stora doser olika smärtstillande. Även smärtan har 

minskat och jag kan nu trappa ut smärtstillande snabbare verkar det som. En annan positiv effekt är 

att jag känner mig något piggare. Efter strålning och hela händelseförloppet blev jag "hjärntrött" och 

har inte klarat göra mer än en sak åt gången och då blivit fort uttröttad i form av lätt yrsel och lite 

illamående och total okoncentration. Nu kan jag t.ex.  både titta på tv och prata med min man under 



kortare stunder. Ville bara berätta om den positiva effekt jag haft av ks på kort tid. Tipset om er sida 

och preparatet fick jag av en god vän. Tack för en bra produkt. Naturligtvis är det Ionosil jag köper  

Helene Berndtsson. Första lilla känslan. Jag har haft en förstorad bisköldkörtes som är bortopererad. 

Sen fick jag en hjärtinfarkt 49 år gammal. Vid 52 fick jag polymyalgia reumatica en reumatisk sjukdom 

som drabbar oftast äldre. Jag är nu 56 och den ska försvinna oftast efter 2 år och jag har den 

fortfarande kvar. Som icke rökare är det en chans av 100 att drabbas av hjärtinfarkt mellan 45 och 

54. Är så mycket att skriva om. Jag har under de fyra sista åren minst, varit täppt i näsan på nätterna 

de flesta nätter. Först fick jag en allergispray men för ett halvårsen bytte jag läkare och fick 

cortsonspray. Den har hjälpt den andra funkade dåligt, Jag började med bikarbonat för cirka fyra 

veckor sen och för två veckor sen började jag med ks och msm. Köpte sprayflaska och nästan direkt 

kan jag andas bättre på nätterna och behöver inte använda cortisonsprayen. Jag känner att jag blir 

inte heltäppt och vaknar inte av att det är stopp i en näsborre.  

 

Olof Hammar.  För att förebygga ligg/trycksår använder jag en tempurmadrass. Dessutom är jag 

ganska spastisk så de känsliga delarna av höft och ben behöver inte nödvändigtvis drabbas av sår. 

Hur som helst är jag väldigt tacksam för silvret. Har inte haft några problem med infektioner under 

väldigt lång tid. Jag tror jag kan tacka KS för det.  Har tipsat om KS till många av mina 

olycksbröder/systrar, och vet att de som tagit detta till sig ännu ej haft några komplikationer. Ergo: 

KS fungerar strålande bra för oss ryggmärgsskadade  

 

Britt-Marie Bim Häring. Mina ögon och min näsa har aldrig mått så bra i pollentider som nu, min hy 

har blivit som sammet och rynkorna håller på och försvinner (jag är 66 år), min mage mår prima, jag 

känner mig mycket piggare och sover bättre. Och då har jag bara hållit på EN VECKA!!  Så visst tror 

jag på dom här preparaten. 

Christel Gunnarsson. Jag tar MSM varje dag för att hålla mig smidigare i lederna och piggare rent 

allmänt. Har inga krämpor alls längre och är 50 år. 

Marlene Skoglund. KS och MSM plus bikarbonat har hjälpt mej nåt otroligt. Min strålbehandlade 

mage är mycket bättre. Tandköttet har läkt ut så fint. Huden har fått lyster. Lederna värker inte 

längre. Håret växer och glänser igen. Sår läker på nolltid. Andedräkten känns fräsch även som 

nyvaken. Naglarna är starka. Tränar och orkar mer på gymmet än när jag var yngre. Alla andra 

tillskott som rekomenderas kanske inte min ekonomi tillåter, men bra mat är också läkande. Ja så är 

det i mina ögon och detta har hänt i min kropp. Ca 6 månader har det tagit men det blev bättre 

ganska snart. Jag var överrörlig med ständig värk. När jag började gjorde det ännu ondare men det 

vände efter bara några dagar.  

 

Susanne Lind. Bara av att spraya 9 åriga sonens ena vårta på handen med KS plus 1 tsk på kvällen 

efter tandborstning så har den plötsligt försvunnit så nu på den andra vårtan som han har på andra 

handen samt att vi även fått bort så gott som en envis vårta på sidan om knäskålen på honom och ett 

fult upphöjt ärr på armbågen efter ett infekterat skubbsår, han har haft kompress med KS under 

natten och ärret har minskat rejält i upphöjnad. Det tar sin tid då man inte får eller har tid varje kväll 

men ser att det funkar ändå. 

 

Britt-Marie Bim Häring. Jag sprejar min näsa med KS. Har inte behövt ta apotekssprej alls efter två 



dagar med KS. 

 

Ann-Katrine Backman. Jag har flera kunder som använder rent KS till nässkölj Emelie och dom tycker 

att det fungerar mycket bättre än saltvatten därför att slemhinnorna torkar ut med saltvatten. Nej, 

jag har aldrig använt nässkölj, jag brukar endast spraya. 

 

Eija Stadig Andersson. Jag har missbrukat nässpray sen ca 20 års-ålder (är 37 nu). Sista åren har jag 

använt cortisonspray då läkaren sa att näsans slemhinnor måste läka och sen ska nedtrappning ske 

succesivt. Jag har druckit KS drygt en vecka och tagit en medicinspruta med KS och sprutat i näsan vi 

läggdags. Dag 2 med KS, slutade jag helt med cortisonsprayen och har inte varit täppt i näsan 

märkvärt. Första natten kliade och stack det enorm i näsan, men jag tog det som rensning och chock 

för näsan. Så så fort kan man få effekt  Jag har tidigare försökt sluta med cortisonet, men fått panik 

då jag blivit totalt igenbommad i näsan. Så jag tror inte man alltid behöver spraya in det.... Testa med 

att droppa in det i små mängder. 

 

Lena Lola Olsson. Jag får också lägga till en bra historia om KS och MSM. Efter snart 2 veckor har 

tandköttet slutat blöda, tänderna gör knappt ont längre. Började redan från början med en stor 

matsked MSM (då jag detoxat ett par ggr innan). Salvan som läkaren skrev ut till mig för mitt öra 

slutade jag att använda och droppade KS i, istället - superbra!. Näsan har slutat rinna (snöt mig en 10 

ggr om dagen innan). Jag blir så pigg av ta MSM på morgonen, det studsar liksom i hela kroppen  

 

Katrin Fritiofsson.  Kör själv groggen sedan igår, behövs verkligen inga mängder! Lite och ofta, en tsk 

varje reklampaus:) Nös hela dagen men skiten kom av sig:D Fortsätter en dag till för boost av försvar. 

Bra koncept som funkat flera gånger. 

 

Katarina McLaughlin. Detta är så fantastiskt, att jag knappt vågar säga det....Jag började med MSM 

för 6 dagar sedan, och lade till nyponpulver för 5 dagar sedan. Under de senaste 3 åren har mina 

leder blivit värre och värre, jag fick kämpa varje gång jag skulle upp ur sittande ställning, för att inte 

skrika rätt ut. Jag vaknade varje gång jag vände mig i sömnen pga smärtan, så ni kan tänka er att det 

inte var särskilt imponerande.. Idag 7/4-2014, så vaknade jag UTVILAD, utan att ha vaknat under 

natten, kliver upp ir sängen UTAN smärta, klär på mig UTAN att bita ihop inför att det ska göra ont!!  

WOW!!!! Jag är en ny människa!!!! Jag trodde ALDRIG att resultaten kunde bli så här bra, och att det 

kunde gå så fort!!!! "Lycklig Katta"..  Tack MSM och nyponpulver!! Det är fantastiskt!! Jag trodde 

ALDRIG att jag faktiskt skulle må bättre... Hade accepterat att jag har reumatism. Jag tar inga 

smärtstillande, kan vara därför effekten blir så häftig och att det kanske inte fanns så mycket att 

rensa ut. Ny kvinna är jag iaf! Min man ringde precis mig, från sitt jobb, och vi började gråta av lycka 

tillsammans, över telefonen. Detta har ju påverkat vårt förhållande i många år, och han var lika 

chockad/överlycklig som jag. Tänkte jag kan dela med mig av det också... <3<3<3 Detta är otroligt och 

underbart!!!  Detta är häftigare än att bli gift/bli mamma och allt annat i världen! Smärtfri!!!! Jag 

"visade" precis min man hur jag trallar upp för trapporna! Både han och jag fick tårar i ögonen...  

Mina barn vågar ta i mig ordentligt! Detta är en sådan enorm ny känsla, så jag har haft glädjetårar 

hela dagen! Vad ÄR detta för mirakel? Passar mig utmärkt iallafall! 

 

Terra Sundman. Känner igen känslan har samma & fått samma resultat  

 



Nina Hyvärinen. jag känner mig skitpigg. har fortfarande ont i nacken men mina fingrar är bättre. 

Rörligheten är bättre men bara en sån sak att känna att jag orkar mycket mer än förrut - är 

underbart. Har  både arbetsskada och pisksnärt men jag har kommit lång fram än för 10 år sen. Har 

även artros i fingrar men jag får mycket hjälp av min träning på gym och nu orkar jag mycket mer och 

är dubbelt så uthållig på bandet när jag går i snabb takt. Känner mig som en superhjälte nästan 

 

Kristina Rense. Grattis, vad underbart!!! Själv har jag slutat med cytostatika och orudis mot 

ledvärken för 1 mån sen. Istället tar jag KS, msm, nyponpulver, vetegräs, omega 3 med mera. 

Dessutom har jag slutat äta/dricka socker/vissa kolhydrater (t.ex bröd, ris, pasta, potatis, godis, chips, 

frukt, läsk, alkohol) . Preparaten/metoderna funkar kanon för ledproblem i höfter och händer, men 

inte helt 100 % ännu mot all värk, för jag har skador efter bilolycka i rygg & nacke också. Hoppas på 

förbättring där också snart  Måste öka dosen msm försiktigt. Lycka till alla! 

 

Gunilla Dahlquist. Fantastiskt, men tar du inga värk tabletter? Eller du har slutat med dem? Undrar 

då jag tar KS o msm men tar ändå mina värk tabletter men mindre o mindre av dem. Jag mår också 

mycket bättre efter två veckor o målet är inga tabletter efter 20 års värk. Räknar med att kunna sluta 

helt. Visst är det fantastiskt blir glad att läsa ditt inlägg! 

 

Charlotta Rexmark. Min pappa tog 1 msk MSM per dag och blev med det helt smärtfri från sin RA. 

Pappa hade nedsatt njurfunktion, drygt 20% njurfunktion kvar, och gick på täta kontroller men fick 

ingen försämring av MSM. Dessvärre fick Pappa ingen förbättring på njurarna heller, men samtidigt 

var han över 80 år gammal och hade många hälsoproblem så att bara bli av med smärtan i leder och 

muskler var ett stort plus. 

 

Anders Sultan. Jag har faktiskt inte hört om något specifikt resultat i Sverige på ALS. ALS kan många 

gånger vara feldiagnostiserad borrelia.I USA kan man hitta spridda kommentarer i olika silverforum, 

bland annat denna: "I have a friend w/Lou Gehrig's disease. He has been drinking CS for five months. 

So far his therapist say's his condition has not deteriated for the last three months. I would call this a 

good beginning."I USA heter ALS Lou Gehrigs disease efter en berömd basebollspelare som dog av 

just ALS. 

"On May 2 1939 Lou Gehrig benched himself after playing 2130 consecutive baseball games with the 

NY Yankees. His health had deteriorated to the point where he was no longer able to play well. 

Addressing the crowd before a July 4 1939 game, Lou Gehrig told people that he was the "Luckiest 

Man on the Face of the Earth." Two years later on June 2 1941 Lou Gehrig died of amyotrophic 

lateral sclerosis." 

 

Monica Löfsved Pettersson. För drygt 2 år sedan kom jag i kontakt med dessa produkter, läste 

mycket och körde igång, som jag idag vet lite väl häftigt! Fick våldsamma utrensningsbesvär och 

kollade med Anders om man kunde vara allergisk för svavel....... och det kunde man ju inte! Ok, 

tänkte jag, jag måste sluta för besvären var så stora, tyckte jag! Höll på med silvret, typ underhåll två 

teskedar morgon o kväll! Gjorde 3 månaders uppehåll, gjorde en omstart i samband med att Anders 

berättade om " smygutrensning" då med 1/4 kryddmått med MSM i några veckor och sen ökade jag 

s-a-k-t-a på tills jag en dag hade så vansinnigt ont i min nacke, att jag ökade på och tog 2 kryddmått 

MSM och hade total smärtlindring efter en timma! Jag var helt förbluffad! Sen dess har jag hållit på 



med den dosen och det fungerar underbart bra! Det går inte en dag utan jag känner stor tacksamhet 

för både MSM och Kolloidalt silver! Dessa produkter tillsammans med det kosthåll som bidrar till min 

hälsa har givit mig ett helt nytt friskt liv och det är mycket att vara tacksam för! Har hållit mig till LCHF 

sen 7 år tillbaka och kombon har givit mig ett värkfritt liv! Mina tidigare kroknade fingrar är helt raka 

idag och det är imponerande, då jag vet att min mamma var helt förvärkt vid min ålder! Helt 

fantastiskt att få uppleva detta när man är 70+... Det är aldrig försent att förändra sitt liv!  Att på 

detta fantastiska sätt få uppleva ett helt nytt liv vid 70+ är en gåva så stor! Har aldrig tidigare i mitt liv 

mått bättre, för när jag sagt att jag mådde bra, så ljög jag för jag visste inte bättre! NU vet jag vad 

hälsa är utan värk, stela leder, arbetskada/som läkt ut!/ magkatarr, huvudvärk m m. 

 

Monica Löfsved Pettersson. Silver och hundar! Jag sprayar silver i munnen på min hund, efter att jag 

gjort ren hennes tänder med tandkräm, där jag kommer åt! Hon har jättefina tänder och fin 

andedräkt! Sen har jag ett par teskedar silver utblandat i lite vatten i en porslinskål, som tar vid 

behov! Dessutom får hon en tesked MSM i lite creme fraich varje dag! Hon är snart 9 år och jättepigg 

och fin i pälsen! Tassarna är helt OK. 

 

Anna-Britta Schönbeck. Min hund fick allergisk reaktion i munnen, knallröd och hade sveda, jag 

sprejade med Ionosil, han slutade gnälla efter några min. efter några timmar var munnen fin. 

 

Lina Bacon Bojstedt. Gav just mina katter KS.... Den ena lät som en ylande hund, VILL HA, och den 

andra var inte så intresserad.... 

 

Maria Fredholm.  Jag fick ringorm förra veckan på armen ... kliade tokmycket... lade på kompress 

med ks ... efter 2 dagar är det borta. 

 

Brittmarie Önnerudh. Om du har problem i tarmarna späder du ut KS. En dl KS o en dl vatten o 

sveper det. Då kommer det snabbt ner i tarmen o gör sin nytta där. Annars tar du det rent. Jag gjorde 

så när jag kände av magsjuka o diarré. Gick över på en gång. 

 

Terra Sundman. Jag har helt slutat med glutenprodukter, nästan inga mejeriprodukter och äter MSM 

- KS - korngräs - Omega 3 - alger - nyponpulver - ljummet citron vatten om morrnarna för utrensning 

& annat. Har varit ordentligt sjuk, med rediga smärtsamma Bechterew-skov i 5 års tid nu, men sedan 

jag tog bort gluten och fortsatte med mina nyttiga intag, började jag efter redan 2 veckor märka 

markant skillnad. Snälla prova, för din egen skull, det förändrar totalt inflammations risken i kroppen 

din, så dina skov inte vaknar så lätt. Och nu finns det mer bättre glutenfria produkter i affärerna, som 

inte smakar pyton. 

 

Happy Kristina. Hej, jag har aldrig behövt silver på sår förräns i går, då jag skar mig djupt i mitt finger, 

jag lät det blöda ut ett tag sen sprayade jag silver på såret, la om ett plåster, tog av det efter några 

timmar, och såret hade dragit ihop sig, Inatt dränkte jag in det med en tuss silver och plåster över, nu 

syns knappt inte såret, har aldrig varit med om så fort läkning, Jag har bara haft ett vanligt plåster på 

idag, snittet var på undersidan ganska nära toppen på långfingret, och jag är packare och behöver 

mina flinka fingrar  såret har inte gått upp någonting,helt intakt och då har jag packat som vanligt 

utan att tänka på såret ens,och det är lika fint än, jag är verkligen förundrad. 

 



Lena Olsson. Trodde i söndagskväll att jag skulle få avliva min ÄLSKADE hund,inget liv alls i 

honom:hällde ks i munhålan,döm om min glädje när han dagen efter var mycket piggare,ger han nu 

lite ks i vattnet dagligen:ingen blev gladare än jag ,att få sin bästa vän bli piggare. 

 

Gunilla Dahlquist. Har tagit giktmedicin sedan aug 2010 men medicinen tog slut för 3 veckor sedan. 

MSM har jag tagit i 2 veckor och inte ett dugg känningar av gikt mer varken i foten eller i ett par av 

mina fingrar  Nu är det bara fibromyalgin och nack och ryggbesvären kvar men det blir bättre o 

bättre. Tar 2 kryddmått varje morgon och KS 20ml x2 har mycket att få ur kroppen men är enormt 

positivt inställd  Ischias o en inflammerad slemsäck sedan feb 2013 vilket har orsakat mig enorma 

smärtor är helt borta. 

 

Marie Lindberg. jag hällde lite silver i en vas med tulpaner.....dom är fortfarande fina o knoppiga 

efter tio dagar : ) brukar ju vara vissna efter några dygn... 

 

Karin Henningson. Jag är oxå ny på området, men väldigt fascinerad över dess läkande kraft. Hade 

ont i halsen o gjorde några sprayningar med KS och halsontet försvann! 

 

Lotta Sunvisson. Har blivit av med domningarna från diskbråck i nacken med msm. 

 

Marie Andersson. Använder silver mer och mer. Upptäcker ofta nya användningsområden. Jag 

rekommenderar silver till alla! Både invärtes och utvärtes. 

Lisbeth. Använder KS på min katt som har kronisk gingivit. Det botar inte men det hjälper till att hålla 

inflammationen på en mycket bättre nivå. 

 

Lena Sörelid Nordstrand. Min 5-åring vaknade i lördags morse fullkomligt täckt av koppor på rygg 

och mage, lite ner på benen, flera runt munnen och i håret. Jag smörjde direkt med Silversalvan, som 

innehåller bl a KS, aloe vera och emu-olja. Första natten vaknade han två ggr av att det kliade, jag 

smorde med salvan och han somnade om. Dag 2 smorde jag ett par ggr, det kliade i stort sett 

ingenting. Andra natten vaknade han en gång vid 4.30, vi smorde och han sov. Sen dess har det inte 

kliat någonting, och kopporna i ansiktet är nästan helt borta. De på bål och rygg har torkat nästan 

helt! Det som förbryllar mig är att de har "hoppat över" vätske-biten och börjat torka och blekna 

direkt. Att salvan är bra, det vet jag! Men kan den ha påskyndat sjukdomsprocessen så att det t o m 

kan bli negativt? Allt detta på fyra dagar. 

 

Elzbieta Hardö. Mycket nöjd med MSM som hjälper mig med artrosen. 

Leena. Msm gör så jag verkligen orkar, jobbar natt så dom är guld värda för mig. 

Fredrik Ahlström. MSM funkar kanon för mig, klar skillnad på mina leder. 

Åsa. MSM hjälper mig att må bra och inte ha lika ont i min kropp. 

Helena.Köpte MSM efter ett tips från en vän. Efter bara några dagar känner jag att jag blivit betydligt 

piggare och har mer ork. 



Annika.Hade haft fruktansvärt ont i halsen i elva dagar och besökt doktorn som sa att det nog var ett 

virus och att det bara var att vänta ut det. Då fick jag riktigt nog och började leta efter alternativa 

lösningar.Hittade en massa om kolloidalt silver och tänkte att värre kan det ju inte bli. Beställde hem 

det och efter att jag tagit första matskeden så tog det kanske en halvtimme så hade jag knappt ont i 

halsen längre!!! Tog en matsked ca en gång i timmen under en dag och sedan kanske fem gånger om 

dagen i en vecka för att verkligen få väck allt det onda. Vilket det nu var ett virus eller bakterier 

spelar ingen roll.Kommer alltid att ha detta vatten hemma!  

Margit Ström. Kollodialt silver ger jag min hund fn då hon varit mycket sjuk. Hon är pigg och glad. Ger 

5 ml 2 ggr dagl. Även jag själv använder det tillsammans med msm, på sår o bla duschar jag ögonen 

med det. 

Anna. Super!!! Min hund har svamp i öronen och testade Ionosil!! Svampen dog Jippie 

Sebastian. Denna produkt är nog den mest effektiva jag någonsin testat när det gäller förkylningar. 

Jag tar en riktig dos när jag känner mig hängig i en kopp te och förkylningen är inom någon dag som 

bortblåst!  

Lisbeth Wendel. Vi ger våran katt Nala 2 teskedar kollidalt silvervatten varje dag. Hon har fått 

diagnosen kronisk gingivit, hennes mun såg fruktansvärd ut. Hon hade inflammation i tandköttet 

vilket var mörk rött och jättesvullet, varför hon givetvis också hade mycket ont. Veterinärens förslag 

var cortison, vilket vi gav henne några gånger men tyvärr blev det bara bättre någon vecka, sedan var 

vi tillbaka där vi började. Vi har gett henne silvervatten över ett år nu, hennes mun är inte helt frisk 

ännu men 80% av det röda svullna är utläkt och hon knaprar torrfoder utan några problem vilket 

talar för att all smärta är borta. För en vecka sedan var hon hos veterinären för kontroll av sin mun 

och det var så roligt att höra att hon var mycket fin i sin mun. Jag kan bara rekommendera. 

 

Lena Särnstedt. KS botade min tupps hosta/heshet. Eftersom jag inte trodde att jag skulle kunna ge 

honom KS med spruta i näbben, ställde jag bara ut en skål med ren KS och både han och hönsen 

drack... Jag har gett alla mina djur(Får, hundar, höns och katter) KS utan att vara så noga med 

dosering. Har de haft besvär har jag bara gett oftare. Inga besvär bara nån tsk som underhållsdos.Just 

nu har jag en hund med colibakterier i urinen och honom sprutar jag KS i munnen på 3-4ggr 

dagligen.silvervatten. 

 

Eva Halvarson. Jag blir väldigt sällan sjuk men i morse vaknade jag med superont i ett öra och i 

halsen med lite feber. Så istället för att göra i ordning frukost bländande jag silvergroggen 1 dl ks med 

en dl rött vin och en pressad ekocitron och tog en munfull var femte minut innan jag svalde höll jag 

kvar och gurglande i halsen under två minuter. Jag tog och sprayade rakt in i örat min ks och msm 

blandning några gånger. Sedan har jag smuttat på silvergroggen då och då under dagen och jag är 

helt frisk inte ont inte feber lika pigg som vanligt.  Jag har med mig silvergroggen i en liten flaska när 

jag jobbar. 

 

Auat. det bästa som har hänt mig....det kan inte bli bättre... 

Frida. Jag har än så länge bara kunnat dricka det några få dagar, då jag va tvungen att äta penicillin i 

10 dagar. Men de få dagarna jag tagit innan och efter så hjälper den mot det jag köpte den för. Mitt 



starka sockerberoende, "sockersvamp" i tarmarna. Jag tar 5ml och håller under tungan i ca 30 sek 

innan jag sväljer, blandar alltså inte ut i vatten som det står på flaskan  

Weera. Mycket bra produkt till ett väldigt bra pris. Använder KS till mej själv och mina hundar. Funkar 

perfekt.  

Anna.Fantastisk produkt! Badda Ionosil på munsår och det försvinner i ett nafs! Lika så blev sonen av 

med en envis fotvårta efter en vecka med Ionosil. Köp!!! 

Emma. Detta är smaklöst och går därför lätt att dricka (utblandat enligt anvisningar så klart). 

Bacillerna och virusen från mitt jobb på förskola, försök att komma hit ;) 

Gertrud Nilsson. Kollidalt silver använder hela familjen! Vid förkylningar influensor! Ge mina katter 

det i driksvatten! Kanonprodukt!  

Göran. Silver är bra, speciellt efter influensa, då det renar från bakteriella efterverkningar.  

Anette Palm. Detta medel är helt grymt, stoppar upp förkylningar, läker mina munsår. Känner mig så 

klarar i hjärnan samt att jag har börjat att komma ihåg mina drömmar, det var länge sedan jag gjorde 

detta. 

 

Marlene Skoglund. Jag dricker inte heller alkohol. Därför smuttar jag med svenskdroppar. Det är 

örter utdragna ur sprit. Finns på hälsokostbutiken. Funkar fint det med. Blandas på samma sätt som 

silvergroggen med detta istället. 

Nina Högström. Är det någon som varit med om att celluliterna försvinner i samband med msm 

intag? Mina har jag haft sedan jag kan minnas haha och dom är näst intill helt borta! Ja även om man 

är mega smal så kan man ha celluliter, har hört att det är gifter som samlas i fettet, jag har druckit ca 

3 munnar ks om dagen och dom första 2v har jag bara tagit halvt kryddmått msm men nu är jag uppe 

i 2 om dagen. Smörjer även med en kräm som heter EMS salva, jag har tidigare haft så mycket 

celluliter att jag inte ens skänkt en tanke på att gå utan leggings under sommaren och nu syns dom 

knappt.  Har inte gått ner i vikt, väger 67 och är 166cm och jag är verkligen överlycklig. Inget 

önsketänkande här  Min syn har oxå blivit bättre, använder inte mina glasögon längre och klockan 

på micron som jag verkligen INTE kunde se ifrån soffan kan jag se nu utan att kisa  men det har jag 

märkt att det är ks som gjort det för mig för nu har jag varit utan ks en vecka och min värk börjar 

komma tillbaka och synen försämrats. Jag dricker en dl KS ca om dagen. 

 

Linnéa Kokås-Sörgård. Jag tycker mina celluliter har minskat! Tänkte om det kunde vara msm och det 

är nog mycket möjligt då det rensar ut. Man kan ju hoppas! 

 

Ulrika Olsson. Mina celluliter minskar också av MSM!! Och huden blir jämnare och mjukare. 

 

Eva Halvarson. Celluliterna jag hade är i stort sett borta synen är mycket bättre hår och naglar växer 

så det knakar och det gråa har minskat betydligt. Och jag tar en tesked msm. 

 

Mats Carlsson. Jag som har sömnapne hade tänkt hälla ks i apparaten men fick höra att det var 

känsligt för metall. Nu läste jag att Anders Sultan skrev att det inte förstörs om det kommer i kontakt 



med metall. Om jag minns rätt... (rätta mig om jag har fel). Så jag hällde det i apparaten och det 

måste väl då bli typ en nebulisator. Man får i sig det förångat under hela natten då man sover. Jag vet 

inte om det beror på det men jag hade rethosta igår som jag haft några dagar och idag är det borta. 

 

Anita Olofsson. Har varit på ögonmotagningen för att mäta trycket som jag har haft länge. Droppar 

varje kväll det har inte gått ner, men idag sa läkaren att det var jättebra, det hade gått ner från 30 till 

18. Det tackar jag ks å msm för. Tydligen hjälper KS för grön starr (övertryck i ögat). Läkaren har sagt 

innan att jag har lite fel på gula fläcken men idag sa han inget om det gjorde en synfältsundersökning 

allt var bra sa han är supernöjd.  

 

Mathilda Haraldsson. Jag har sprayat ögonen med ks o msm i drygt en vecka o ser redan klarare  

 

Astrid Olofsson. Jag har oxå amalgamsanerat. Började med endast några korn i början och efter 2 

månader är jag nu uppe i 1 1/2 krm. Så 'skynda långsamt' så går det bra! Lycka till! 

 

Jowan C Österlund. Läkning av piercing. Spraya 4-6 ggr/dag första månaden, efter det är det bara att 

hitta balans. 1-2ggr/dag ett par ggr /vecka tills det är läkt. Vid irritation från mekaniskt slitage eller 

förkylning/bakfylla, dränk piercingen i KS 30-40min 2-3 dagar i rad. 

 

Sari Reima. Helt otrolig denna Silvergrogg!!! Trodde aldrig att den va så effektiv (alltid skeptisk innan) 

som blixt från klar himmel blev jag jätte försyld med feber i söndags...på måndag kväll tog jag 2 

groggar och tisdag kväll 1 och vaknade på onsdag FRISK  Haha om detta kommer alla i min närhet få 

höra. 1dl rent KS + 1/2 dl sprit + rejält med citron...smuttade på det lite i taget...gott va det inte med 

gud så effektivt...kändes genast lättnad. 

 

Annelie Ström. Jag körde lika del vodka som silver och pressade 1 hel citron i. Min förkylning var 

borta på 2 dagar. 

Hanna Heikkilä. I går såg jag att min tik droppa kiss inne och förstod hon åkt på en infektion i 

kroppen, så idag har jag fått silver och antibiotika och köpt c vitamin, hon var röd i kissen så även där 

spruta jag silver jag kunde se hur de röda tonade ner direkt! Fantastiskt. 

 

Mary-Ann Petersson. Såg en som skrev att hon hade något troligtvis elakt i hårbotten och att hon 

droppade ks på den, efter 3 dagar var den borta. Under ett par år har jag haft en "utslag" på kinden 

och tänkt att jag kanske borde söka för den. Igår visade jag den för en sjukvårdare som sysslar med 

sådant och hon sa oj då! Det där ska du söka för, och det är just den känslan jag haft nu ett åar 

veckor själv. I allafall tänkte jag igår kväll att det skadar väl inte att tvätta den med lite silver, gjorde 

om det idag på morgonen och nu frampå kvällen känns den nästan inte, bara ett tips... 

 

Anita E Andersson A. Jag har använt EMS creme på mina födelsemärken och de har minskat 

betydligt. Dricker KS och tar MSM med C vitamin. 

 

Eva Skilberg-Wärre. KS är det som funkar allra bäst mot mina hudproblem. Jag har psoriasis, eksem 

runt ögonen och rosacea. Jag dricker ca en msk om dagen. Funkar toppenbra. 

 



Happy Kristina. Jag har druckit KS i ca tre år tror jag det är, kanske 4, drittlar i mig minst en gång om 

dagen och mer vid annalkande förkylning,eller vid magsjuka, så sveper jag i mig en dratt med vatten, 

och tar bara en halvtimme knappt så är jag bra igen, men fortsätter under dagen,sprayar i näsan på 

jobbet när alla andra hostar och nyser,och sprayar i munnen då med, har klarat mig från influensan 

som gått runt bland mina 20 kamrater på jobbet, vabbar för min son i dag, han låg över spannet i 

morse och ville kräkas, blandade ut med vatten och gav han, det gick över, sen åt han som vanligt, jag 

sprayade på ett sår förra helgen som var gansa djupt på mitt finger,det syns inte idag alls.läkte så fort 

att jag blev förundrad. jag duttar på molusker och finnar,det är ju som ett trolleri. 

 

Britt-Marie Bim Häring. Min näsa som jag fått cortisonspray utskrivet för har ändå varit täppt i 

många herrans år. Började spreja med KS och två dagar senare var näsan helt perfekt. Ingen mer 

kortison som ju kan skada nässkiljeväggen och t o m göra hål i den. Och torkar ju ut slemhinnorna nåt 

vansinnigt. Så skönt att kunna kasta både näskortisonet och alla ögondroppar som ändå inte hjälpt 

ett dugg. Och det mitt i pollentiderna! 

 

Erica Bus Andersson. Nu äter inte hunden sin mat utan KS, hon har fått tillbaka sin matlust. Ingen är 

gladare än jag!:-) 

 

Carita Linnea Franklin. Morron alla KS älskare. Blir helt chockad av denna mirakelkur. Tog sockret nu 

på morron o så lågt o bra har inte jag legat på länge  Smällde t.o.m i mig lite godis igår som Ica-Maxi 

bjöd på. Är mycket piggare på mornarna. Har en molande huvudvärk till o från , nåt som kanske är en 

liten biverkan , står ut med det. 14 dar idag o uppe i 3 tsk KS o 3 krm MSM , provar så ett tag , har ju 

bara hållit på i 14 dar . Sigrids (min hund) tandkött e mycket bättre, haft inflammation. Väntar oroligt 

på svar från magnet röntgen , hade tagit KS 3 dar innan. Levercancer  Ja detta e dunder. 

 

Susanne Lucy Jansson. Efter fyra dagars sprayande av Kolloidalt Silver och MSM i ögonen så börjar 

jag se igen det finstilta. Har en längre period behövt ta till mammas förstoringsglas för att se på nära 

håll och jag menar nära....när jag skall läsa.....nu läser jag det finstilta i turlistan på närmare en meters 

håll. Synen har kraftigt försämrats på det senaste året,har alltid sett bra på nära håll,men sämre på 

längre...kanske det med blir bättre nu....färgseendet är det dock inget fel med  Länge Leve det 

Alternativa  Tacksam! 

 

Therese Hansen. Härligt..  Min 15 åriga katt trodde jag levde på sista tråden tills jag gav honom silver 

i maten.. Nu har han plötsligt blivit lekfull som en kattunge igen. 

 

Nina Cathrine Skoglund. Det samme hendte med min 13 år gamle vakre katt lille Sara. Nå er det lek 

og moro som det ikke har vært på år. 

 

Eva Ruumensaari. Mådde fruktansvärt illa på morgonen, var på väg att kräkas men tog en matsked 

Ks mådde fortfarande illa men det kom inte upp nåt. Nu är det bättre men mår fortfarande illa när 

jag ställer mig upp. Min fråga, hur mycket kan man ta? Finns det någon maxdos? Har tagit 1 tsk i 

vatten på morgonen och en matsked och gurglat innan jag svalt i ca 1v. Har även använt silversalva 

och Ks mot min och min sons acne och vi har båda blivit mycket bättre. Räckte tydligen med 1 msk 

för stoppa det, hade garanterat kräckts annars! Tog 1msk nån timma efter det mot lillamåendet så 

även det blev bättre. Är verkligen grymt impad av denna produkt! 



 

Anders Sultan. Vaknade själv häromnatten med kramp i magen/mellangärdet. Då det inte släppte på 

minst 30 minuter, så gick jag upp och blandade en deciliter Ionosil i ett stort glas vatten. Drack upp 

alltsammans och gick och la mig. Smärtan försvann inom tio minuter och det var bara att somna om 

igen  

 

Lena Hardyson. Ser era inlägg om bihåleinflammation. Jag rekommenderar mina kunder att lägga i1 

krm msm i sprayflaskan och fylla på med rent ks. Har fungerat på mina kunder. Snyt - spraya - dra 

upp blandningen eller ännu bättre som någon tipsa ligga med huvudet bakåt. Spraya även in i 

munnen. Detta bör ju fungera även på öroninflammation. Msm är ju mot inflammationer. 

 

Elaine Hübinette. Nässprayflaska..sprayfkaska...pippettflaska och Ks kan bota det 

mesta...öroniflammationen är borta Tack mitt kära Ks och alla bra tips man får in från den här 

sidan...TACK ALLA 

 

Lotta Lind. Nu har jag intagit nyponpulver nässelpulver 2tsk /dag i 3 dgr innan dess så har jag tagit 

kollodialt silver.2 samt msm 2kryddmott och 10cl silver och jag har nu en fungerande mage alltså ej 

lös samt skötsel av magen 1ggr/ dag och ej ont i ryggslutet eller höften jag har begynnande artros i 

höft samt ärftliga stela muskler detta är så underbart det fungerar ju .Men man måste tro på det man 

gör och vilja bli smärtfri vill bara dela med mig det är inte försent :))) Jag blir så glad tårar strömmar! 

Endast ett tränat öga eller ett erfaret öga kan se en annan människa med värk.Det är inte sådant man 

samtalar om för då är man inte intressant! 

 

Joanna Kaka Persson. Kan KS förbättra näringsupptaget? Jag har nämligen ätit fitline sen i augusti, 

och aldrig fått någon flash av activizen. Sen har jag kört en utrensning som heter duga med regulat 

ett tag, men bara två dagar efter jag började med KS så får jag nu flash, provade att låta bli att dricka 

KS i fyra dagar och det uteblev, började dricka igår igen, och nu sitter jag här röd och varm. Jag får iaf 

för mig att det måste vara pga KS. Anders Sultan svar: Intressant iakttagelse. KS ökar på cellvätskans 

konduktivitet och öppnar kanske upp jonkanalerna så att näringsämnen kommer in och ut ur cellerna 

bättre. KS hjälper även till att basa kroppen. 

 

Andréa Bäckstedt. Vi använde KS när vår 3åriga son fastnade med hälen i cykelhjulet förra 

sommaren. Såret läkte snabbt och jättefint. 

 

EmmaMaria Marie Engelbrektsson. Min son har fått vattkoppor. Det har precis slagit ut på honom så 

han har inte märkt av det själv. Ingen feber heller, kanske tack vare KS, han är snart 2 och får KS varje 

morgon och kväll. Jag funderar om KS har dragit ner vattkopporna innan de ens hann att slå ut. Kan 

det vara så? För i dag är alla hans prickar nästan borta. Och som sagt ingen feber. Men han har fått 

två till på hakan men det blir inte vattniga. Vattkoppor går på förskolan så jag är ganska säker ändå. 

Uppföljning 2 dagar senare:  Det är redan skorpor på.  Bara det att när de andra barnen måste vara 

hemma cirka 14 dagar, det blir lite konstigt, eller det låter konstigt. Otroligt faktiskt. Han får vara 

hemma idag också. Ingen feber fortfarande. 

 

Marie Andersson. Behandlar min katt mot urinvägsinfektioner ibland - han blev dödsdömd av 

veterinär för 2 år sedan, men får KS vid första symtomen och mår jättebra. 



 

Lillan På Magiska Mirakel. Efter en månads användande av KS mot myom börjar jag märka 

skillnader. Läs om min resa här: http://lillansmirakel.wordpress.com/2014/03/07/myom-kolloidalt-

silver/ 

 

YaaYnie KaaYlar-ström. Här kommer en uppdatering till er som följer  Min mamma har ju en tumör 

som gått genom huden. Jag har haft på ksdränkta kompresser hela tiden, bytt tre gånger per dag. 

idag lossnade den necros som var på ytan, tjock skorpa. Under fanns nästan frisk hud..lite rodnad 

men ingen större skada. Det påminner väldigt mycket om det som visades i den länk Lennart 

Fröderberg la upp här tidigare bland kommentarerna. Sjukvården kommer självklart påstå att detta 

är effekt efter strålningen men vi andra smarta människor här vet bättre  Utan ks hade det inte blivit 

så fint resultat. Det liggsår min mamma utvecklade behandlade jag med ks kompresser med som 

byttes regelbundet och sen fick lufttorka. Smärtan försvann direkt. På ett dygn har det läkt igen och 

är torrt och fint. Nu ska bara ny hud växa tillbaka. Ja jag var faktiskt skeptisk mot ks men efter att 

själv ha börjat med det och fått en stor skillnad i min egen hälsa så är jag övertygad om att det är det 

mirakelmedel som det verkar. Liggsåret blev ju bara värre och värre, speciellt vid övernattningen på 

sjukhuset. Så gick på magkänslan och gjorde det jag tyckte verkade bra. Bort med salvor, bort med 

skumgummi, hon fick ligga på sidan och tejpade upp skinkan lite så rejält med luft kom in. Ja vi 

skrattade rätt gott åt den tejpningen så vi fick med lite glädje och humor också. 

 

Mikael Jansson. B17 -Supermaten från Hunzafolket.. Hur effektiv är då B17? Det bästa sättet att 

testa vitaminteorin på, är att ta en stor befolkningsgrupp, och ge den en konsekvent diet rik på 

nitrilosider (B 17). Detta är händelsevis redan gjort. Hunzafolket är känt för sin långa livstid och sin 

goda hälsa. De har överhuvudtaget inte någon form av cancer hos sig. Modern vetenskap kan inte 

förklara det fenomenet, men det är intressant att veta att deras kostinnehåll består av ca 200 gånger 

mer nitrilosider än vårt. Den mest värdesatta av alla mat typer hos Hunzafolket är aprikoskärnan. 

Förutom att äta den, använder dom den i oljor och i pulverform. I en intervju med en prins från 

Hunza, fick intervjuaren veta att det var inte ovanligt att äta 30-50 aprikoskärnor som snacks efter 

lunch. Detta står för så mycket som 22 mg A-vitamin (norska myndigheter rekommenderar ca 8 mg?) 

och ungefär 50 mg vitamin B 17. De här människorna har en förväntad levnadsålder på 85 år. Och 

dom är kända för sin goda hälsa och vitalitet ända fram till sin död, olikt många av oss som är sjuka 

och plågade den siste tiden av våra liv. Kvinnorna i Hunza är kända för sin slående vackra hud, något 

som får dem att se ut som om de är 15-20 år yngre än deras systrar i andra delar av världen.  

Förutom aprikoskärnor, finns vitamin B17 naturligt i flera fröer och i groddar, som äppelkärnor, 

mandlar, sädesgroddar, vetegräs och flera typer av bönor och böngroddar. Likaväl är aprikoskärnor 

den bästa källan, och är också den som används traditionellt av Hunzafolket. 

Försök med Hunza-kost  

Dr. Mc Carrison testade så tidlig som 1927 Hunza-dieten på mer än tusen råttor. Efter tio år kunde 

han fastslå att det inte var ett enda sjukdomstillfälle bland råttorna, inget dödsfall bland de vuxna, 

och lika god statistik för råttornas ungar.I jämförelse blev mer än två tusen råttor satta på typiska 

indiska och pakistanska dieter, och de utvecklade snart ögonsjukdomar, magsår, dåliga tänder, krokig 

ryggkotpelare, håravfall, blodbrist, hudproblem, hjärtproblem, njur- och andra körtelsvagheter m.m. 

Liknande experiment utfördes med diet typisk för de lägre klasserna i England på den tiden. Råttorna 



fick inte bara alla möjliga typer av kroniska sjukdomar, de utvecklade också nervösa lidanden. 

Tillskottet Hunza Caps finns tillgänglig att köpa i Sverige för de som önskar att öka sitt intag av det 

naturliga ämnet vitamin B17 från aprikoskärnor.  

Kontakta oss om B17. ungdomskallan@gmail.com 

Relevant info: Länkar 

Boken World Without Cancer  

http://www.realityzone.com/worwitcan.html 

 

Anneli Törnros Fd Bergfelt. Det går halsont och förkylning på jobbet (förskola), både bland barn och 

personal. Har känt mig lite skrovlig i halsen till och från men idag var jag jättehes när jag vaknade och 

har under dagen känt mig mer och mer kraxig (inte ont dock). Tog och hällde i KS i mitt rödvinsglas 

och har sippat på det nu under någon timme - kraxet är borta och känslan av att vilja hosta och 

harkla har försvunnit! Våga vägra vara sjuk! Länge leve KS (Iononsil såklart!) och trevlig helg till er 

alla! 

 

Ingrid Enastående. Botade just en influensa på jättekort tid med hjälp av KS! 

 

Kari Katralen. Min cockertik 10 år väger 12 kg. Hon får ett kryddmått MSM varje morgon. Hade nog 

gett en på 8 kg ungefär ett kryddmått också. Men börja med hälften eller ännu mindre och öka sakta. 

Även hundar kan få utrensningssymptom (som vi kanske inte alltid ser? ). Min hund är stel i vänster 

höftled. Utan MSM haltar hon lite, med MSM märker man inte alls av det. 

 

Britt Damberg. Härligt, Druckit ca 8 dl KS sedan torsdag kväll, o på em idag söndag,är 

urinvägsinfektionen borta. Har även använt KS till att spraya också, Mår prima nu. Jag har tagit både 

med och utan citron, I början tog jag ca 1/2 dl/ dos och mer sällan men sista dygnet mindre och 

oftare över dygnet. Däremellan har jag sprayat KS i underlivet för jag läste att andra hade gjort det, I 

början blev det mer sällan eftersom jag jobbade o hade inte tid att ta mindre o ofta, Känner mig helt 

nöjd med resultatet. Jag tror man får prova sig fram.Det kanske skiljer sig från gång till gång 

beroende på vilka bakterier det är och hur kraftig UVI man har, Silverjonerna försvinner ju ur kroppen 

efter ett tag så där för tänkte jag att det fick bli stora doser först o sedan fylla på med mindre doser 

oftare när jag hade tid, Jag hade hela tiden en liten sprayflaska med mig o sprutade i munnen också 

ibland men även i underlivet. 

 

Sarita Axelgrim. Jag håller just nu med att kurera en uvi. Har sprayat i underlivet och även smörjt 

med nova TTO. Jag provade att spraya med flaskan som också innehåller MSM och fick en bättre 

effekt. Har druckit små doser av ks och mycket citronvatten. Nästa gång blir det större intag av ks. 

Man får helt enkelt prova sig fram. Och nej. Kommer inte att använda penicillin till såna här 

åkommor. Never again. 

Ann-Katrine Backman. Kanon!!!!  Jättekul   fick just ett samtal av en GLAD kund, en person som 

tagit Humiforte nu i ca 2 veckors tid, som sade att hon hade märkt att hon på den korta tiden fått ett 

mycket bättre immunförsvar, känner sig mycket piggare och starkare fysiskt och psykiskt. Förkylning, 

frusenhet, trötthet hade försvunnit på den tiden, nu kände hon att hon var mycket piggare, ingen 



förkylning. Hon hade känt sig frusen hela vintern, men det hade försvunnit på 2 dygn (jag antar att 

det satt igång blodcirkulationen) efter att hon börjat med Humiforte -  hon tar också Ionosil sade hon 

vid behov. Alltid lika roligt då ngn börjar må bättre. 

 

Ewa J Sundberg. Wow! Jag börjar få LUGG! Det var sisådär 38 år sedan den försvann, när jag födde 

min son och då tappade massor med hår. Läkarna menade att det var ärftligt (jo, min mamma hade 

också tappat luggen när hon födde mig) och att det var typiskt s.k. "kvinnligt håravfall"! Med MSM 

(kanske medverkar även KS?) och att jag masserar in EMU olja ett par ggr/vecka funkar det tydligen! 

 

Susanne Berts. Svamp i underlivet får du bort med tampong och KS. Låt tampongen dra i sej ks, 

använd några timmar,  det räckte för mej. Rent ks så att tampongen blir genomblöt ..gärna mera  

klådan slutade genast ! Jag testade detta för ca 2 veckor sen och ingen svamp ännu. Ska tillägga att 

jag har en envis svamp som ej blivit bra med antibiotika eller annan svampmedicin från apoteket.. så 

detta är skitbra!! 

 

Lisa Andersson. I går kväll brände jag mig på ena handen. I morse när jag vaknade hade jag en ca 5 

mm i diameter och ca 3-4 mm hög blåsa på utsidan av höger hand och ett område runt om som var 

rött. Jag lade på bomull med KS i flera timmar men blåsan blev bara större. På eftermiddagen kunde 

jag inte hålla mig utan punkterade den och vätskan fick rinna ut och jag lade på ny bomull med KS. 

Tog bort det för en stund sedan och blåsan är borta, totalt väck fast huden är fortfarande lite röd. 

Otroligt hur det utspända skinnet kunnat dra ihop sig så på bara några timmar. Ingen infektion och 

det gör inte ont. Otroligt vilken effekt. 

 

Ann-Marie West. Har också blivit av med envis bihåleinflammation genom att spraya ks upp i näsan. 

 

Maria Amrén. Måste bara säga att sedan jag började spraya KS i näsan innan jag går till stallet så 

klarar jag av hästarna galant. Inget nysande och inget rinnande från ögonen. Behöver inga 

allergitabletter heller. Det är jätteskönt att slippa dom och framförallt slipper jag nysa och klåda i 

ögonen. Har ännu inte märkt av pollensäsongen så det funkar nog på den med. Första veckan jag 

sprayade märkte jag inte så mycket. Då tog jag en puff i varje näsa morgon middag och kväll. Efter 

det sprayar jag på morgonen varje dag och behöver inte mera. Känner inget i stallet mera och kan till 

och med gosa med hästarna. Har ännu inte märkt av pollenallergin i år så jag hoppas det håller i sig. 

Vid förkylning får jag ta morgon och kväll för att det ska funka. 

 

Stina Redbjörk Eklund. Min man åkte på influensa igen i lördags så jag sa till honom att blanda en 

silvergrogg. Han gjorde 2 st på kvällen med hälften wisky och hälften KS. Kände sig mycket bättre nån 

timme senare. Morgonen efter när jag kom hem från mitt jobb så sa jag åt honom att ta en till. I stort 

sett frisk igen på söndag. Vilken lycka att det finns KS. Själv tar jag det varje dag och borstar tänderna 

med det också så jag har inte känt av någon influensa ännu. Har alltid med mig KS till jobbet.  

Erica Bus Andersson. Vaknade med ont i halsen, spraya KS i halsen= BORTA!!!! Blir nog en bra dag!!! 

 

Schikran Barkarmo. Min dotter fick en inflammerad tand med en liten varböld. Jag gav henne KS ca 1 

msk och så fick hon gurgla flera ggr på kvällen. På morgonen hade varbölden försvunnit  kände mig 

så lättnad av att slippa ge henne antibiotika igen. Tack för tipset! 



 

Eva Halvarson. Du kan koka upp ks och inandas ångorna med en handduk över så att du får in alla 

silverjoner med ångan. Jag gjorde det när jag fick hosta - förutom silvergroggen. Och hostan försvann 

direkt. 

 

Erich Widing. Efter att ha behandlat min senaste förkylning med KS, känns det som jag alltid kommer 

ta en underhållsdos efter de positiva effekter jag märkt av. 

 

Mayne Sundewall Hopkins. Jag har en liten sprayflaska KS i sovrummet, en i badrummet, en i köket, 

en i handväskan - o' en stor flaska i skåpet! Hur jag pallade med tillvaron 'före KS' ..är ett mysterium 

 

 

Linnh Alfredsson.  Jag använde EMS salvan till min tatuering. Grymt bra  

 

Anne Busck. Min katt, Kosmos, som är 10 år och som haft en grå skugga över ögonen har fått stora 

klara ögon efter KS i maten i fyra dagar. Jag är så glad för jag tror det var begynnande starr. 

 

Ellen Hagerö. Jag har slutat med bålde cymbalta och tryptisol samt ersättaren till tryptisol. Äter inte 

hellre akutmediciner mot ångest som tex stesolid. 

Joel Evelius. Snusar mindre med MSM det är rätt ballt! Höhö behöver påminna mig själv om det 

positiva grejerna! 

Linn Kaosfabrikken Hemmingby. Jeg har tatt msm i 4 uker, nå. Jeg har aldri vært så stabil i psyken 

som jeg er nå. Jeg tror faktisk det er pga msm. 

 

Anna Larsson. Msm, några korn om dagen. Jag har länge (ca. 12år) haft en ständigt återkommande, 

helt vidrig, känsla av att " någon tuggar" på mitt skelett… ..Jag har inte känt så på flera dagar. Enbart 

kvällstid… .Bara att slippa den biten är en välsignelse:D Lycklig♥ 

 

Tess Everly Isness Starborn. Jag har druckit MSM nu i en vecka. Och ser redan effekter. Utrensning 

på många plan och det alla sa om att det skulle smaka illa...... Nej, jag tycker det smakar.. GOTT. 

Alltså ett tecken på att min kropp behövde detta. Mycket bra. Tackar så mycket för att flera har 

rekommenderat det till mig och ser fram emot mer resultat. 

 

Anette Ryden. Jag gav katten KS istället för att åka till dyra vetrinären som ändå bara skrev ut 

antibiotika när han fått infektion i ett sår. Det läkte finfint inom två dagar! Jag testade också på mig 

själv när jag fått Borrelia. Jag åt ingen antibiotika, kom till medicinkliniken efter ett par veckor på 

efterbesök och de ville göra ryggmärgsprov, men jag sa att de behövs inte. Jag mår bra nu. De gjorde 

tester och tittade förvånat på resultatet. Sen sa läkaren förbryllat: Varför åt du inte antibiotika? Det 

måste man göra! Men jag ser ju här att du verkar frisk så…och blodprovet såg OK ut, bara pytte små 

rester av utläkt borrelia, ja du får återkomma om du blir sämre igen. 

 

Anna-lena Hägglund. Jag tycker efter det man läst av användarberättelser att dom problem man har 

blir värre, när man börjar med MSM. För en del direkt eller efter ett tag. Så det är utrensning. För mig 

stämde det iaf. Värken först o eksemet efter ngr månader. 



 

Sari Reima. Har också haft överaktiv tarm i flera år och massa besvär...har inte ändrat min kost men 

druckit nu ks ionosil i ca 1/2 år varja dag och grymt nog har jag inte haft ont i magen på flera 

månader...tänkte just på detta häromdagen  tar en "kork" morgon och kväll. 

 

Lis Berglund. samma m min katt, 11 år, han var pigg före men nu är det full fart & hans munhälsa & 

tandkött är betydligt bättre på en vecka m KS å MSM....lukten i munnen är så gott som borta. 

 

Eva Haglind. Har ätit MSM i 3 veckor och i början av förra veckan hade jag vad jag tror var 

utrensning, typ magsjuka. Var så illamående och hade ont i magen och fick lov att stoppa fingrarna i 

halsen. Sedan sov jag i typ 1 dygn. Då hade jag sådan fruktansvärd värk i ben och rygg speciellt vid 

njurarna. Det brukar jag få vid influensa. När jag på 3:e dagen tog MSM igen lugnade sig hela kroppen 

och nu har jag märkt att om jag dröjer för länge på morgonen innan jag tar det så får jag nästan 

abstinens! Ser fram mot klara tankar och att sätta ned foten;). Tänkte även börja med KS men har 

velat ta en sak i taget. Har läst lite trådar angående njurar/sköldkörteln och tror att det är mina 

binjurar som farit illa under stress. Vad tror ni ska jag ta något tillskott för dem eller se vad MSM och 

KS gör först. Har i alla fall minskat min svullnad i kroppen...... 

Maria Hölscher. Astma. Min dotter tar en matsked ks om dagen och med hjälp av en litet sprayflaska 

sprayar in i munnen och inhalerar ner i luftrören. Det fungerar för henne och hon har kunnat sluta 

med medicinen. Hon tar även msm varje dag. 

 

Ingrid Ovanfors. Jag fick också ont i höfterna av msm under utrensningsperioden, även handlederna. 

Har haft dom problemen förr så jag tror det var utrensning. Kände av det från o till under ett par 

veckor. 

 

Jenny Gustavsson. Har trötthetssyndrom, nedsatt immunförsvar och ibs. Äter som vanligt och njuter 

av livet!! MSM hjälper mig mot tröttheten och har inte lika djupa krascher. 

 

Inger Johansson. Har också blivit mycket bättre i min fibromyalg och psoriassisartrit med Msm och 

kolloidalt silver. Har ätit Voltaren 50mg och Panodil i många år och nu har jag nästan slutat! Började 

med Msm vid årsskiftet och silvret en månad senare. Kan varmt rekommendera dessa mirakelmedel, 

men ta Msm i små mängder första tiden.  

 

Linda Vigvinter. Jag har haft dold JODbrist i många år och först nu efter 1 år med höga doser JOD är 

jag mycket bättre med min trötthet och alla andra "slask" symptom.  Men jag hade också enormt 

med candida och fibromyalgi som blivit mycket bättre av KS och MSM. 

 

Sarah Hägnås. Igår bet hunden bort en fästing själv och jag la en ks blöt makeup pad på den i några 

timmar och vips bara en liten svullnad och pyttelite rosa brukar vara så mkt värre. Tack för att ni 

öppnade ögonen på mig och visade ks. 

 

Marjette Holmvall. Intressant med Silvergroggen. Just nu är jag förkyld med en såpass rejäl nästäppa 

så att det inte ens går att svälja. Jag gjorde i ordning en Silvergrogg och höll en stund i munnen innan 

jag svalde. Nästan direkt öppnades gångarna i näsan och jag kunde andas och svälja som vanligt, 



tyvärr är det inte så långvarigt så jag får hålla på att pimpla i mig en klunk lite åt gången. Det jag 

också märker är det som många nämnt att kroppen får möjlighet att ta hand om förkylningen så att 

den inte hinner bryta ut när man underhåller med silvergroggen. 

 

Eva Åkerblom. Jag har nu också gett mig in i MSM+KS-världen, efter att ha läst en massa och 

förberett mig mentalt först ! Jag har droppat KS+MSM i ögonen i ca 1 1/2 månad och kan faktiskt ha 

målade ögon nu en hel kväll utan att bli knallröd i ögonen ! 

 

Happy Kristina. KS är ju helt fantastiskt, jag tar en hutt på morgonen, och har alltid med mig sprayet 

på jobbet, jag har arbetskamrater omkring mig som hostat, nyst om vartannat och en efter en har 

blivit sängliggandes i feber, utom jag,för jag sprayar min mun och upp i näsan då och då.I love ks. 

 

Karin Björklund. Jag, som brukar bli jättesjuk av mina barnbarns bacillusker har inte varit sjuk en 

enda gång sedan jag började med ks och msm. Ibland vaknar jag med täppt näsborre men efter intag 

av msm försvinner det. Trolleri trolllera! 

 

Mona Andersen. Har tagit Silvergroggen i tre dagar nu och jäklars vad det hjälper. Jag sköljer även 

näsan med rent ks och det gör också susen. Vi har svartmögel i källaren så vi blir sjuka heeeela tiden 

men med ks och kostomläggning håller vi oss flytande  Önskar bara fler fattade tjusningen med silver 

 

 

Mette Emsbøl. Jeg har uhelbredelig brystkræft (obotlig bröstcancer) og er på kemo xeloda det givet 

bl.a. meget rødt fødder og hænder med revner. Jeg startede på Ks for 2 måneder siden og efter 1 uge 

var der næsten intet at se under mine fødder og på hænder. Efter et par uger kunne jeg sove en hel 

nat uden at skulle op og tisse som jeg har gjort de sidste 2 år pga kræft i lymfesystemet.  for 1 måned 

siden begyndte jeg på MSM og det ser ud til at jeg har god energi nu på 8. Dagen i min kemo cyklus. 

Jeg plejer at være træt træt i disse dage men det er lidt tidligt at sige endnu. Men det virker rigtigt 

lovende og jeg vil vende tilbage med mine MSM oplevelser om et par uger. .... men jeg er glad glad 

indtil videre. Uppföljning: 1 uge efter jeg startede med KS forsvandt rifter på hænder og fødder efter 

cellgift. Senere startede jeg på MSM og den frygtelige træthed jeg havde pga cellegift forsvandt helt. 

Så jeg tager begge dele altid og jeg vil ikke undvære det. Min livskvalitet er blevet fantastisk på bare 1 

måned  

 

Barbara. Jag vill skriva lite om hur jag lyckades få min man att se bättre och hur kan man hjälpa djur 

med ögonsjukdomar. Min man fick diagnos början till grå starr på båda ögonen. Vi har köpt ett pulver 

som heter " ION SILVER MSM ". Av detta gjorde jag en lösning på 50 ml. sterilt vatten(köpte på 

apoteket) och lite mindre än en halv tesked MSM - pulver. Sedan droppade jag en droppe dagligen i 

bägge ögonen,ibland två gången dagligen. Efter ungeför 4 månader började min man tycka att synen 

förbättrades och började använda svagare glasögon. Starrhinnan och ögonen började lysa. Samma 

lösning kan också hjälpa djur med ögonsjukdomar. Vår kära katt Sandy fick en tjock brun fläck på 

pupilen. Hennes öga lyste inte på natten. Vi var på djursjukhuset i Malmö hos ögonspecialist och hon 

fick diagnosen Cornea nigrum,sekvester,korneal mumifikation,ärr,vaskularisering kornea. 

Veterinären informerade oss att det enda som kunde rädda vår Sandy öga var operation. Efter 

operation skulle hon ha krage i 4 veckor, därefter ny operation och krage igen. Om man inte 

opererade skulle det bli ett hål i pupillen. Eftersom MSM-lösningen hjälpte på min mans ögon så 



började vi behandla kisens öga med denna lösning (fast lite svagare). Min man höll kisen i famnen 

och jag droppade 2-3 gånger dagligen. Efter 3 veckor började en liten del av pupilen lysa på natten. 

Då visste vi att vi gjorde rätt och fortsatte med att behandla hennes öga MSM-lösning. Vi märkte att 

fläcken i ögat krympte efter hand som tiden gick. Nu var det dags för återbesök hos veterinären 

(ögonspecialist) för att bestämma tid för operation. Veterinären var förvånad över att fläcken 

började minska och vi skulle därför avvakta med operation. Efter 1 månad var det dags för nytt besök 

hos veterinären. Under tiden fortsatte vi att droppa i kisens öga. Vår kise Sandy fick diagnosen i 

början på september och i mitten av december blev hon friskförklarad . MSM lösning kan svida lite i 

ögonen så får man själv reglera styrkan. 

 

Lis Berglund. Jag har ätit 1 krm MSM i 1 v, då försvann värken så gott som i ngr timmar men kom tbx 

på em fast bättre.....ökade till 2 krm i torsdags.....nu har jag utrensningar av värk (fibrovärk, ledvärk, 

huvudvärk, ont i tänderna)...har haft värk i snart 40 år & tyvärr har jag kört över mig själv flera ggr & 

"ignorerat" värken...så nu rensas den ut ....för gott hoppas jag.....denna värk jag har idag är inte värre 

än den jag haft förut.....ska se om jag fortsätter så här nån dag till....om jag ej klarar detta så går jag 

tbx till 1 krm... 

 

Lena Svensson. Jag har artos i mina knä,o värk i leder överlag, o det blev mycket värre när jag 

började med MSM,är nog en naturlig reaktion när kroppen börjar reagera på MSM,sen klingade det 

onda av efter en tid, var riktigt bra,sen när jag har ökat dosen efter hand märker jag att jag blir lite 

sämre ett tag igen, har ätit i två månader,är bara uppe i 1 1/2 krm än,men jag tar det försiktigt, o 

ökar bara lite i taget. 

 

Michael Hamberg. Var igår och hälsade på lite folk med hundar, som jag varit allergisk emot sedan 

före spjälsängen. Tänkte att nu testar jag om detta bär eller brister. Lämnade allt vad antihistaminer 

och symbicort heter och utmanade mitt eget helvete.... klappade på bägge hundarna, inomhus... var 

där i över en och en halv timme. Alla närvarande, och mest jag, var så imponerade över att jag inte 

nös, fick tåriga och röda ögon och kunde andas normalt. Nu VET jag att MSM och KS fungerar iaf på 

mig! 

 

Mandy Lohse. Kräksjuka. Min son kräktes i torsdag flera gånger på dagis. vi kom hem och han fick ren 

ks på tesked, han fick under 3 timmar 5 teskedar. inga fler kräkningar och efter 2 timmar var han sig 

lik igen. 

 

Peter Fagerlund. Jag vet att flera skrivit om att MSM kan väcka gamla skador när det "fixar" saker i 

kroppen men blev ändå överaskad. Efter någon vecka med ett kryddmått fick jag plötsligt väldigt ont i 

revbenen på höger sida. Jag har tidigare flera gånger brutit revben just där men tänkte att det kan 

lika gärna vara att jag legat fel på natten och det gick över efter något dygn. Natten som var nu (i 

nättras som vi säger på Gotland) vaknade jag flera gånger av en bultande värk i vänsterhanden, den 

ömmar och jag har svårt att röra den i vissa lägen.  Den handleden bröt jag för drygt ett år sedan. Jag 

är annars en sådan där som inte har många kroppsliga problem och aldrig ont i princip.  MEN, det är 

klart att man undrar vad MSM egentligen gör när gamla skador "påverkas"? Hur sjutton kan det ge 

den smärtan och vad händer med skadan? Osho Sparrow svarar: ...kroppen maskerar alla skador, 

oftast blir dom inte läkta fullt ut, genom aktivering kan signalen till hjärnan återuppstå och en ny 



läkning tar vid, så det gäller att fortsätta.  

 

Åsa Pussiluskan Virtanen. Jag har varit med om precis samma. Jag har haft förvärrad värk i min kropp 

sedan jag började (fibro) Sedan ökade jag nu innan Påskhelgen...inte alls så smart för jag har haft så 

ont i nedre ryggen, bäckenet och vä knä. Sjukt, knät får jag ont i då jag går på hårt underlag typ inne 

på Citygross, men har hållit mej undan och inte haft ont på länge...så ger msm mej samma värk  Man 

tror inte det är sant. 

 

Carina Cina Eriksson. Jag är inne på min 4:e vecka och har ökat till 4 krm/dag och jag har fått flera 

reaktioner. Min artros har blivit "sämre" och min hud reagerar med plitor och eksem. Inte mkt, men 

definitivt reaktioner. Men jag ökar med en krm varje vecka ändå, eftersom problemen ändå är 

ganska milda. Så jag hoppas på bättring framöver, ffa i höften. 

 

Maria Winter. Har tagit msm i snart ett år av och till. Började för några månader sedan kontinuerligt 

igen. Uppe i 8 krm nu. Fick "tbx" min "kroniska" luftrörskatarr (har inte haft på ca20 år) under nån 

vecka. Nu är den borta. Håller fortfarande på med halsmandlarna (vita varplippar=halsfluss!?) som 

jag hade mkt i yngre dagar. Har inte haft detta problem på säkert 15-20 år heller men som nu kommit 

"tbx". Hoppas dock det snart är över. 

 

Charlotta Rexmark. Det här är min egen teori så jag tänker inte gå ed på att det är sant. Vi vet att de 

flesta människor har brist på svavel (MSM) eftersom tillgången i maten numera är begränsad. 

Samtidigt vet i vi också att svavel är en mycket viktig byggsten i all vävnad i kroppen. Så om kroppen 

får en skada och inte har tillgång till så mycket svavel, vad gör den då? Sannolikt gör den som Cajsa 

Warg, den tager vad den haver. Skadan lagas så gott det går med vad som finns tillgängligt, även om 

lagningen inte blir av den goda kvalitet som kroppen skulle önska. När sedan MSM plötsligt finns att 

tillgå i obegränsad mängd så är kroppen inte dummare än att den minns var den gjorde de där 

"halvbra" lagningarna och ser till att bättra på dem med det svavel som behövs för att lagningen ska 

bli bra och hålla. Så tänker jag. 

 

Åsa Pussiluskan Virtanen. Jag har gjort tandkräm på kokosolja, msm och kollodialt silver och mitt 

röda blödande tandkött är helt friskt nu. 

 

Anette Jonsson. Jag har gurglat med KS morgon och kväll i 6 månader och hittills har jag inte fått 

tillbaka tandköttsinflammationen. 

 

Elisabeth Hagberg. Snabbhjälp sökes, min son på 16 år har sovit hos en som har spytt hela natten  

hur mycket silver ska han ta och hur?? Hoppas på snabbt svar. Lis Berglund svarar: Kräksjuka: Vuxna: 

Fyll ett glas med 4-5 deciliter vanligt vatten. Addera en halv till en deciliter KS. Svep glaset. Vattnet 

ska vara ljummet till lite varmt. Detta för att nedre magmunnen ska öppna snabbare och släppa ut 

vätskan i tarmen. Den stora mängden vätska ser till att transportera silverjonerna ut i hela tarmen, 

där de neutraliserar de virus som ger kräksjuka och som ofta reproducerar sig i tarmen. Upprepa 

några gånger om det inte tar viruset med en gång. Kan användas effektivt på matförgiftningar med. 

Får man inte behålla vätskan, utan det kommer upp igen - övergå till att spraya små mängder KS ofta 

i munnen med en liten sprayflaska. Vad gäller barn får man försöka anpassa dosen utifrån ålder och 



vikt. Uppföljning ett par dagar senare - Elisabeth Hagberg: Gjorde som Lis skrev och han fick ingen 

magsjuka. 

 

Pernilla Josefina Andersson. Jag är opererad för nageltrång tre gånger och vid den senaste 

operationen använde jag KS på såret. Jag upplevde det som att det läkte snabbare. Jag slapp även 

infektion och penicillin senaste gången. 

 

Karin Lundqvist. Jag är superallergisk mot nickel men klarar KS utmärkt. 

 

Iréne Söber. Jag är allergisk mot nickel, men det går utmärkt med KS. Har använt KS i flera år utan 

problem. 

Renee Kling. Jag har nu använt msm i 3 veckor och är uppe i 1 tsk. Måste först säga att jag tar ingen 

medicin för något,anses ej sjuk och mår helt enkelt toppen för vårdcentralen.  Helt plötsligt i dagarna 

börjar kroppen kännas mjuk särskilt i fotlederna. Kan nu få tårna rörliga och mjuka, kan också vända 

och vrida på nacken utan att det tar emot eller gör ont. Känns riktigt skönt. Jag ser också att mina 

rosaceautslag i ansiktet börjar minska och jag hoppas att det fortsätter. Framöver får jag se vad som 

händer......använder också ems krämen i ansiktet och dricker 1msk Ks morgon och kväll. Jag hoppas 

min brist på energi och ständiga trötthet, dåliga matsmältning, tunna hår och känsliga hud ska bli 

starkare med tiden.  

 

Camilla Milla Eriksson. KS och MSM ger mig en otrolig energi, trots min ständiga sömnbrist av min 

lilla bäbis:-)) 

 

Monica Lahti. Häst med ögonproblem. Dra upp KS i en spruta och spola igenom ögat 2-3 ggr/dag, 

gissar att besvären kommer att vara borta på 4-5 dagar. Sedan kan man spola vid behov om det 

kommer tillbaka. Har varit med om flera hästar med olika ögonproblem som blivit hjälpta av KS.  

 

Linda Olsson. Fick känningar av bihålorna, silver i både näsa och öron i två dagar och inte en 

tillstymmelse av smärta från bihålorna! 

 

Monica Kaneld. Baddar eksem och sår med KS på min hund. Verkar läka snabbare. 

 

Agios Gordis. Bakterie, virusdödande... min hund hade hosta och jag gav silver via spruta i munnen. . 

Gick över direkt! Eller jag har iaf inte hört henne hosta mer  

 

Josefin Johansson. Tänkte att jag skulle glädja er med detta. Kanske inte låter så positivt nu men iaf 

så vaknade jag och min man i fredagsmorse av att lilltjejen kräks ner hela våran säng  hon kräktes 

hela förmiddagen och sen efter lunch så började även den stora tjejen att spy  lilltjejen fick min man 

ta hand om och jag hjälpte stora. Den stora var inte jättedålig men jag fick hjälpa henne och torka 

golven osv ...Det jag vill komma till är att jag själv väldigt ofta åker på dessa baciller och brukar sällan 

klara mig. Från första kräkan satte jag igång med ks! 1 msk 3 gånger om dagen körde jag på, gurglade 

runt i munnen och under tungan. Jag mår fortfarande bra!! Helt otroligt! Kanske inte ska ropa hej 

ännu men hoppas verkligen att jag kan andas ut nu  

 



Jeanette Hedell. Jag pratade med en väninna igår som har haft stora problem med eksem och 

sprickor i händerna. Efter två månader med MSM så är de helt borta. 

Lisa Andersson. Jag är elöverkänslig och har använt silver i 8-9 år. Det har hjälp mig mot mycket 

problem. 

 

Eva Temrin. Min artros i höften blev mkt bättre med MSM,  Idag har jag inget ont alls men jag var 

väldigt känslig för utrensning så jag fick trappa upp låååångsamt o märkte resultat först efter ca en 

månad....och sedan bättre och bättre....men jag tog det långsamt eftersom mina utrensningar var 

tuffa....har en massa annat också i bagaget,,,,och efter 6 månader står jag kvar på 1 tsk.......artrosen 

känner jag inget av o dercum o fibro o astman känns bättre om ej smärtfri o visst får jag ta mina 

mediciner emot dem men artrosen är smärtmässigt väck :) 

 

Gunilla Dahlquist. Jag tror som Happy Kristina skriver att askorbinsyra är nog ganska viktigt att ta 

ihop med MSM jag har tagit också en månad och det är småsaker som jag upptäcker blivit bättre men 

som sagt det tar tid jag förväntar mig att jag med min historia måste ta MSM alltid då jag vill hålla 

mig så frisk som möjligt. Jag har också atros i händerna nu bättre, fibromyalgi så gott som borta en 

rygg o nackskada mycket bättre MEN jag har också i 13 veckor ändrat min kost och det har ju givetvis 

sin del men jag tror man måste ta tag i hela kroppen. Jag ska t. ex inte äta mjöl o socker får värk 

direkt o går upp i vikt. Nu med MSM o KS o ändrad kost så börjar jag sakta bli den jag var för 20 år 

sedan när jag blev allvarligt sjuk och kan börja känna att detta är en investering inför framtiden o 

pensionen. 

 

Annika Eriksson Sjöblom. En av de största förändringarna som jag upplevde med msm var att hela 

jag blev gladare och "starkare" i sinnet. Oroade mig inte längre och kunde börja se framåt ja, till och 

med skratta igen. För mig tog det ca 2-3 veckor att använda innan jag märkte det. har tagit msm 

sedan i aug förra året och tar 3 tsk per dag. Hade varit sjuk i mer än tre år pga av en obehandlad 

borrelia. 

 

Maria Fredholm. "Hej du underbara! Tänkte komma med lite uppdateringar. Rumpan: Kanonfin! 

Fortf inte någon ny böld nånstans . GLAD TJEJ! Skulle varit på hud idag men läkaren var sjuk. Var hos 

tandhygienisten idag o hon visste inte vad msm eller KS var men hon tog betydligt mindre tandsten 

än vad hon brukar trots att jag gått 1 månad längre." Mail från nöjd ks användare. Detta är alltså ett 

mail jag fått av en klient som varit hos mig o blivit hjälpt av ks mot sin hemska sjukdom som gav 

bölder. 

 

Vågen Våg. IDAG. Var jag också hos tandhygienister! Dom sa också till mej va lite tandsten du har 

denna gång !, då sa jag att jag använder SILVERVATTEN. !! Då sa dom va är det JAG SA slå i din iPad 

kan du läsa mer om detta Då sa dom DET ska vi göra SPÄNNANDE ska det bli. ,,,,,,!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Christina Vilhelmsson. Efter några veckor med KS, kändes det som tjock beläggning på framtänderna 

i underkäken, kände med en nagel och beläggningen lossnade! Numera nästan ingen tandsten! 

 

Jessica Mercedes Monasdotter. Jag har en häst som har en ink, började behandla den med KS och 

silversalva för 8 dagar sedan 1ggr/dag. Ser resultat men tror att det optimala är 2-3 ggr / dag om man 



har möjlighet till det. 

 

   
 

Christina Vilhelmsson. Min Rosacea dämpades betydligt, ja nästan försvann efter 2 dagar med Ks 

som ansiktsvatten ( 1 del Ks och 2 delar vatten). Jag sprayar ansiktet först och låter det sitta någon 

minut, torkar med bomullsrondell (som blir svart), sprayar sedan och låter torka. Har inte haft så här 

fin hy på många år och min missformade näsa är normal. Använder ingen annan rengöring eller 

hudkräm. 

 

Barbro Rosendahl. Universalmedlet till allt - 1:6 blandning MSM/KS som används som ögondroppar, 

nässpray, halsont, herpesutslag, sårläkning, mjukar upp ärr, ansiktsvatten, självsprickor, nagelsvamp, 

smärtlindring....M.m. är verkligen bra till allt! Har nu använt detta medel i ca. 3 månader och kan 

bara säga wow! Gör egen handcreme och tandcreme av kokosolja och KS/MSM M.m. 

 

Anita E Andersson A. Jag ar köpt EMS-crémen.  Jag har använt den på ett "födelsemärke" i ansiktet 

morgon o kväll - det har nästan försvunnit. KS och MSM har jag druckit ett tag och andra märken på 

kroppen har mjuknat och försvinner. 

 

Lena Tast- Emet. Såhär i trädgårdstider; Jag har aldrig klarat av att hålla en kratta i min hand pga 

blåsor som bildas efter några kratt-tag. Nu efter ett par månader med MSM i min kropp så har jag 

snart krattat hela vår stora gräsmatta- utan blåsor. Och sprickorna vid tumnageln är borta! 

 

Ingrid Pettersson. Jag hade vid cancer tagit både ks, d-vitamin och msm. Själv har jag nyligen haft 

tonsillcancer, inte alls så spridd som du, jag har tagit ks o d-vitamin enligt Annika Dahlqvists 

anvisning, förutom strålbehandling, och fick igår reda på att alla maligna celler är borta vilket är 

väldigt ovanligt. Jag har även börjat dricka Pau d Arco som är ett te. Allt går att beställa till rimligt pris 

på apotea.se eller bodystore t.ex. Biverkningarna efter strålningen blev ganska fort lindrigare efter 

jag börjat med ks. 

 

Monica Quist. Tagit MSM sedan 15 år tillbaka. Började med 1 tsk i ett glas vatten varje morgon. Efter 

tre veckor 1 1/2 tsk under tre-fyra veckor o s v. Numera 1 msk. Noterat att stelheten i kroppen 

försvann, aldrig torra slemhinnor och fick smidigare hud. 

 

Monica Löfsved Pettersson. Har använt mig av "oil-pulling" som det heter, före frukost tar jag 



kokosoil i munnen och låter det rensa tänder och munhåla ca 15-20 min, spottar ut i avfallspåse/obs 

ej i avloppet-täpper igen detsamma/ sköljer med ljummet vatten och borsta tänderna med rent 

vatten efter! Har gjort detta under två års tid och trivs mycket bra med det! Sen använder jag 

Tandpulver och tillsätter MSM och bikarbonat /förebygger tandsten/ som jag använder efter frukost 

och på kvällen! Inga hål eller tandsten sen jag började med detta! 

 

Marlene Skoglund. När jag flög av cykeln för ett tag sedan och spräckte en tand plus en som annan 

tand som satt löst. Då menar jag att en framtand gick av vicka fram och tillbaks. Trodde den skulle 

lossna. Då strila jag KS ca fem minuter runt tanden. Sedan gned jag in tandköttet med ren MSM i en 

vecka ca. Tanden fastnade igen. Sprickan slipades ner hos tandläkaren i går. Inga ilningar kvar efter 

att börjat med tandkrämen. En msk kokosolja, en tsk KS och en tsk MSM. Alltså allt läkte ut hur 

ofattbart det än verkar. Behandlade tanden tre ggr/dag. Det var en rejäl smäll. Hela munnen 

svullnade upp och jag ringde tandläkare försäkringsbolag och fotade. Nu visardet sej att KS ch MSM 

gjorde hela jobbet. Nu två månader senare är all återställt. Den övre tanden som det syns var lös. 

Tandläkaren såg inga som helst problem med den tanden. 

 

 
 

Monica Ramsten. Kattsnuva. Med ca 1 tsk ca 5 ggr per dag så blir det bättre redan efter 10 - 14 

dagar. Har fixat 3 katter på det sättet, men den ena tog nästan 3 veckor, och blev hastigt bättre på en 

gång. 

 

Lis Berglund. Jag ger en nypa MSM i blötfodret till mina katter...dom äter hejvilt framförallt min 

gamla kisse...han verkar behöva både KS & MSM mer än den unga ......har blivit piggare & 

gladare..trots att han var det innan också men nåt positivt har hänt...hans tandhälsa har också blivit 

bättre. 

 

Ingrid Pettersson. Uppföljning av tonsillitcancer. Jag har nu tagit msm i en dryg vecka, och även haft 

msm och ks i kokosolja som tandkräm, och känner sedan igår att jag fått tillbaks lite mer 

salivproduktion vilket underlättar livet så mycket. På köpet blev min muskelinflammation i axeln 

mycket bättre. Jag var på återbesök hos läkaren för att få besked efter PET-ct som gjordes för cirka 

två veckor sedan och den kontrollröntgen visade att precis alla elakartade celler var borta vilket är 

väldigt ovanligt, enligt läkaren finns det  i princip alltid en liten rest. Jag har ju tagit ks, 15 ml 5 ggr per 

dag  och d-vitamin 2000 IE 2 ggr per dag och haft ks på hudområdet utanför lymfkörteln med 

metastasen vilket jag tror gjort att inga elakartade celler fanns kvar. Jag kommer ju aldrig få veta om 

det varit så även utan ks och d-vitamin men med den information jag skaffat mig om dessa preparat 



gör att jag tror definitivt att de haft betydelse.   

 

Eva Temrin. När man blivit överbevisad  om KS så använder man det med glädje! Och.betr placebo så 

har jag svårt att tro på placeboeffekten på dogsen ;-) Men visst.är det små mirakel som sker.ibland 

men själv tackar jag o tar emot...sluppit alla.veterinärkostnader än så länge. Min väninna som är 

sjuksköterska trodde inte heller på KS så jag överbevisade henne när hon hade problem. Var nog 

svårt för henne att erkänna att det fungerade men hon har skaffat mer....MSM rekommenderade 

min läkare mig....så.... 

 

Jenny DenEnda. Ja KS har dessutom gjort susen på mig som "alltid" är förkyld. Inte en tillstymmelse 

på 9 veckor. Jag är så nöjd! 

 

Marie Erlandsson. Vi är många som mår bättre och blivit fria från sjukdommar som läkarna anser vi 

måste äta medicin hela livet för. Jag är ett exenplar. Min första träff efter den grova felbehandlig av 

läkare som ska vara så kunniga.....var en läkare från ISLAND där dom är öppna för detta, han 

gratulerade mig att jag att jag skaffat mig kunskapen från denna sida....Hör och häpna tycker läkarna 

att det är ett under att jag mår så bra och slutat med medicinen för många år sedan. 

 

Hanna Roth. Just KS har hjälpt mig så jävla mycket med olika sår och även halsont, aldrig varit med 

om något liknande. Det är helt magiskt. Men sen finns ju såna som ändå väljer sig av det läkare kastar 

ut på sig utan att ha en aning över vad det är (svar: gift). 

 

Andreas Henningsson. Jag kör inte ks dagligen men om jag känner att nåt är på väg tar jag en skvätt 

ks i whiskey och sen är man upp and running igen. 

 

Lars Harald Schnell. Jag har kört ett kryddmått MSM nu i tre dagar och jag jobbar natt, jag var 

betydligt piggare de senaste två nätterna och om det beror på KS som jag använt sedan den 15:e som 

lättat upp i näsan bättre än de kortison sprayer jag använt 15 + år eller MSM vet jag ännu inte. Jag 

har sedan ett par månader även börjat med Zink mm som piggade upp en del och mina mörka ringar 

efter natt jobbet under ögonen minskade mycket . Ska bli intressant att köra KS + MSM och se vad 

som händer om ca 30 dagar , jag har tidigare kört månadslånga ab kurer så man får ha tålamod då jag 

haft bihålebesvär åtminstone 30 år. Problemet är med de som alltid fått god hälsovård i Sverige är att 

de kan bli lite ovetande och inte förstå att många får gå runt i åratal med kroniska sjukdomar och 

vilka besvär det ger . Placebo effekten är utesluten ang min erfarenhet då det gäller mig och "lättat 

upp i näsan" då jag ibland både testat peppar , mjällschampo (fungoral) , saltvatten och bara vatten 

förutom traditionella sprayer, då tex vatten bara gör att näsan blir än kärvare, visst skulle det kunna 

bero på att kanske KS inte har samma ytspänning som vanligt vatten och därför är bättre att 

"bevattna" med men de rapporter som går att läsa på NCBI b.la. om KS tyder på att den har bra 

effekt på bakterier plus deras biofilm och andra patogener. Ska bli mycket intressant detta, har tom 

en operationstid i Polen som jag undrar om jag måste avboka om detta fungerar. Polen då jag fick 

vänta i Sverige i över 8 år på operation av ena bihålan efter röntgen som visade besvären .....) 

 

Hanna Roth. Detta är ändå HELT sjukt! Kom hem från teneriffa i tisdags och hade bränt mig rejält av 

solen därborta. Alltså lyckas med att få en brännskada på bröstet som sedan gick över till en 

ordentlig hudinfektion. Kunde knappt röra mig och det var stoooora variga äckliga sår överallt som 



gjorde hur ont som helst. Ringde 1177 som såklart tyckte jag skulle till läkaren, varav han skrev ut 

penicillin (?) MEN började att badda med KS 4-5 gånger om dagen och gjorde det i flera dagar. Det 

började gå över direkt och nu är det heeeeelt borta nästan! det är helt sjukt! Jag har alltså haft en 

ordentlig hudinfektion av en megabrännskada som jag trodde jag skulle ha ont av hela sommaren 

typ! KS har tidigare hjälp mitt halsont och andra sår, men nu har det verkligen visat hur otroligt bra 

och vilken effekt det har!  

 

Linda Holm. Min ettåring drog en kaffekopp över sig, inte brännhet, men varm. Duschade först och 

baddade sen med ks på det röda. På kvällen syntes det inte längre!! 

 

Maria Willför. Frågade min 7-åriga dotter om hon märkt nån skillnad nu sedan hon började ta MSM 

för ca 1,5 månader sen.  - Jo, jag har blivit piggare. Och faktiskt också lite snällare. Fast det första hon 

sa (STOLT) va egentligen de att hon har slutat kissa i byxorna, som hon gjorde nu som då ibland när 

hon inte hann avbryta leken.. Så flera problem avklarade med MSM. Började ge av av många orsaker, 

bl.a. grym benvärk (växtvärk) som hon vaknat av många nätter o gråtit av, bättre än att ge 

värkmedicin så ofta.. sen behöver ju alla svavel för att inte utveckla sjukdomar i framtiden, vi har ju 

alla brist på svavel nuförtiden eftersom vi inte får i oss tillräckligt från maten osv. 

 

Jeanette Hedell. Jag har en väninna som blivit av med både eksem o sprickor med MSM. Så prova! 

 

Johanna Paulin. Min ettåring har fått ks sen i julas och msm i några veckor. Bara positiva upplevelser! 

 

Kristina Gisslar. Ni som sprayar era hundar med KS, vad gör ni för blandning? 50 ks/ 50 vatten har jag 

gjort och hon har redan på 1 timme slutat klia sig  

 

Monica Sandelin. Blandar aldrig med vatten, sprayar rent KS. Ks renar ju bara vattnet om man 

blandar och den bästa effekten går väl förlorad då. Jag sprayar rent ks i ögon öron mun, på sår och 

exem på både mig och hund och katt och det är fantastiskt bra, läker och lindrar snabbt. Använder 

oxå silversalva och silverlotion som är jättebra. 

 

Maria Bergman. Från att varit allergisk mot al, hassel, björk, gräs, timotej, gråbo med mera och 

slutklämmen i augusti: vass...och beroende av allergitabletter, nässpray (både mot täppa och med 

kortison) ögondroppar och inhalator när det var som värst...insåg jag idag att jag äter ju inga 

mediciner nu! Jag har klarat en stor del av pollensäsongen redan helt utan medicin! Jag är helt 

förundrad... Omläggning av kosten (till lchf), MSM och KS, både i nässpray, KS-spray till ögonen (om 

det behövs) och MSM och KS invärtes har gjort underverk tydligen! Våga prova!  

 

Stefan Lönn. Jag klistrar in en anonym delning från en vän: Ett mirakel! Jag har varit allergisk mot 

björkpollen i 16 år och nu mitt i värsta björkpollensäsong... känner jag *just ingenting*!! INGENTING! 

Och det enda jag har gjort är att ta MSM morgon o kväll! Halleluja! Prova ni också! Jag började som 

jag skrev i mitt inlägg härnedan och ökade dosen till ½ tsk MSM + 1/4 tsk C-vitamin (askorbinsyra) 

morgon och kväll. Jag vet ingenting om hur det skulle kunna ha denna effekt på allergin men det 

funkar för mig! 

 

Amanda Chin. Jag blandade KS med MSM och hade i ögonen å det hjälpte emot ögoninflammation. 



 

Sarah Hägnås. Sprayar ks i skorna och vips så stinker det inte längre, det bästa sen smält smör  (jag 

visste inte vad jag skulle skriva men bra e det). 

 

Jane Jade Hansson. Utan MSM hade jag inte klarat pollentiderna.Hade kraftiga reaktioner på pollen 

fram tills jag började med MSM, numera har jag inga besvär överhuvudtaget. All astma och allergi är 

helt borta ur systemet. Det tog ca tre månaders daglig användning, 1 tsk om dagen, och sen var jag 

helt fri. Alltså ingen quickfix, mer ett långsiktigt resultat. Har brukat MSM i åtta år. 

 

Pernilla Stridh. Jag kan meddela att en rejäl dos ks samt en silvergrogg på det verkar kunna häva en 

allergiattack! Bra att veta. Har ett litet halleluja moment! Visst vet jag att det funkar bra med ks men 

detta var ett verkligt bevis. Känns inget alls nu och har varit ute mycket nu idag. 

 

Clary-Ann Glandberger. Jag är själv allergiker på fisk skaldjur och hasselnötter. Har varit allergisk 

emot linser. Har inte ätit dem på tiotals år eftersom det blossade upp med stora röda bulnader och 

så fick jag tungt att andas. I går gjorde jag en linsgryta och provade. Hör och häpna Jag fick ingen 

reaktion. Det måste ju vara MSM som gjort det. Kan inte förklara det annars. Jättelycklig!! 

 

Ewa Szamborska. Jag har också använt KS mot vårallergi. Första gången på flera år känner jag enorm 

lättnad. Blir jag lite snuvig av pollen så tar jag extra dos av KS och det lättar efter några minuter... 

Häftigt. Jag är nybörjare. 

 

Isabell Isse Birgersson. Min mage har precis lugnat sig och därför tänker jag öka MSM väldigt 

försiktigt (tror min är rätt känslig också). Jag har känt av förbättringar i kroppen och när jag sprayade 

KS downstairs så "gifte det sig" med mitt MSM och jag slapp urinvägsinfektion. Helt underbart! 

 

Mia-Maria Willför. Tjejen ramlade imorse och skrapade upp skrapsår på knogarna, vi sprayade KS på 

och ikväll va såren läkta!!! Alltså huden var sluten och hel, syntes knappt nåt av skråmorna!! FATTAR 

EJ!!! Till o med min dotter va förvånad!! Fast hon vet ju vid det här laget att KS e bra mot nästan allt. 

Jag började fundera om det trots allt va IGÅR hon föll o skrapade upp sig, men då sa hon: " Näää-ä 

men mamma, de va ju IDAG!! " 

 

Schikran Barkarmo. Fick en stort myggbett igår som kliade enormt. Spraya KS och gnuggade in lite 

MSM på bettet. Efter 5 min så slutade det klia och när jag vaknade imorse så var bettet borta  

 

Margaretha Johansson. Jag har också bränt mej i solen, sprayar med ks och smörjer med kokosolja, 

toppenbra! 

 

Lars Harald Schnell. Den 15 /4-14 så köpte jag KS mot min kroniska bihåleinflammation jag haft 30 + 

år . Jag tog oralt plus att jag hällde ca 10 ml i en sprayflaska och tog i näsan och även öronen då det 

ofta värker där. På kul sprutade jag lite på högra handflatan då jag haft en ring med blåsor ( klara och 

ca 1 mm höga och ringen var något mindre än en 10-öring )då sedan ca 4 veckor vid tummen, det 

började genast svida , dagen efter så kliade det och jag sprutade på lite till och på fjärde dagen så var 

blåsorna borta. Jag fotade på dag 2 dessa blåsor och nu dag 15 så syns det än att huden inte växt 

över där blåsorna var. Jag vet inte vad det var för blåsor, jag rattar lastbil som minst tre chaufförer 



har och det liknade lite herpes ... Jag brukar få något liknade på läppen ca en till två gånger år vid 

förkylning men de brukar gå bort efter någon vecka så jag tänkte att det kanske låg i tiden att de 

skulle gå bort men det sved direkt då jag sprutade på ks så ... ja man får se om det händer flera 

gånger och att ks fungerar...Jag hade börjat tänkt "ska inte de gå bort snart" ang ringen och precis då 

jag börjar med ks så försvinner det efter några dagar Det är väl så beprövad erfarenhet fungerar, ofta 

återkommande bra resultat ... Jag har bättre luftflöde, mindre tryckhuvudvärk , andas via näsan 

oftast nu. Det är bättre än kortison sprayerna jag använt. Jag har tagit månads långa ab kurer för att 

få samma effekt (senaste lång kuren var på ca 4 månader med låg dos erytromycin) så jag ger detta 

några veckor till, har op tid i Polen i Juni som jag hoppas kunna avboka  För att vara helt ärlig så tog 

jag en 6 dagars kur med azitromycin en tid innan då jag börjat få lungvärk mm igen så jag vet inte vad 

som verkat ännu, då man kan få effekt efter (i lungan menar jag här ) då irritationen kan ta tid att 

läka efter att ab verkat på bakterier , det kan vara immunmodulerande effekt också som gör så att 

immunförsvaret inte attackerar kroppen..Hade TWAR misstanke... Näsan är helt klart bättre med KS. 

 

Marie West. Vill bara berätta att jag sakta men säkert mår bättre och bättre i min reumatism som jag 

har sen 10 år. Första gången jag tog msm blev det för mycket. Av en tsk blev jag väldigt dålig med 

bultande huvudvärk i 2 dygn och kräkningar. Efter det har jag lärt mig att trappa upp långsamt och är 

nu uppe i ½ tsk/dag. Tar även ks. TÄNK!!! om läkarna som jag varit hos hade kunnat upplysa om 

denna metod och även om kostens betydelse. Då hade det kanske inte behövt ta så lång tid att må 

bättre när man som vanlig lekman får skaffa egen upplysning och prova sig fram. Min son som snart 

är färdig läkare har sett hela min resa och är mycket nytänkande. Jag hoppas mycket på framtidens 

läkare! Ca 1 månad har det tagit innan jag märkte förbättring. Började om med bara några korn,efter 

första gångens misstag. Jag blir så glad när jag hör att det finns vidsynta läkare. 

 

Charlotte Lotta Holtlund. Har en hund på 11 år som har spondulos som började halta, fick MSM av 

min kusin, nu efter några dagar med medlet i maten så har hunden nästan slutat halta. Så har 

hunden en godartad tumör i munnen som hon har haft i flera år, på den sprutar jag KS, tumören 

håller på att lossna. Det är helt otroligt. 

 

Nina Hyvärinen. Min hund har något på kinden som ser ut som en vårta som varat och växt sig 

större. Har tagit prover för två år sen hos vet men då bara fettknöl sa de. Den har vi fått klämma ur 

var. Sen badda jag ks på den. Nu har det slutat att producera var och den ser nog lite mindre ut. 

Hoppas den försvinner för hans mamma hade tumörer och den kan ha utvecklats till en sån. 

 

Susanne Holm. En av mina tikar (golden, 5 år) har inte löpt på ca 1½ år. F.ö. frisk o sund. Efter några 

dagar med MSM kom löpet igång. Den andra tiken hade ett kortare/knappare löp än vanligt. Det ser 

ut att fortsätta nu efter MSM. Jag ger homeopatmedel också, som "tömmer livmodern" - 

livmoderinflammation vill vi inte ha! 

 

Anita Jahrbring. Vill berätta ! Fick influensakänning i går. Silvergrogg omgående. Smuttade hela 

dagen. Öronvärken försvann. I dag känner jag mig som dagen efter men ingen influensa. Kan tillägga 

att jag har vänner som har influensa i min närhet. 

 

Annika Johnsson. Min hanhund fick inflammation i förhuden och sår på snoppen som blöddd. 

Rengjorde med KS och det försvann på 3 dagar. 



 

Nina Hyvärinen. Detta har jag knappt lyckats med förrut men har nu fått otroligt mycket nya blad 

och blommor i sankt paulan. Som den såg ut när man köper dem ungefär efter att jag inte hade så 

många blad kvar. Hade ett kryddmått msm i blomvattnet 3 ggr och nu blommar alla mina blommor 

haha. 

 

  
 

 

 

 

 

Tess Everly Isness Starborn. En fråga, är bättre syn en känd verkan av MSM?  Jag har druckit det i 3 

veckor nu och idag kunde jag läsa löpsedlarna från längre avstånd än någonsin! Är wowad  

 

Mats Carlsson. Jag sprejar en blandning av ks och msm i ögonen och synen har blivit så mycket bättre 

att jag inte behöver läsglasögon lägre 54 år gammal. jag hade 2.0 i styrka på läsglasögonen. Jag 

sprejar flera ggr om dagen. Det mjukar upp hornhinnan som blir hårdare med åldern. Det är det som 

ger den effekten. Man måste nog spreja hela tiden men det är inte speciellt mycket problem med 

det. 

 

Ann-Katrine Backman. Jag har jämfört Lignisul/Alavis MSM en längre tid med Helhetshälsas, men fått 

mycket bättre effekt med Lignisul/Alavis. 

 

Petra Lansky Rödin. Har använt msm i perioder och hår och naglar växer som ogräs, pigmentfläckar 



jag fick som gravid har blekts (var därför jag började ta från början). Negativt? Plocka ögonbrynen två 

gånger om dan... 

 

Christina Vilhelmsson.  Min Rosacea (vuxenacne) är borta efter att jag börjat tvätta ansiktet med KS 

(1 del KS + 2 delar vatten)! Sprayar ansiktet, låter sitta 1 min, torkar av med bomullsrondell (som blir 

svart!) Sprayar sedan som får torka in. Huden blir slät och fin och min missformade näsa är normal. 

Efter första behandlingen var det röda borta, bara över en natt! Har inte fått några nya utslag. Har 

inte varit så fin i ansiktet på många år! Använder ingen annan rengöring eller kräm. 

 

Inger Nilsson. Jag har fått prova er nya hudsalva (EMS - Emuolja, MSM och kolloidalt silver) mot min 

psoriasis. Jag har en form av psoriasis som kallas PPP och den sätter sig på händer och fötter - i mitt 

fall på fötterna. All klåda, hudavflagning och sprickor är så gott som borta! Jag har under åren provat 

många olika salvor och kortison, men ingenting har hjälpt, så därför är jag väldigt glad för att denna 

salvan gör det. 

 

Catharina Berg. Mitt myom försvann på 3 veckor, jag drack 30ml 3ggr dagen och hade det i slidan 

som jag sprutade in med hjälp av en sån där medicin spruta och höll det inne så länge jag kunde  

Mina tillfrisknanden finns att läsa här inne det är bara att söka. 

 

Eva Vicki Persson. För någon vecka sedan vaknade jag med ont i halsen, gurglade 4 gr med KS och 

citron, sedan var det borta, skönt, va beredd på att få det, för barnbarnet var här som mest 

smittosam! 

 

Joanna Kaka Persson. Alltså KS och EMS crémen är min nya kärlek, för ett och ett halvt år sen 

brakade min kropp fullständigt, och som grädde på moset så fick jag sjukt mycket acne, och har 

provat allt. Nu har jag sprayat silver och smort med EMS crémen ett tag, och har bara nån plita kvar 

då o då!! Kan också prisa EMS crémen  till tatueringar. Tatuerade mig i söndags och den är nästan 

helt ytläkt redan. Helt otroligt!! 

 

Anonym. Jag har en liten kort historia som tagit lång tid och mycket energi av mitt liv. I 16 år (!) har 

jag LIDIT av kondylom, opererat bort och penslat med medicin men det har kommit tillbaka....Givit 

upp, stått ut och läst att de ger sig till slut  , men icke. Nu har jag druckit silvergrogg (för nöjes skull) i 

2 veckor och de sista 3 dygnen har jag nattetid lagt en stor bomullstuss doppad i ks i trosorna 

nattetid, det tog allt utom då det i analöppningen, gick o köpte minsta tampongerna och doppade i 

ks o tvingade in, inte kul...men nu är jag då slät som en liten bebis...  Vill inte ha mitt namn med 

denna berättelse då jag har barn som är med i gruppen. Mvh Tack för att ni finns <3 

 

Jane: För drygt två år sedan fick jag vid en lungröntgen reda på att jag hade två fläckar på vänster 

lunga. De satt vid nedre bronken och var ca 2 x 3 cm och 4 x 4 cm i storlek. Man beslöt att gå ner i 

lungan via en så kallad bronkoskopi och ta ett vävnadsprov på den ena misstänkta tumören. 

Samtidigt hade man testat mig för TBC och fått ett positivt utslag för en eventuell pågående eller 

latent TBC. Jag blev skräckslagen. Var det inte cancer så var det TBC, som att välja mellan pest eller 

kolera. Startade omgående med att inhalera 5 ml kolloidalt silver 3 ggr dagligen via en sk. nebulisator 

som jag inhandlat tidigare då jag haft ganska tuffa bronkiter. Silver var ingen nyhet för mig, hade 

använt det dagligen oralt i många år Jag hann köra i tre veckor innan kallelsen kom från Lungkliniken i 



Lund. Tiden att vänta på provsvaren var inte rolig. Men när den kom fick jag beskedet att det inte 

fanns någon cancer i lungorna, att det man sett förmodligen satt utanpå lungloben och att man 

skulle röntga igen. Nästa röntgen var helt klar. Inga skuggor. Då jag frågade hur detta kunde vara, sa 

de bara att det måste blivit fel vid förra röntgen.....På alla fyra bilderna??? Jag kan inget bevisa men 

är starkt övertygad om att det kolloidala silvret gjorde sitt jobb som vanligt. Men vad hände med 

TBC:n då? Man sökte i hela kroppen och kom fram till att den förmodligen satt i skelettet och att den 

var latent, alltså kunde inte smitta. Men då jag har en inflammatorisk/reumatisk sjukdom i bäckenet 

och de ville testa mig för s.k. TNF-Alfahämmare så var jag tvungen att först ta bort min TBC. Jag blev 

skickad till Infektionskliniken i Lund, där läkaren skrev ut Tibinide 300 mg samt Pyridoxin 40 mg till 

mig. Detta skulle jag ta i 6-9 månader, och testas varje vecka, för ofta tog levern skada och det måste 

man hålla koll på... 

 

Victoria Lindgren. Jag, pojkvännen och våra mammor har alla tagit msm i ungefär 3 veckor nu och 

redan med resultat. Jag har fått mängder med "bäbishår" min hårväxt har alltså ökat. Mamma har 

kunnat sluta med sina sömntabletter, sover som en stock hela natten vilket inte skett på länge. 

Pojkvännens mamma känner inte av sin pollenallergi som tidigare. Och vi är alltså alla på en startdos! 

 

Mirelle Svensson. Tur man har supersalvan (EMS salvan) när man dottern bränner sig på supervarm 

havregrynsgröt! Svalkar jättebra och syns nästan inte alls att hon bränt sig! Uppföljning senare: Syns 

inte alls nu att hon brände sig! Smörjde på ett lager så det var lite vitt fortfarande, när det sjunkit in 

lite så såg jag exakt vart hon brände sig. Då smörjade jag likadant igen (lite mer) o nu är det borta! 

 

Lotte Karjunen. Min dotter 5 år hade vattkoppor ett par veckor sedan, jag sprayade på KS och de 

krympte och slutade klia direkt! Det räckte ett par ggr om dagen eller efter behov, så fort det började 

klia igen. Nu syns knappt några spår av kopporna längre! Sen fick hon även en liten slurk morgon och 

kväll. Lycka till! 

 

Linda Andersson. Hur lång tid tar det vanligtvis innan ev utrensning visar sig när man tar MSM? Jag 

har kört MSM i en och en halv vecka nu, började med en halv tsk och sista dagarna en tsk, märker 

inget, funderar på att höja ännu mer men rädd för dunderbakslag när som helst:-). För övrigt tog det 

bara ett par dagar så försvann min acne på halsen som jag haft från och till, mest till, sedan tonåren, 

nu är det bara ärren som ska försvinna. Upplever även huden på hela kroppen mycket lenare. 

Tilläggas kan oxå att jag började med MSM första dagen på mensen och har aldrig haft så sparsam 

blödning eller mensvärk. 

 

Katarina McLaughlin. Mina barn får 1/2 krm MSM på morgonen, eftersom jag märkt att jag inte får 

myggbett sedan jag börjat med det, och de har inte heller fått några myggbett sedan de börjat få 

MSM på morgonen! POSITIVT! 

 

Kristina Karlén. Hej måste bara få säga, jag har fått en ny hund. Min 9 åriga papillon beter sig som en 

ung hund, har fått en nypa MSM på morgonmålet och en skvätt KS i vattnet i ca 3v :)) 

 

Charlotta Rexmark. Jag blandar nästan 1 tsk MSM i kisses våtmat och han kastar sig över det och 

kommer knappt upp för att andas ens medan han äter.  Han är en 13-år (ungefär) gammal hittekatt 

som har rört sig lite stelt tidigare men fått ny stuns i stegen. 



 

Ann-Katrine Backman. Mina katter är galna i gräddfil, så där blandar jag i MSM  och dom äter med 

god aptit  

 

Mirelle Svensson. Min dotter har väldiga problem med eksem. På armarna/axlarna så kliar hon 

verkligen sönder sig, samt på rumpan! Smörjer jag med EMS salvan morgon och kväll en dag, så är 

det så gott som borta! Nu har det blivit mycket lindrigare (kanske pga vädret?) men det räcker med 

några "underhålls doser" o smörja på för hennes del!  Men märkte även att hon somnade mycket 

lättare och sov lugnare när man tog på EMS salvan! Då får hon ej mycket ks, det har hon inte behövt 

på länge nu faktiskt. Men det får hon endast om hon skulle vara sjuk. Jag hade testat ALLT, annat. 

Förutom kortisonsalva från vc, då sa jag stopp! Och jag bara älskar denna EMS salvan! Den kommer 

jag använda till mycket mer än bara hennes eksem!  

 

Ingrid Pettersson. Vad jag förstått så är det inte ovanligt med för högt crp vid maligna sjukdomar, 

dock vet jag inte om det finns en övre gräns. Jag har själv haft tonsillcancer som blivit strålad och har 

precis fått reda på att alla maligna celler är borta, jag har fått strålning som behandling. Innan jag fick 

det beskedet hade jag kontakt med Annika Dahlqvist som rekommenderade mig att ta ks 15 ml 5 

gånger per dygn och d-vitamin 2000 IE två gånger per dygn. Ni kan själva läsa länken om ett annat 

fall. Jag har också druckit Pau d arco som är ett te som är bra vid bl.a. cancer. 

 

Lisa Andersson. Min schäfer väger 45 km är modell större schäfer. Jag ger honom 1 tesked MSM och 

en tesked glucosamin samt en tesked nyponpulver per dag. Jag blandar allt tillsammans och mosar 

ihop med mat men jag började med ett kryddmått av MSM första veckan, lade till nyponpulver andra 

veckan och glucosamin vecka 3 innan jag höjde till två kryddmått osv. Så det tog ett tag att komma 

upp i dos. KS sprejar jag honom med minst två gånger per dag, överallt även i munnen, ögonen, 

öronen. Numera kommer han och säger till när han vill bli sprejad för KS lindrar klåda och även 

smärta till en del. 

 

Rosanna Boiardt Hoel. Fick i eftermiddags fruktansvärt ont i halsen och började känna mig hängig! 

Tog en silvergrogg som jag smuttade i mig under en timme och tre timmar senare kände jag mig hur 

frisk som helst! Helt fantastiskt   

 

Katarina McLaughlin. Energin från MSM är utöver något jag hade kunnat fantiserat om!!! 

Fantastiskt!!! 

 

Nina Hyvärinen. Jag har också hittat samma energi kick av msm. Har för första gången denna vecka 

lyckats kommit upp i att springa 15 min på löpband som längst och detta har inte jag orkat förrut 

bara 2- 4 min. Jag har kommit långt efter motionsträning. 

 

Karin Björklund. Jag har fått ta det mycket försiktigt med MSM. Efter 2 månader är jag uppe i 5 

kryddmått utan att få utrensningar. Jag ökar nu ett krm/vecka och jag andas bättre, har fått mera 

kraft i mina ben, sover gott, mitt sinnestillstånd är lugnt och skönt. Det viktigaste för mej är att jag 

kan andas bättre. Förbättringarna beror ju på vilket problem man vill ha förbättring med. Men 

allmäntillståndet har förbättrats avsevärt för mej. Jag är gladare och tålmodigare. Ibland så 

upptäcker man saker som förbättrats och som man inte tänkt på, typ hår och naglar. Det växer som 



sjutton. Håret blir blankt och naglarna starka. 

 

Anna Lai. Inte märkt att jag blivit piggare av MSM, men ögonfransarna har blivit längre. Speciellt de i 

inre ögonvrån. Kvalitén på håret har även det blivit bättre, men vet ej om det bara beror på msm:et. 

 

Ulrika Magnusson. Har med MSM mindre värk (har Fibro) piggare, är nu uppe i 1,5 tsk - men ingen 

utrensning .... Har ätit i ca 2 mån. 

 

Ann Parknert. MSM har gett mig mindre värk (fibro), mindre spänningar, bättre naglar, mindre 

allergi. Mer energi. Fått livslusten åter till att ta tag i alla vinklar av min hälsa. Värken minskade på 

några månader, naglarna märkte jag inte förändring på förrän efter två år. 

 

Jenny Salomonsson. MSM har gett mig mindre värk , inflammation jag haft i en i fot 10 månader 

försvann  efter 2 v med MSM och är nu helt borta. Jag brukar köra utrensningskurer ganska ofta så 

eventuellt har det gjort att jag kunnat öka ganska snabbt i dos , uppe i 3 tsk på 2 veckor och jag håller 

mig på den dosen , använt sedan 3 månader. 

 

Marie Wictorson. Mina muskelryckningar vid vila har med MSM nästan helt försvunnit. Uppe i 7 krm 

nu efter 4 månader. 

 

Monica Nilsson. MSM har gjort mig piggare och gladare  

 

Ann-Katrine Backman. Jag har under en längre tid jämfört Helhetshälsas MSM och Lignisul/Alavis 

MSM och kommit fram till att Lingisul/Alavis MSM faktiskt har bättre verkan  

 

Milo Ljussyster Sjökvist. Jag har kört med msm, ks och massor av annat hela tiden jag strålats och 

fortsätter med det fast jag äter antihormoner. 1 Tab om dagen i fem år. Känner inte av några 

biverkningar av varken strålning eller antihormon. Blev bränd av strålningen som visade sig mycket 

igår. Jag sprayade ks flera ggr och smorde med ems salva..idag syns inte mycket av det 

brända..kanonprodukter tycker jag. 

 

Agneta Nyquist. Jag har bara använt MSM i två månader och har just ökat från 2 till 3 tsk/dag. Äter 

det pga inflammationer i muskelfästena i höfter och en axel, och märker att jag numera kan ligga på 

vänstra sidan utan att få ont i höften- det har varit vänster sida som har varit värst.  

 

Jenny Salomonsson. Jag har ätit MSM i ca 3 månader för värk och inflammation , men nu när jag 

tänker efter så har inte min allergi brutit ut som den brukar! Och det ska ju vara värsta utbrott av 

pollen på 30 år. Kanske jag fått lindring av min MSM !? Tar 3 tsk. 

 

Nina Högström.Mina resultat av MSM:  Noll värk(pa) tjockare hår, finare naglar, mindre celluliter, 

gladare,mindre uppblåsthet i mage( kan även bero på ändrad kost) bättre syn(lagt brillorna på 

hyllan). Det negativa: kli överallt( pga psoriasisen) otroligt mycket skit som kommer ut ur porerna, 

typ som vita hårda porer. TRÖTT!! Illamående. Är uppe i 2 tsk och inne på min 7 vecka nu. 

 

Iréne Lenning. En väninna med värk som kört MSM ca två månader, såg plötsligt tio år yngre ut. 



Gnistor i ögonen och fräsch, utvilad istället för utchasad. 

 

Lilian Axelsson. Har tagit KS under några veckor och det har hänt massor av saker i min kropp, 

huvudvärk, trötthet, förkylningssymtom, diarré mm. Varför jag ville testa var för att se om min 

fotnagelsvamp kunde försvinna, om det gör det vet jag inte än, men jag blev positivt överaskad av 

denna utrensnings process som skedde. Har även köpt MSM och precis börjat. Naturligtvis så tror jag 

inte att det hjälper alla människor, det är ju som med alla naturmedel/mediciner ,en del får hjälp, 

andra inte. Jag tycker att denna grupp/sida är helt fantastisk. 

 

Carmen Neemre. Har blivit av med ledproblem och tom vattnet i knät ! med Emulinimentet som 

innehåller MSM+KS (Silverliniment). 

 

Eva Jonsson. jag är Eva, som lovordar Ionosil! Klädd i den gröna träningsjackan i Året Runt. Jag har 

inte tagit skada under dessa 12 år utan ser det, som en stor hjälp för mig. Brukar säga att det räddade 

mitt liv! jag har använt KS i alla dessa år i olika mängder, Vid akuta infektioner tar jag både 5-10 ml x 

3 och sprejar flitigt i näsa-hals efter behov. Silvergroggar har lag lärt mig på senare år och har stoppat 

flera svåra infektioner innan de sänkt mig helt. Idag tar jag till vardags lite i mina vattenflaskor och i 

min nässprej, som jag gör på MSM-vatten-KS. Tar en kur om jag får symtom, t ex urinvägsbesvär, 

förkylning, halsont, luftrören. 

 

Jeanette Ankartjärn-Norrleen. Jag har inte druckit silver i 14 år, men väl två iaf och Ks har hjälpt mig 

massor. Jag tar en underhållsdos ca 5 dagar/v ( brukar glömma att ta på helgen för då sover vi så 

länge i vår familj) och inför min diskbråcksoperation i nacken i sept-13 så ökade jag på dosen lite ca 

10 dagar innan op:en, jag fick sköterskorna på op:uppvaket att spruta Ks på mitt sår på halsen och 

även i "Fia-Lotta" ( kateter ). Den ena sköterskan på avdelningen blinkade lite och frågade flera 

ggr/dag om jag ville att hon skulle lyfta på bandaget och spruta, hon berättade att dom använde Ks 

på brännskaeavdelningen och tyckte jag gjorde helt rätt. En dryg vecka innan jag skulle op:as så blev 

jag hundbiten och var tvungen att ta stelkrampsprutan ( som jag tyckte var onödig, men läkaren var 

väldigt bestämd på den punkten), och det skulle även ätas penicillin i förebyggande syfte för att jag 

inte skulle få infektion. Där var jag benhård och sa NEJ. Läkaren blev nästan vansinnig på mig, men 

jag äter INTE penicillin i onödan. Sprutade med Ks och ökade på dosen jag drack till ett par 

msk/dagen, såren läkte på ett par dagar,och läkaren trodde inte det var sant när jag sa att jag bara 

sprutat Ks. Sedan kom den stora smällen i mitt liv, min son dog i november -13 och jag hamnade i 

chock/trauma som framkallade Graves ( giftstruma) och skulle enl alla börja äta Thacapzol ( för att 

stänga av skk) och sedan komplitera med Levaxin. Jag gick med på en låg dos av Thacapzol om jag 

samtidigt fick fortsätta med Ks och min Endokrinspecialist tyckte det var en toppenidé. Jag äter alltså 

inte Levaxin, men har lyckats få så bra värden att min endo kliar sig i huvudet och undrar hur jag burit 

mig åt. Tackar Ks för det! För drygt en månad sedan så fick halva min familj flunsan, jag klarade mig 

från den, drack mina silvergroggar och mannen var på benen efter ett par dagar ( han drack inte lika 

ihärdigt som mig så han fick skylla sig själv, hehe). Mina barn har klarat sig från 

förkylningar/magsjukor som härjat genom att ha en varsin sprayflaska som dom sprutar i 

munnen/näsan/ögonen och händerna när dom är i skolan vid behov. Min man fick en STOR 

brännskada i handen efter att han fått smältlim på hela handflatan, jag tvingade honom att spruta Ks 

och ett par dagar senare så var det läkt. Sonen använder Ks till sina tonårsplitor i ansiktet och dottern 

dricker underhållsdos för sin hypo. Skulle kunna rabbla hur mycket som helst som Ks hjälpt oss 



med,vi är såååå nöjda och jag älskar mitt Ks. 

 

Åsa Larsson Ågebrink. Måste få berätta att jag ger mina dvärgschnauzrar 1 krm MSM varje morgon i 

fodret, sedan 2 månader. Den ena hunden brukar emellanåt få vätskeeksem på halsen som är svåra 

att läka...varar & vätskar. Nu började det på igen efter vårklippningen, som brukar stimulera igång ett 

sår, och jag förberedde mig på några dryga veckor, men började att bara spraya silver morgon & 

kväll...och fantastiskt nog så bara vände det och försvann! Silver har jag använt i några år till alla i 

familjen...men i detta fall är det nog kombinationen med MSM som är det avgörande... Tänk om 

veterinären kunde ordinera MSM & silver..istället för Fuciderm och smärtstillande för detta... Förstår 

vad många hundar som lider av fukt eksem periodvis!!!! 

 

Lisa Andersson. Nu har jag läst på och ser att Hot Spot = våtexem. Det var precis det som min hund 

hade/har. Förmodligen utlöst av kvalsterallergi. Jag håller det i schack med att spreja KS flera ggr/dag 

samt smörja med Silversalva/lotion. Är också snabb med att klippa bort hår där såret uppstår.Jag har 

bytt ut fodret mot lamm (spannmålsfritt) jag fryser maten ca 2 dagar innan jag tinar upp den till 

ättemperatur för att döda ev. förrådskvalster. Jag har märkt att det först blir som en liten "bulle" som 

kliar våldsamt och sedan ligger hunden och "tussar" upp det så det blir ett sår över en natt. Tratt är 

nödvändigt om hunden inte kan låta såret vara. Numera kommer min hund och säger till själv när 

han vill bli sprejad med KS, han har märkt att det lindrar. MSM får han också. Jag sprejar KS på min 

hund, i öronen, i ögonen i munnen och på kroppen där jag kommer åt särskilt om han har sår eller 

klåda, men då det var som värst så tippade jag i honom det rent också med en matsked i mungipan 

eller en spruta. Men KS tas ju upp av huden också och munslemhinnan. 

 

Gunilla Tikkala. Jag har haft problem med vår gamla katt, fått sår mest under hakan hon kliat sönder, 

fått många cortisonsprutor för det , är nån sorts allergi. Nu ger jag ks att dricka alla dagar, hittils ser 

det lovande ut och har inte behövt ge henne cortison på ett bra tag. Lycka till. 

 

Amanda Sapire. Jag var/är med så jäkla skeptisk. Men nu när jag använt det... Asså ingenting 

fungerade för min näsa. Förutom nu. Silvret. Kan slänga nässprayen nu. Hej hopp. 

 

Sanne Rudelius Wendt.  Min hund har fått MSM och glukosamin i 6 månader. Han mår utmärkt <3 

Och mitt islandsto som har eksem får en blandning av silverlotion/silvervatten i mankammen samt 

svansroten. Man kan inte tro att hon har eksem. 

 



 
 

Anette Jonsson. Jag har använt MSM och KS i många år så jag vet att det kan göra underverk. Och 

genom denna grupp har jag fått tips om flera användningsområden  Jag är extremt infektionskänslig 

men kom på häromdagen när jag pratade med min husläkare att jag inte varit sjuk på 2 år. Innan 

hade jag minst 1 oftast 2 förkylningar per år som krävde mycket antibiotika och ofta tog 4-6 veckor 

att läka ut. Har i 6 månader gurglat med KS och min återkommande tandköttsinflammation är än så 

länge inte tillbaka.  Har också mycket känslig hy med torra eksemliknande fläckar som kliar. Men ville 

testa EMS cremen och jag säger bara WOW, har bara använt den i 2 dagar och mina händer är mjuka 

som en barnrumpa, kan smörja in ansiktet utan att det svider eller kliar. Och jag hoppas verkligen att 

jag kan fortsätta med EMS, har testat det mesta. Mina kliande eksem sitter även i hårbotten så jag 

har även inhandlat silverlotion, ska blanda den som det står på flaskan och spraya hårbotten 

 

Vågen Våg. Jag har haft en födelsevårta på skinkan sen jag blev född !! Så en dag undrade jag var den 

var ??? Då hade den minskat ( så nu hänger den nästan på en tråd ) den var lika stor som en 25öring 

!!!!! Detta är helt OTROLIGT !!!jag är så nöjd !!!  Angående vårtan. Så hade jag sprutat 

SILVERVATTEN!!!!!!!! 

 

Elisabeth Söderström Jag jobbar som homeopat, vi utför håranalyser på vårt företag. Vi hittar aldrig 

några förgiftningar, belastningar eller bakterieresistens för silver i våra analyset. Däremot hittar vi 

ofta kvicksilver, bly, aluminium och andra tungmetaller i håret. Jag rekommenderar mina patienter 

KS för daglig användning, att alltid ha i husapoteket. 

 

Agneta Bruno. Kan bara hålla med om att KS är bra för tandhälsan. Jag har alltid haft problem med 

tandkött som blöder trots att jag alltid varit noga med tandhygienen. Började med KS o efter två 

dagar slutade det blöda. Helt suveränt!!!! 

 

Carina Cina Eriksson. Jag är inte pollenallergiker i egentlig mening, men reagerar ju vanligtvis med 

rinnande/kliande ögon och trötthet. I år, trots superpollenår, märker jag inget alls! För säkerhets 

skull sprayar jag ögonen ibland. Men TJOHO för att slippa kli och rinn!  

 

Veronica Bergqvist. Måste bara berätta att sen jag började med MSM pulver så har jag inte haft 

några allergi/pollen besvär alls denna termin. Jag har normalt rinniga ögon, nysattacker, och det 

sätter sig på hals och lungor, och det har ofta varit tungt att andas. Helt fantastiskt att vara fri att det 

hjälpt så många , att kunna njuta av våren utan att vara matt och orkeslös och alla krafter har förr 



gått åt att må bra av allergi. Tänk om fler våga prova som alltid klagar på pollen, önskar själv jag hade 

kommit över detta för flera år sedan. 

 

Eva Halvarson. Ville bara meddela att jag nu slutat helt med mina läsglasögon från att gå haft +3.5 

för två månader sen. Jag har sprayat en del msm och fem delar ks flera gånger om dagen i ögonen. 

Och tar en tsk msm med pressad citron på morgonen. 

 

Birgitta Eliasson. Spännande läsning här! undrar om erfarenhet med urtrit (inflammation i urinröret) 

Haft besvär i nio månader med tre olika behandlingar som inte hjälpt. Fick tips om KS och fick lindring 

efter två dagar!!! Har tagit 2 msk /dag. Har dock liten irritation kvar som inte vill släppa, ska jag spä ut 

m vatten för att det ska komma längre ner? Erfarenhet någon? upplever mer smärta när jag sätter på 

urinröret direkt! 

 

Beis Stjärnfall. Har ju tagit msm ett tag nu och mitt navelbråck har bara gett sig till känna 2 ggr  Så 

ngt har hänt i positiv bemärkelse med magen. Mina fingrar som stelnar och inte går att röra o enda 

som hjälper är att spola varmt vatten på dem har med blivit mkt färre ggr av. Känns bra. Håret är 

tjockare med. Och godissug existerar knappt. 

 

Stina Redbjörk Eklund. Stämmer bra det. Har själv stoppat min tandlossning genom att använda KS 

genom att skölja och borsta tänderna med det.  Tandhygienisten tyckte att det läkt väldig fort. 

 

Ida Johnsson. Har använt KS och MSM i en vecka nu och måste säga att jag är mycket nöjd hittils! 

Svampen på tungan börjar ge efter och mina ögon rinner och svider inte längre, sover bättre och 

känner mig piggare. Min mage är dock densamma. Konstant uppblåst och har svårt att spjälka maten, 

lider dessutom av hjärtklappning.. Jag misstänker att jag har svamp i tarmarna (och har säkert haft en 

längre tid), använder dessutom Pau D arco, kokosolja, och äter Paleoliknande. Men ingenting verkar 

hjälpa. Nån som sitter inne på något supertips, eller ska jag avvakta och se hur det ter sig? Angående 

hjärtklappningen har jag hört att magnesiumspray ska vara bra, och bättre än tabletter. 

 

Helena Sjödin. Jag gav min dotter en sprayflaska med KS som hon srayar i munnen samt en liten 

flaska som hon använder som näsdroppar pga ont i halsen samt bihålor. Dag två frågade hon vad det 

var för "mirakel medicin" jag gett henne för trycket från bihålorna var borta, halsontet borta och 

näsan klar. Normalt brukar det sitta i över en vecka :-) 

 

Christel Gunnarsson. Jag borstar mina tänder med Silversalva,  smakar inte så bra men de har blivit 

mycket vitare :):) 

 

Anette Jonsson. EMS-cremen funkade super på mina såriga ögonlock. Och huden är ju så tunn där så 

när jag kliade mig på nätterna blev jag sårig. 

 

Barbro Rosendahl. I morse vaknade jag med knallröd hals (halsmandlar bortopererade). För tidigt 

med Silvergroggen tänkte jag så jag blandade 1/2dl KS och 1/2dl pressad citron och gurglade med 

blandningen några gånger under ca 1timme fortsatte och gurgla med 1msk KS några gånger nästa 

timme. Sprayade MSM/KS 1:6 blandningen också 1ggr. Före lunch var min röda hals som bort 

trollad..detta fantastiska KS/MSM. 



 

Angelika Wennerdahl. Jag började m MSM för ca 1 v sedan.. Ökat sakta... Fr det yttersta på en 

tesked till hmm.. ja .. kanske 1/6 tesked . Blev gruvligt förkyld. . Vilket var lääängesen jag var då jag 

också dricker annan probiotika/ vitaminer/mineraler.. Men iaf.. Testade en silvergrogg igår kväll då 

jag var så tät i näsan o bihålor.. så jac var riktigt medtagen... En timma efter hade mestadels av 

tätheten o snuvan gett sig.. Idag har jag tagit lite ks i ett glas o är i princip fri från 

förkylningen/utrensningen. . Vet inte riktigt vad det var, men bortblåst är det... Så jaa jag får nog säga 

att jag är övertygad att det får saker att hända i kroppen, vilket känns bra!! 

 

 
 

Cecilia Sjöberg. Jag tog oxå KS på min dotter när hon fick ett getingstick … det blev knappt ngn 

svullnad ! Hon fick både på hakan och på fingret och hon är 1,5 år. Blev jätte glad att det funkade så 

bra och snabbt! 

 

Susanna Arvidsson.KS på vaxpropp. Funkade utmärkt! Jag sprayade i örat och drack ks flera ggr/dag 

var borta inom några dagar! 

 

EvaLisa Bergqvist. Jag har alltid havt knövvlig mage i hela mitt liv och sen jag började med både KS 

och MSM kan jag äta vad som helst och ändå klara mig utan magproblem- du kan söka vid förstorings 

glaset och hitta användar berättelser om du söker på ex IBS. 

 

Lina Ahnvik. Okej, jag är imponerad! Igår var minstingen rätt risig i luftvägarna så jag ringde 

sjukvårdsupplysningen på kvällen och frågade vad dom hade för tips. Alvedon och akuten om hon 

blev sämre. Jag gav ks, hon somnade och idag låter luftvägarna som dom ska igen  heeelt otroligt! 

Äldsta dottern åkte vi till akuten med 5-6 gånger med när hon var liten och min erfarenhet är att det 

aldrig någonsin går över på ett dygn ens med medicin. Nu försvann det på en natt!!! Och vi slapp 

både syntetisk medicin och resa till akuten! Fantastiskt! Hon är ett år. Jag blandade 10ml i hennes 

nappflaska som hon drack ur under hela eftermiddagen. Sen fick hon samma blandning på kvällen 



men det drack hon inte upp för hon somnade gott och sov hela natten för första gången på länge! 

Vaknade och andades helt normalt! Men när hon kom upp och började krypa runt så kom det upp 

slem så nu rosslar det igen  - men hon är pigg och glad! 

 

Jonna Stina Sand. Åh det är magiskt! I förrgår så skrek vår dotter sej till sömns, för hon hade så himla 

ont i örat. Hon skrev även i sömnen första timmen. Men innan hon somnade så fick hon 1 tsk ks, o 

när hon somnat la jag en halv gul lök mot hennes öra. Det tog ca 30 min, sen blev hon bra! Magi. 

 

Mandy Lohse. Mina barn VAR kruppbarn. har en PariBoy (nebulisator) hemma och de inhalerade ks 

under sjukdomsperioden. ingen krupp här längre. de är 7 och 3 år gamla. 

 

Lotta Lind. Har nu behandlat min Jack Russeltik som hade en tass med ett sår på trampdynan och 

även klåda på brösten och en sporre som var inflammerad. Har smort med MSM och silvervatten och 

silvervatten några ggr samt silvervatten invändigt.Nu är hon bättre ja i stort sett allt borta - ett 

underverk! Detta kan ju inte vara fel istället för att åka till veterinär och onödiga mediciner :)) 

 

Kalle Two-Stroke Oil Strängberg. Jag tycker att ju mer man läser på det här forumet så har folk fått 

alla möjliga utrensningssymptom, och det är nog väldigt individuellt. Själv fick jag jättetorr hy som 

kliade ffa på rygg och ben efter en tid med msm. Detta försvann dock och jag mår utmärkt nu. Tror 

som andra, att det är nog en fas ibland man måste igenom. Men ibland kanske man får trappa ner 

och smyga upp det igen. 

 

Line Halldén Mehlqvist. Jobbar i Hälsokostbutik och idag kom det in en man på läkares begäran för 

att köpa KS och dricka för att få bukt med nagelsvamp!  Jag fick en sån energikick av detta! Det är 

någon ny läkare här på Gotland som börjat rekommendera kunderna Hälsokost före Apotekets 

produkter. Det kommer in nån i veckan då doktorn sagt att Apotekets vitaminer/mineraler är skräp 

och att de bör gå till hälsokosten och köpa. Vilken öppen läkare! Man blir så glad! 

 

Therése Westfält. Jag använder silversalva till mina hästar & hundar. Den är super. Har en häst som 

varit mkt sjuk & fått massor m antibiotika under åren, för minsta lilla, då hans immunförsvar varit/är 

dåligt. Silversalvan har reducerat en del av antibiotikabehandlingarna......på småsår, som tidigare 

blommade upp & blev inflammerade, får jag idag bukt med, med hjälp av vatten & silversalva. 

 

Susanne Holm. Utrensning av MSM. Fick jätteont i kroppen efter några veckors användning - 

backade från 4 krm MSM till 2 och värken har lättat. Energin har börjat komma nu. Backa lite om det 

blir för jobbigt. 

 

Therése Westfält. I våran familj använder vi KS under vinterhalvåret & har i stort sett ingen 

sjukfrånvaro alls. Har märkt att vi stoppar förkylningar & liknande virus direkt & mina barn hinner 

aldrig blir febriga & ordentligt sjuka. Jag själv använder den även som näsdroppar när jag känner att 

en förkylning är på G, det släpper i kroppen inom ett dygn. Vi har använt KS i 4-5 år nu. börjar i 

oktober när förkylningarna börjar gå på skolan, sen kör vi till mitten på maj. På så sätt finns det ingen 

risk att vi utvecklar resistens. Dosen vi använder är mkt liten 1 tsk varje morgon. Mina barn är idag 

8,11,12. så vi började när minsta var 3. 

 



Isabell Isse Birgersson.  Jag har själv blivit kvitt återkommande urinvägsinfektion som plågat mig sen 

ca tio år tillbaka, INGET annat än KS har fungerat! 

 

Lise Eng. Jag har tagit MSM i 6 dagar och märker av det. Tycker det vore konstigt att smärtan i ryggen 

avtagit, sömnen vill inte riktigt och yrseln har blivit värre samtidigt. 

 

Eva Gustavsson. Har gett MSM och Glucosaminer till vår nu 27 åriga häst i flera år nu. Han mår och 

jobbar alldeles utmärkt. Denna häst har tidigare tävlat internationell Fälttävlan, vilket gör stora uttag 

på hästen och mycket slitage, därför valde jag att ge detta förebyggande och det ångrar jag inte en 

sekund. Att en så fin häst som gjort så mycket ska få må så bra på äldre dag och kunna fortsätta 

arbeta är helt fantastiskt. Dessutom ger vi det dagligen, plus Ionsilver, till våra tre boxrar. Kan skriva 

under på att det är bra produkter. 

 

Carola Lassén. Går det bra, märker du skillnad? Jag fick lite utrensningsymptom med nästan lite 

nässelfebervarning men det gick över. Jag tar inte för något sjukdomstillstånd utan mer för 

allmänhälsa och stärka immunförsvaret som är min akilleshäl. Har fungerat jättebra plus att jag har 

ökat min prestationsförmåga enormt och jag får väldigt sällan träningsvärk. Imorgon springer jag 

halvmaran! 

 

Eva Temrin. Kloklippning till Let's Dance var väl inte det smartaste valet så jag klippte för 

mycket....blodet flödade....MEN efter att jag sprayat med KS var det stopp på blodflödet! Första 

gången jag provade.....blev sååå glad... 

 

Lena Hammarstrand. KS funkar även fint mot Mastit hos kor. 

 

Marina Bönström. Gubben har kommit på att när huvudvärken kommer å inga huvudvärkstabletter 

hjälper, så hjälper MSM. Han tar bara ett kryddmått rakt i munnen som han sköljer ner med vatten. 

 

Lis Berglund. Blir mer å mer fascinerad av detta med utrensningar...  ...har en ihoptryckt ländrygg 

med förskjutning av diskar åt höger......NU poppade upp kliande utslag i ländryggen mest åt 

höger.....ökade min MSM dos i igår till 5 krm.....hej å hå ut med eländet....haft utslag på benen ca 1 

vecka men dom har lugnat ner sig...sprayar KS på utslagen......tack för detta!! 

 

Veronica Wahlgren. Har sedan ca 1 månad tillbaka tagit 2 tsk ionosil om dagen och det har fungerat 

bra, i början fick jag lite magbesvär (tror att det beror på min ibs) men annars har jag haft stor nytta 

av det, t ex försvann mitt munsår efter flitigt baddande med ionosil! Jag har sedan en frontalkrock -

98 lidit av nackbesvär av varierande smärtsamhetsgrad och tänkte nu om msm kunde vara värt att 

pröva. Så vad säger ni som vet: vilken dosering ska jag börja med och hur tar ni er dos?  

 

Lis Berglund. Har alltid tänkt positivt när det gäller utrensningar oavsett vad det månde vara....det 

kan vara av olika slag beroende på vad man har i ryggsäcken....tex fysiska: utslag, illamående, mer 

värk, huvudvärk, mm samt psykiska å mentala : känslor, drömmar, tårar, trötthet mm. Oavsett hur 

jag får dom via behandlingar el tillskott el så...så är dom bra..för det är som att rensa kroppen å 

knoppen el städa dom för alltid....det som rensas ut kommer inte igen....utan ...tyvärr..har vi förmåga 

att fylla på ryggsäcken. ...men det komiska i det hela är att det som jag märker som utrensning är 



samma sak som jag redan gått igenom fast då var det värre......så när utrensningarna kommer blir jag 

glad...vet ju att jag redan varit med om detta å klarat av det även om jag mått skitdåligt å nästan gett 

upp....å nu är det en bråkdel av dom problemen som kommer till ytan å städas bort �.....kroppen 

släpper aldrig mer än att du som person klarar av det......så när jag har en möjlighet hör att välja...vill 

jag bli av m skiten el inte el ta det lugnt så är ju det kanon... som Sarita skrev, vissa är känsligare än 

andra....å då kan det vara helt ok att ta det lite extra lugnt å bara lätta på locket lite då å då..(ta 

mindre dos)...... ...eller så orkar man med att gå igenom detta också pga att man vet att det blir mkt 

bättre på andra sidan........fra pga att man tänker positivt om det som händer trots att man är mitt i 

skiten..... ...under min korta resa m msm å ks har jag varit med om mkt fascinerande 

saker.....utslagen ja....men också värk i gamla skador..mkt gamla skador...m minnen som poppat upp 

så att jag förstod att det var rensning......kliande gamla ärr efter mkt gamla hundbettsärr...brutna 

ben....men mest har det harit känslorna å drömmar å trötthet.....det poppar som värsta gubben i 

lådan......i påskas så grät jag å sov å var så nere i 3 dgr...men jag tillät mig vara det....var såååå 

skönt....å 4 e dagen...pigg å glad m energi å kände mig mkt lättare mentalt........Sen åker jag berg å 

dalbana nu med mina höjningar men!!....det blir alltid bättre på andra sidan. Vissa verkar inte få 

utrensningar ....å blir kanske besvikna el...glada......men kroppen släpper var så säker....men kanske 

kan det vara så att du omedvetet håller tillbaka kroppen å ej tillåter den att få rensa.....mkt pga av 

rädsla...å bara det...rädslan alltså är ett problem som behöver rensas.....Så tillåta dig själv att vara i 

det som händer så var nyfiken på vad som händer å släoper taget....många frågor kan få svar. Vi har 

ju kanonmedel här att hjälpa kroppen å knoppen...msm , ks, guld å allt va det nu är men också en 

härlig fb sida m vänner i samma situation .....lycka till!! 

 

Ann-Katrine Backman. Vid lymfom. Dom skulle kunna testa kombinationen av Ionosil och Lignisul 

MSM, är jätteeffektivt på mycket, skadar inte att testa och se vad som sker eftersom både Ionosil och 

lignisul MSM har bra effekt på olika former av cancer. Dessutom har MSM förmågan att mjuka upp 

kollagen och därmed också blodkärl. Jag skulle också ha testat med att spraya blandningen 1 del 

Lingisul MSM och 6 delar Ionosil utanpå huden där lymfomet finns eftersom Ionosil renar lymfan och 

allt som vi sätter på huden går in i blodet och vävnaden på under 35 sekunder. Utöver det skulle jag 

ha gett 15-30 pinjenötter/dag som har den högsta koncentrationen av laetrile/B17 el amygdalin som 

det också heter som är väldigt effektivt på alla cancerformer. 

 

Noomi Månsson Necander. Vår katt slukar vatten med silver i. Pälsen har blivit fin och mjällfri! 

 

Kenny Edh. Vi har använt KS nu i ett par år med väldigt goda resultat! Håller katten fri från mask med 

KS. Vi vet även fler som använder det med lika goda resultat. pH-Djurkalk och Ionosil är två produkter 

som har hållit våra djur friska. vi har aldrig förutom när det var dags att sterilisera behövt åka in till 

veterinären trotts en del saker som hänt djuren under åren. 

 

Ingbritt Van de Meulebrouck. Har en papillon och en jämthund, har givit dom MSM samt KS sedan 

september förra året och deras pälsar har blivit så mycket bättre. Nu är fästingsäsongen här igen och 

jag har inte tagit på mina hundar fästingmedel ännu. Ingen av mina hundar har fått fästingar på sig i 

år och jag fattar noll, avvaktar därför att sätta på dom fästingmedel. Kan det bero på MSM och KS, 

vad har ni för erfarenhet med era hundar, nyfiken. 

 

Ulrika Jönsson. Min ena katt som dricker KS får 1-2 fästingar i veckan, den andra som ratar KS 4-5 



fästingar om dagen. Hunden inga fästingar o han får både KS o MSM. Jag ger hunden 0,5 msk MSM 

på lite kattmat (mums i hans tycke) o KS sprayar jag i munnen på honom för han tycker det är jätte 

skoj. O katterna har en skål med KS framme o fyller på vid behov. Hundens päls har fått en hel annan 

lyster o hans tänder får en att tänka på tandkrämsreklam  

 

Mia-Maria Willför. KS till en treåring?  Hej igen Ica!  joo, dom säger no man kan gör de.  men dosen 

vet ja int.. ja brukar ge åt Neah som e 7,5 år vid förkylning typ 1 par tsk om dan kanske.. o så håller 

hon kvar de i munnen så läng hon orkar o sen sväljer det. Går att blanda ut me citron också, den s.k. 

silvergroggen, fast den är i annan version för vuxna (med rödvin till). Sen har vi också rent KS i liten 

sprayflaska, så Neah får själv spraya direkt i halsen o upp i näsan så ofta hon minns dagen lång.  hon 

vet att hon blir fortare frisk/hålls frisk då, så fast de va lite obehagligt i början att spruta upp i näsan 

så gjorde hon det för den goda sakens skull. 

 

Annelie Svensson. Hejsan min mage känns toppen kan silver hjälpa så snabbt helt underbart. 

 

Maria Bergman. Har siameser. En har problem med ögonen och vi trodde hon höll på att bli blind. 

Droppat KS i ögonen...och hon har börjat se ordentligt igen! Inget PRA-test är gjort men jag tror det 

är det hon har/hade. Mörkerseendet är mycket bättre och vid lek kan hon jaga ordentligt igen. 

Droppar en droppe i varje öga på kvällen och sprutar in det som är kvar i sprutan i munnen samt att 

bägge får KS i dricksvattnet. Jag tycker du ska försöka! Det skadar iallafall inte. MSM har de inte fått 

än...men ska börja med det också. 

 

Lis Berglund. Detta med KS är ju bara kanon....min gammelkisse 11 år mår sååå mkt bättre, piggare, 

bättre tandhälsa, en knöl han hade på ryggen är mer el mindre borta....han lapade KS i massor i 

början nu blir det lite då å då men jag sprayar över maten + ger msm i maten.....min yngre kisse får 

msm å ks i maten för han vill ännu inte dricka det själv.....men har gett han lite mer i spruta i munnen 

nu med tanke på detta med mask.......han är en stor råttjagare å äter upp dom (den andra tar dom 

men äter inte...).....så avmaskning kan behövas... 

 

Linda Vigvinter. Min katt hade skadat klon och hela pulpan var blottad. Vi fick utskrivet av veterinär 

antibiotika då de ansåg tassen/klon luktade illa och var infekterad. Jag kan ju tillägga att han fick 

ingen antibiotika utan jag lade massa silversalva på tassen och satte plastpåse på i ett par timmar. 

När plastpåsen kom av såg tassen nästan som ny ut. Gjorde detta i ca 2 dagar och sen vart tassen 

jättefin. Ingen antibiotika här inte. Och jodå, han fick/får även KS på sin mat numera. 

 

Therese Arvidsson. Vi är alla olika och ingen kropp den andra lik.. Jag har ökat till 3 tsk under den 

sista veckan och först nu märker jag att utrensning/avgiftning satt fart! Typiska tecken  Men det 

känns härligt! Innan dess har jag kört 1 tsk ca 6 månader. Jag känner inget illamående som ligger på 3 

tsk. Men min man mådde väldigt illa på 1 krm.. Men jag behöver det verkligen som har problem med 

mage o samlar gärna på mig "slagg" i kroppen. Min man däremot har inga problem med det. Kanske 

om man verkligen behöver det, så tar kroppen emot det bättre? Kanske? Vet inte, men min teori... 

 

Annika Jansson. Det där var en svår ökning för mig med! Jag försökte öka från en till 2 krm flera ggr 

och fick backa. Tillslut smög jag mig uppåt och när jag efter nån vecka smög mig upp till och klarade 2 

så kunde jag ganska raskt utan större förändringar gå upp till 3,4 och 5 krm. 



 

Peter Fagerlund. Intressant är det och man undrar ju vad som rent faktiskt händer i kroppen. Redan 

på ett kryddmått MSM fick jag ont i sedan länge brutna revben men det varade bara ca 12 timmar. 

Några dagar senare vaknade jag av skarp smärta där armen var helt av för drygt ett år sedan. Den var 

värre för det kändes precis som om den var av igen. Men, 12 timmar senare var smärtan borta. Jag 

backade aldrig i dos. 

 

Katarina Sjöroos. Min 5-åring fick ordentlig ögoninflammation i torsdags. Först på kvällen innan 

sänggåendet fattade jag vad det var och då började vi spraya och droppa ks i ögonen. Jag satte också 

silverindränkta kompresser att ligga ovanpå ögonen när han blundade och efter att han somnat la jag 

på ks-kompresser ett par gånger till. På fredag var han som ny igen. Tacksam över att ks finns! 

 

Bibbi Sandström. Har gett mitt barnbarn 1tsk i timmen första dan, och hon är 3 år. 

 

Margaretha Linden. Har haft eksem i öronen i flera år, och gissa om det kliar, och jag använder det 

mesta för att stilla kliandet!!! Har fått en flaska lonosil, och så varför inte testa om det hjälper. Sagt o 

gjort tog en tops med lonsil på morgon o kväll. Tycker mig redan efter 3 dagar känna skillnaden... 

 

Susanne Alfredsson. Jag fick huvudvärk i 14 dagar när jag började med MSM, men sen försvann den. 

Utrensning. 

 

Jenny Laszlo. Du har redan fått min testimonial om de flera 100 mollusker vi fick bort från min 

dottern för några år sedan, men hon har ju eksemhud så när hon fick vattkoppor räknade jag med att 

hon skulle panikklia sig länge. Så för att ta det säkra före det osäkra så fick hon dricka lite KS i vatten 

några gånger om dagen, samtidigt sprayade jag hennes hud. Jag vet inte hur länge vattkoppor ska 

sitta i, men hennes ganska många prickar kliade aldrig och försvann på 3 dagar. Hennes 

allmäntillstånd under tiden var perfekt, det enda symptomet hon någonsin fick var just prickarna. 

 

Navid. Jag är 50 år gammal, blev kroniskt trött sedan 17 års åldern då några av mina vänner och 

klasskamrater blev avrättade i Iran men samtidigt fick Jag amalgam tandfyllning och kan ha orsakat 

trötthet. Jag vill tacka för kolloidalt silver och MSM-Sulfor som har botat mina trettio år av kroniskt 

trötthet och många andra hälsoproblem. Jag testade alla möjliga mediciner i många år inget hjälpte, 

Jag kunde utan svårighet sova 20 timmar om dagen, det kändes att Jag hade tung cementkappa på 

mig, har använt KS och MSM i 4 veckor, tröttheten var borta inom en timme min tarminflammation 

och öron eksem/mjäll-problem är mycket bättre nu efter bara några veckors användning och i dag 

märkte jag att Jag börjar få håret tilbaka, känner mig yngre och vänner undrade vad har hänt och Jag 

berättade och berättade, det är nästan för bra för att vara sant - men Jag tar bara en tesked KS om 

dagen istället för två om Jag känner mig rastlös och tar inte KS 6 timmar innan jag ska sova. 

 

Annelie Svensson. Hej ville bara säga att sen jag började med ks har värken i mitt ena ben försvunnit. 

Jag kan ligga på sidan och sova innan gick det inte då fick jag sån fruktansvärd värk i benet. Är så glad. 

 

Mari Åhlin. Ska med glädje berätta att jag gav våran "kroniskt sjuka" Toypudel Putte en liten liten 

nypa av MSM i maten på morgonen och nästa mål fick han 1 tsk KS. Det har han fått sen jag fick 

tipset av er.  Hans medicin tog jag sakta bort så nu får han endast KS och MSM !! Kan knapps tro det 



med han har INTE visat att han har ont och han har INTE kräkts en enda gång! Maten ska vi se om det 

går att ändra på men det som gäller är att Ta ett steg i taget.  själv tar jag 2 krm/2 dl v. MSM på 

morgonen och 15 ml KS em. Det är så härligt då jag känner att "plötsligt händer det "  Har Haft - 

Magsmärtor å utslag= utrensning . Känner att även jag kan njuta mer av våren  

 

Dasha Seletski. Hej för ett par dagar sen började jag känna att något slags virus var på väg att bryta 

ut i kroppen, började få ont i leder, osv. Tog då en silvergrogg och kurerade mig själv med ingefära, 

vitlök, gurkmeja, osv. Allt ledont och virusliknande symptom övergick i något som liknar slutstadiet av 

en förkylning; dagen efter fick jag bara massor hosta och hostar fortfarande och känner mig småtrött. 

 

Lillemor Saarnak. Jag har behandlat min katts fula illaluktande bitsår i örat med KS med lite MSM i. 

Efter 3-4 dagar som jag sprayade på en pads och tvättade plus sprayade lite extra på såret, så är det 

nu helt läkt och fint. Inte ens en sårskorpa. Skönt också att slippa dyrt veterinärbesök...Så snäll kisse, 

trots att det nog gjorde ont och han jamade och gnällde ynkligt vid rengöring, så satt han snällt 

(relativt) stilla när jag grejjade med honom. Har nyss skickat efter en ny flaska, går upp mer och mer 

för mig hur bra Ionosil är  

 

Gunilla Steinvall. Vi har en katt, snart 17 år som klättar upp efter fasaden, men så helt plötsligt 

slutade hon. Hittade en rev, ett öppet sår, så jag smorde med kollodialt silver, och gav henne även 

flytande, .... i morse så klättrade damen igen, och är hel och fin. 

 

Yvonne Anne-May Rönnblom. Råkade klippa i pulpan på min vovve i morse. Satte KS på en pad och 

höll emot i 5 minuter, så hade det slutat blöda. Annars brukar jag få hålla på länge med olika 

metoder. Hon fick på sig "tratten" efteråt så hon inte ska komma åt att slicka, för då kan det börja 

blöda igen... 

 

Elke Hempel. Jag tog två teskedar MSM tillsammans med lika mycket askorbinsyra mot min 

psoriasisartrit. Den försvann inom en vecka. Törs inte sluta... men det behövs ju inte heller. 

 

Anne Karlsson. Kolloidalt Silver har gjort det igen. Jag fick bilateral, eksematös extern otit med små 

smärtsamma sår. KS läkte detta på ca 8-10 dagar. Fantastiskt. Ville bara dela med mig av detta  

 

Git Sahlin. Det är grymt, jag sköljer munnen med det och blev av med inflammation vid en och 

samma tand som besvärade mig... 

 

Gunilla Dahlquist.  Har använt blodtrycksmedicin i 18 år och mått bra med den. Använder sen 7 

veckor MSM 3 krm och tar ung 40ml KS samt Cvitamin och Calmag men de 2 sista dagarna har jag fått 

blodtrycksfall vilket jag inte alls haft innan.Kan det vara så att mitt blodtryck är bra? Att jag borde 

sluta med min medicin? Får väl gå ner på vårdcentralen i morgon o ta blodtrycket? Har kollat här 

men hittar bara hur/vad man kan ta för att få ner blodtrycket men inget om att man kan bli bra med 

MSM och sluta med medicin. Tidigare ett tryck på 210/140 med medicin 160/87 så jag har varit 

livrädd att glömma min medicin då jag reagerar omedelbart om jag glömmer ta den. Anders Sultan 

svarade:  MSM kan faktiskt hjälpa kroppen sänka blodtrycket, då MSM mjukgör allt kollagen i 

kroppen - då även blodkärlen. Jag rekommenderar dig verkligen att kontrollera ditt blodtryck på VC, 

så att de förhoppningsvis kan sänka din blodtrycksmedicin. Gunilla Dahlquist  ett dygn senare: Så nu 



har jag fått kolla blodtrycket 121/60 för mig är det lågt med medicin brukar det vara 155/87 inte 

konstigt jag mått skit ursäkta språket. Så i morgon tänker jag dela min tablett o ta halva o se om det 

hjälper och blir det bättre så tänker jag låta bli o ta medicin som jag inte kunnat göra på de sista 20 

åren. 

 

Frida Stiernström.Utrensning av KS. Jag fick också det de (utslag på kroppen) första dagarna och min 

hy blev super torr! Ja fortsatt att dricka en msk om dagen och smörjde mig ordentligt två gånger om 

dagen med vanlig hudsalva och efter en vecka cirka va allt borta och nu är min hy bättre än vanligt 

och ja mår toppen. 

 

Mia-Maria Willför. Nu MÅSTE ja bara dela med mig..  detta har ja väntat på!! (ngn slags positiv 

effekt)  HURRAAAA!!! Anders och Ann-Katrine, mera bevis på att de funkar!!! Har nu tagit MSM och 

KS i ca 2,5 månader(?!) och egentligen bara i förebyggande/tillskottssyfte, har inte haft så stora 

hälsoproblem precis.. förutom ETT som jag inte ens tänkt på på sistone, eftersom det är borta!!!!  

Har inte ens märkt det, förrän min bror fråga mig igår vid morsdagskaffet hos mina föräldrar..  ; om 

jag ännu har besvär med reflux/slem i halsen och harklingar och kräkningsreflexer så fort man typ 

borstar tänderna. Har lidit av detta ca 20 år, och de senaste 10 åren försökt få hjälp mot detta, ätit 

olika magskyddsmedciner, som Somac t.ex., varit på gastroskopi som inte visade något speciellt osv. 

Ingen har hittat egentligen någon orsak till besvären, men so what, dom e borta nu!!! Utan att jag 

ens hade tänkt på det!! HURRAAAAA! Mina båda bröder har likadana besvär, hoppas de är villiga att 

kanske prova MSM och KS, naturligaste och ofarligaste sättet att bli botad.  Vet ju inte vilket av MSM 

och KS som fixat detta eftersom jag tagit båda regelbundet.. men who cares, tänker fortsätta med 

båda! Det här e fantastiskt, jag sitter inte o kraxar o harklar mig på jobbet längre!!!  Och slipper 

springa 20 ggr till wc på morgonen o spotta upp slem (tills man nästan kräks) mellan 

morgonsysslorna!!! Två saker till som har gett effekt: "tvingar" ju mamma o pappa också att ta MSM 

och KS (fick dem att skippa onödiga blodtrycks- och kolesterolmedicinerna) och nu ringde mamma 

upp mig just och sa att hon hade glömt att berätta, att deras hund har inte ätit mat nu på 2 dagar, 

hon har varit bekymrad om den kan va sjuk.. hon hade hällt upp lite KS på ett fat brevid maten, då 

kom hunden dit o tittade i matskålarna.. så tog mamma o hällde KS från fatet över hundmaten, då åt 

hunden upp maten i ett nafs, ALLTING!  joo joo, se när ja hade lånat hunden senast fick den smak för 

KS, den slickade i sig allt ja hällde upp ( i experimentsyfte). Den andra saken är att pappas blodsocker 

har varit lågt nu 2 morgnar, nåt på 6, annars har det varit kring 11 (alldeles för högt).. han har 

Diabetes 2 och det är på gränsen om han blir tvungen att börja sticka insulin småningom.. men 

kanske inte nu längre!!? De sa de vågar inte tro riktigt ännu att de kan va sant.. men de fortsätter 

absolut med KS och MSM nu!  Lovar att berätta sen hur det går i forts. 

 

Anna-Maria Karlsson. KS verkar uppenbarligen funka på herpes för jag har testat i dagarna och 

baddade med en vaddtuss 3-4 ggr per dag, det blossade inte alls upp helt utan avstannade som en 

liten prick typ som nästans gått tillbaka, Annars brukar man få värsta inbjudande pussmunnen  men 

detta funkade iallafall denna gång. Jag satte igång genast jag upptäckte att det var på kommande. 

 

Marie Brehag von Haugwitz. Min sexåring fick hysterisk pollenallergi i våras. Fick höra från läkare att 

vi var tvugna att ge honom medicin februari till september dagligen framöver för att han inte skulle 

bli sjuk. Jag är väldigt anti medicinering då jag vill gå till roten  till symptomet, inte bara plåstra om. 

Boostade med vitaminer, mineraler, omega 3, probiotika och msm...kunde efter två veckor under 



pollensäsong, som tydligen klassats som historisk, ta bort tabletter. Har fått ge ögondroppar vi ett 

tillfälle annars helt symptomfri!! Medicin till september?! Inte då! 

 

Maria Amrén. Det kan vara msm som löst det för min gubbe äter det och har slutat helt med sina 

harklingar, sätta i halsen och hosta. 

 

Aini Salonen. Jag har nickelallergi och kan ta KS, inga problem. 

 

Susanne Rydeström. Min älskling Tyson ( Rottweilerhund) blev sjuk och fick svamp mellan tassarna. 

Efter endast några dagars behandling av silversalva och Ks Ionosil Silver vatten är svampen så gott 

som utläkt. Och utöver det så har han också fått glansigare päls och bättre humör. 

 

Susanna Hedman. Vill dela nåt ofattbart med er.  Det sägs att det inte finns 

mirakelmedel/mirakelmediciner, men jag är nog beviset på att det inte stämmer.  I snart 2,5 veckor 

har jag tagit ett kosttillskott som heter MSM och har blivit mycket piggare, mindre stel och klarar av 

sånt jag inte gjort på åratal. Jag hade gett upp hoppet om ett normalt liv, men har nu hittat mitt 

mirakel! Jag har fått både cellgifter och biologiska läkemedel mot min reumatism och aldrig fått såhär 

bra effekt. Arava som jag fick sist gjorde att jag kunde slippa kryckorna. Har fortfarande ont, men 

slipper stelheten. Tar bara ett kryddmått och blir alldeles speedad av det, från att ha sovit 10 tim per 

dygn till att klara mig på 6-8tim. Jag har även en tarmsjukdom som gjort att jag lidit av diverse brister, 

så att få i sig alla vitaminer och mineraler man behöver gör stor skillnad för välbefinnandet. När man 

har multipla diagnoser är det svårt att hitta en fungerande behandling. De flesta mediciner gör en 

trött och ger en massa biverkningar. Placebo eller inte, jag är glad för effekten!!! Jag har fått ett nytt 

liv! 

 

Eivor Andersson. Vet inte hur mycket Sanna har tagit men för min del så började jag med några korn 

efter att ha borstat tänderna två kvällar med MSM på tandborsten och det blev för mycket så jag fick 

influensaliknande symptom. Jag har ökat lite och försökte med ett kryddmått men det blev för 

mycket så efter 7 veckor ligger jag på ett halvt kryddmått som jag blandar med ett halvt glas vatten 

och tar på morgonen. Har försökt att ta det på eftermiddagen men det blev inte så bra. Men har fått 

ett helt annat liv nu där man är mer rörlig och pigg. MSM är också ett mirakel för mig.  

 

Ingrid Jouline Christensen. Susanna Hedman, samma för mig. Har tagit cellgifter, har bechterews. 

Trodde inte jag skulle kunna njuta av livet eller tycka att något var roligt igen då smärta varit konstant 

i nio år......Nu tar jag ca 2 msk msm om dagen och känner knappt av något. Klarat hela vintern med 

endast några få dagar med smärta.Nu tar jag inga mediciner längre. Innan så var det som om skoven 

aldrig riktigt gick över utan bara la sig i vila.Tjihoo!! Glad för allas skull som hittat något som funkar 

för att få ett härligare liv. Mina naglar, mitt hår och min hud är oxå väldigt positivt påverkat. 

 

Iwona Saluti. Har flera tänder med amalgam i och tar både KS och MSM dagligen, mår fantastikt bra, 

kroppen läker sig själv, det ar amazing. Min kropp svarar bra, men vi är olika, så prova dig fram och 

bli observant på din kropp. Lycka till. 

 

Curt Axelsson. Tror att alla fått en " snorkråka" i näsan, så även jag. Jag äter blodförtunnade medicin 

& då blöder jag jätteofta näsblod. Idag med Ionosil ´s KS är det inga problem . Spraya endast KS up i 



näsan / blodet slutar momentant att rinna ( såvida det ej är mycket som idag. Peta in lite toapapper 

så är allt OK inom 3 minuter. ) 

 

Marie Winglycke. Vill dela min glädje över Ionosil. Jag har dagligen, under många, många år haft en 

svår astmahosta. I November började jag med KS, och någon månad senare även att inhalera KS 

direkt ner i lungorna, med hjälp av min pariboy. 1 tsk morgon och kväll... Efter ca 2 månader var min 

hosta borta-utläkt och är så fortfarande, otroligt skönt både för mig och min omgivning... Jag har 

under 5 år gjort allt jag förmår för min hälsa och med hjälp av fullgod näring, msm, kosten (uteslutit 

spannmål, mjölkprodukter, kött, citronsyra, socker och tillsatser) läkt min hud och fått en fantastisk 

energi men astmahostan gick inte att få bukt med förrän jag kom i kontakt med Ionosil. Nu behöver 

jag ju inte inhalera längre men jag tar fortfarande 1 msk morgon och kväll. Tacksamheten över varje 

steg och över helheten som hjälpt mig är så stor! 

 

Ewa Esberg Persson. Är också nickelallergi men ks oralt har jag inte reagerat på inte ens då jag tagit 

halvt glas silver o fyllt på med vatten vid misstanke om magsjuka. 

 

Joanna Kaka Persson. KS får min katt redan varje dag sen en tid tillbaka, så nu blänger hon tom 

anklagade på mig om jag skulle råka glömma det när hon får blötmat. Och äntligen sen jag började 

med.det så äter hon upp allt + torrfoder. Detta är.nämligen en väldigt spinkig liten dam. 

 

Agios Gordis. Nu har jag "räddat" två hönor som (troligen) hade sjukdomen marek (hönsförlamning) 

det är ett virus och djuren dör tillslut av att andningsorganen förlamas.. gav silver några ml 

morgon/kväll + lite multivitamin... :):) ville bara dela med mig. 

 

Gunilla Tikkala. Har ätit ks o msm plus andra vitaminer några månader som jag fick av A-K ,har ätit 

värkmedicin för stel rygg i många år ,har försökt minska o avsluta i olika omgångar men har inte gått. 

När jag berätta detta för Ann-katrin sa hon - du känner väl till alla biverkningar och det gjorde jag. 

Men nu har jag helt slutat men den och bra går det, trodde inte den dagen skulle komma och bra går 

det utan. Tack Ann-katrin för du gjort mitt liv mycket rikare och piggare som människa. 

 

Emma Bergman. Måste bara tipsa! Jag fick för ca 2 månader sedan en öroninflammation som ledde 

till en bihåleinflammation och som inte läkte ut förrän efter 1 månad. Inget hjälpte inte ens KS då. 

Igår kände jag av bihålorna väldigt starkt igen och blev jätterädd att jag skulle åka på att vara sjuk i en 

månad till. Min man tyckte jag skulle testa att inhalera KS med vår nebulisator (detta gjordes aldrig 

förra gången). Jag tog ett av munstyckena och satte i näsan och andades i ca 2-3 minuter i varje 

näsborre. Vaknade i morse helt utan besvär och känner ingenting av bihålorna idag. Är så glad att vi 

kom på att man även kan inhalera via näsan. 

 

Pernilla Siljeström. Jag använder Ionosil och Lignisul msm mot mina kliande eksem. Fungerar toppen. 

Lycka till. 

 

Jenny DenEnda. Dag ett och dag fem med baddning av ks. Min kompis har har haft detta i tio år. Jag 

tipsade henne med ks. Hon har baddat detta kliande märke i över tio år. Nu har hon smuttat och 

baddat i fem dagar... Otroligt! 



 

  

Ann-Katrine Backman. EMS cremen kan verkligen sätta guldkant i tillvaron. En kund/vårdare som var 

till mig idag berättade om en gammal kvinna som bor på ett ålderdomshem, som haft klåda i ansiktet 

av och till väldigt länge, kliat sönder sig i ansiktet så det var sår (nu kommer jag inte ihåg om 

kunden/vårdaren sade i flera år). Men dom har provat med alla möjliga salvor, krämer och kvinnan 

har också ätit allergimediciner, men inget har hjälpt. Då frågade den här kunden/vårdaren om hon 

fick testa EMS cremen på kvinnan och det gick alla med på och på 2 dygn så var kvinnan helt bra från 

sin klåda och från sina skrapsår.  Helt fantastiskt, vill också ge en eloge till min kund/vårdaren som 

hjälpte den gamla kvinnan att få så mycket bättre livskvalitet. Tusen tack till den omtänksamma 

vårdaren som också är medlem här i gruppen, men ville vara anonym. 

 

Bente Andersen. Jag tar MSM och KS varje dag mot KOL och det fungerar bra. Nu fick jag en 

förklaring på att jag har klarat mig så bra när det gäller pollen. 

 

Malin Catloverzz. Har alltid varje år mellan början på feb till i mitten av nov problem med svår allergi 

å tar många olika mediciner men dom hjälper inte tillräckligt å i år så fick ja allergi i slutet av jan å den 

blev riktigt svår, ja började med medicinerna men som vanligt hjälpte dom inte så bra, så ja började 

med MSM för en månad sen. Efter två veckors användande så försvann den nästan helt å ja tar inte 

en enda medicin för den än iaf  

 

Malin Bergman. Jag blev av med min pollenallergi genom att först rensa magen med en bra 



detoxkur. Holistics Ultra Detox använde jag. Sen började jag med både MSM (på morgonen) och KS 

två ggr om dagen.  Jag har trevliga vårar nu för tiden  

 

Maria Olsen. Äter MSM sen flera år och blivit av med alla allergier o nästan aldrig förkyld. 

Marie Brehag von Haugwitz. Skrev tidigare om min sons allergi och den fantastiska effekt han fick 

med msm. Nu har min dotter blivit bevis för ks magiska effekt. Hade en vårta (prick som hon kallade 

den)som växte o blev jättestor så hon fick ont när hon gick. Hon är snart fyra år och satte "jag vägrar 

låta någon pilla på min prick"- sida till;-) Från fotvården fick jag tips att "störa" vårtan ofta. Eh..inte 

jättelätt. Försökte tom pilla på nätterna men hon vaknade och blev ledsen. Försökte med tea tree 

och aloe vera men tyckte inte jag märkte ngt. Sen slog det mig att jag borde använda ks. (Använder 

ks till mycket men av någon anledning hade inte tanken slagit mig) Fick tillåtelse att några få nätter 

dränka en bomullstuss och sätta under plåster. Såg ingen effekt direkt och vid det laget började jag 

ge upp och hade hoppats på direkt mirakel . Började överväga att ta henne till läkare. Då en morgon 

kommer den lilla studsande och stolt visar upp sin fot. "Titta mamma -pricken är borta! Och det var 

den. En liten krater men inte ett spår av de otäcka "trådarna"!! Behöver jag säga att den vårta jag 

själv "jobbat" med i säkert ett år på ett par dagar blev ett minne blott?! 

 

Jenny Nordmark. Sedan jag började med msm och ks för någon månad sedan, så har jag inte känt av 

någon irit, och jag har haft väldiga problem med den tidigare. Har haft återkommande iriter sedan 

2007. 

 

Sonja Andersson. Jag har urinstomi, en Kocks blåsa, fick den för snart 19 år sedan. Jag tappar av mej 

urinen via kateter som ska föras in genom ett hål i magen. Har använt ks i månader, oralt. Tyvärr så 

måste man sätta en bandage över efter varje gång och det är som ett stort plåster. Detta gör att jag 

drar sönder huden hela tiden så blodet rinner, men måste sätta över ett nytt ändå. Har använt ks 

som jag sprayat på och lufttorkat innan jag kan sätta på nytt, annars fäster det inte. På några dagar 

har mina sår läkt!! Helt otroligt!! Fattar inte varför jag inte gjort detta långt tidigare. Började själv 

med ks för att försöka få ordning på mina tarmar. Blev för drygt 20 år sedan opererad för 

underlivscancer. Fick bara läka ihop innan jag fick genomgå en månads strålbehandling i Lund. Det 

dröjde inte länge förrän jag började få problem att gå o kissa. Slutade med att jag fick göra 

urinstomioperationen på Sahlgrenska. Har sedan strålbehandlingen haft problem med 

strålningsdiarreer och har fortfarande efter alla dessa år ännu problem. Dessa jävla strålskador har 

gett mej problem för livet!! Önskar att jag hade haft kunskap om ks och msm redan då!! Så mycket 

som kunde varit annorlunda idag  Släpper aldrig dessa produkter ur mitt liv!! Har också beställt 

silversalvan och lotionen. 

 

Therese Johansson. Jag har en hudsjukdom (bölder i armhålorna) så använder ej deo, men jag 

sprayar KS flera ggr om dagen och luktar ingenting  så testa det  Och förut använde jag deo för dom 

läckte...och luktade illa! Men med KS har dom nästan läkt med. 

 

Cecilia Edberg. Jag har en Border collie som är 4 år och han är min servicehund. Veterinärerna har 

sagt i ca 2-3 år att han har "Skrovelnos"(han har kronisk torr nos med en spricka i vardera näsborre, 

som blöder titt som tätt) men jag har aldrig känt att dom har gett honom någon behandling som jag 

har märkt någon förbättring av. Jag har länge trott att dom inte har kommit fram till någon 



behandling eftersom dom inte vet något om sjukdomen. Jag har provat mycket som inte hjälpt. 

 

 

 
 

Kolla vilken skillnad med msm och silversalva under 20 dagar. 

 

Noomi Månsson Necander. Håll Kolloidalt silver länge i munnen och ang tarmarna kan jag 

rekommendera denna länken. Äntligen efter år av problem m tarmar och många läkarbesök 

medikament mm börjar de "goda" bakterierna ta över. Men som det står man blir gasig i början! Det 



funkar!  

 

Kolloidalt silver kan hjälpa de goda tarmbakterierna genom att undanröja patogena 

bakteriestammar, som efter olika antibiotikakurer vuxit till sig alldeles för mycket – och mer eller 

mindre konkurrerat ut de goda bakteriestammarna. Många vittnar om en bättre effekt än till och 

med många probiotiska preparat och får ofta hjälp med långvariga diarréer och andra magbesvär. 

 

För att nå så långt ner i tarmen som möjligt brukar användare blanda ut någon matsked kolloidalt 

silver i ett dricksglas med vanligt vatten. Detta dricker man sedan så snabbt som möjligt och den 

stora mängden vätska hittar i regel längre ned i tarmen än någon enstaka tesked kolloidalt silver gör.  

 

Saxat från 38 sidor information om kolloidalt silver: 

http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=1448 

 

Christina Vilhelmsson. Använder KS som ansiktsvatten och rengöring och märkt att mina 

pigmentfläckar dämpats betydligt  

 

Annika Gustafsson. Jag har jättejobbigt med pollenallerg . Har haft problem i 28 år. Jag provade 

Kolloidalt Silver och klådan försvann med en gång. Jag tar en droppe i vardera öga var tredje dag 

symtomen försvann helt! 

 

Ingrid Pettersson. Jag vet att det rekommenderas att man ska ta ks och tabletter med 2 timmars 

mellanrum. När jag tog mycket smärtlindrande, både dolcontin, som är långtidsverkande morfin, 

Alvedon och Diklofenak så var det omöjligt att få till 2 timmar mellan. Jag tog ks och tabletter med 1 

timmes mellanrum, ibland kortare, och märkte absolut ingen skillnad på tabletternas verkan. Jag 

hade tonsillcancer och fick via mailkontakt rådet av en läkare att ta ks 15 ml 5 ggr per dygn och d-

vitamin 2000 E 2 ggr per dag. När jag gjort den sista PET-scan var alla elakartade celler borta vilket är 

väldigt ovanligt enligt läkarna. Jag har även börjat dricka Pau d arco, ett te fullt med bl.a. mineral och 

en massa antioxidanter. Hoppas din vän har nytta av några av råden ni fått. 

 

Gina Van Dam. Förkylning?Jag kör 1 dl KS och lika mkt whisky...det är super.  D3 vit i större dos 5000-

10 000 iE ett par om dagen..så är man fit for fight. 

 

Barbro Rosendahl. På fråga om varför naglarna ej blivit starkare på 14 dagar: Jane, det blir kanske ej 

någon effekt så snabbt som 14 dagar. Har efter 3,5 månader sett att naglarna har blivit starka. Håret 

har blivit tjockare....allt beror säkert på vad som ska rensas ut från kroppen och din, dina 

symtom/symtomer innan. Kämpa på! 

 

Ann-Katrine Backman. Jag hade ME(kronisk trötthet) pga en massa bakterieinfektioner i kroppen, 

candida hjälpte också till. Jag tog KS 1 msk 3-4 ggr/dag och det hjälpte mig samt att jag också tog 

några andra produkter, men det var garanterat KS som gjorde att det svängde. 

 

Ann-Katrine Backman. Jag hade en klient för ca 1 år sedan som hade varit sjukskriven flera gånger 

mot slemsäcksinflammation i ena knäet. Han hade varit sjukskriven minst 1 månad varje gång. Jag 

rekommenderade honom att dränka in en kompress i Ionosil och lägga på runt knäet samt att ta 1 



msk 3-4 ggr/dag invärtes. Inflammationen i knäet gick ner på 2 dygn och personen har inte varit 

sjukskriven en enda dag sedan dess. 

 

Maria Fredholm. Mail från klient nyss.." Hej hej! Har varit hos hudläkaren idag o hon bara gapade  o 

sa ja då ses inte vi på ett tag eller kanske aldrig mer . Men du finns här i våra papper så det är bara att 

höra av dig om du får några problem. O sen avslutade hon med ett stort leende o sa GRATTIS!" 

Denna led av hudsjukdom i 24 år och nu helt frisk tack vare kolloidaltsilver jag blir stum ...behöver jag 

berätta att jag har gåshud?? 

 

Therese Van Kerkvoorde. Silverlotion har hjälpt oss mycket bra mot klåda och allergiska utslag. När 

mina tre barn hade vattkoppor (modell MER!!) använde vi Silverlotionen. Ett av barnen sa till mig 

efteråt "mamma, varför sa du att det skulle komma att klia; det var ju inte farligt alls”. Det kan dock 

svida till när det stryks på. 

 

Cecilia Jansson. Hej! min staffe tjej på 2 år har fått en finne liknande prick på sin vulva för ungefär en 

vecka sedan. Jag klämde den och vips två dagar senare så ser den ut såhär, dubbelt så stor och helt 

lila. Kan KS eller MSM (pulver) hjälpa mot det här? hur gör jag isåfall? Tacksam för svar!! 

 

 
 

Lena Särnstedt svarar: En av mina tikar fick också sådana på vulvan, jag klämde också lite och den 

blev större.Den försvann efter några dagars baddande med KS. Ingen fara och inget en veterinär kan 

göra något åt. 

 

Sven-Erik Sund. Passar bra här att jag redogör lite om mig själv.2001 i januari ,en solig söndags 

förmiddag ändrades mitt liv drastiskt . Körde en svår kollision med tungt fordon och det blev rejäla 

skador i både rygg och armar å ben . Efter all rehab. och med värk i kroppen så fortsätter livet. 

Värkmedicin i mängder rinner ned i magen och dagarna går .Så 13 år senare händer detta! Saken är 

den att jag blev "Lurad" av frugan att hänga på med denna produkt ,alltså MSM och Ionosil. Har nu 

förbrukat ett antal burkar och flaskor och, ja ni får tro det eller EJ = Min värk har börjat avta efter fyra 

månaders användning och värkmedicinerna är borta till 85 % , Jo de e sant !! I dag tar jag tre tsk. 



MSM + 20ml Ionosil varje dag . 

 

Jeanette Johansson. Jag använder silversalvan till mig själv och min torra hud!!! Helt underbar <3 

 

Skillborg Marie. EMS-Créme (och EMS-salvan) innehåller lite "goa" örter också - tycker den är bra till 

allt, strået vassare än de andra i överlag (men det är jag) - smidig hantering med den flaskan ! 

Silversalvan med AloeVera har jag till mig själv också ibland (tänker mer som variation - båda/alla är 

bra) ...sår, bränd hud/mule (både av sol och "ugn") och mugg till hästen. - lilla tuben är oerhört 

smidig att ha med sig - den stora något otymplig ! Lotionen är det ingen AloeVera i - den har jag när 

jag vill smörja stora ytor på hästen (eller spraya - då den är mycket tunnare än övriga, mer KS i). Som 

du märker så gillar jag praktiskt och funktionellt - grymt bra produkter med så lika funktioner är det 

nog bäst om du själv provar dig fram för att hitta den som är den ultimata för dig ! Har även KS i 

spray-flaska till allt ovanstående - sprayar näsa, mun, ögon vid behov även sår och blåmärken - och är 

det jag har på I FÖRSTA skade-skeendet, då behöver man inte vidröra brännskadan/såret... Spraya på 

barnens plåster m m Väldigt smidigt. 

 

Liselott Sjöqvist. Jag har också haft stora problem med stora bölder i ca 30 år. Främst i ljumskar 

bakom öronen och i ansiktet. Har också ätit mängder av penicillin och Roaccutan och blivit erbjuden 

operation. Sen jag hittade ks och MSM och slutat med vete har jag inte haft en enda böld i ansiktet 

och bara antydan till små i ljumskarna! Fantastiskt! Otroligt skönt att äntligen hitta något som 

hjälper!!! Ja, och inte nog med det: min astma har blivit såå mycket bättre och jag har i år inte haft en 

enda luftrörsinfektion, vilket plågat mig med jämna mellanrum sen jag var barn. Har sluppit att sitta 

upp och sova har inte haft den hemska hosta jag brukade ha, har inte behövt hosta upp stora 

varfyllda slemklumpar varje morgon. Har bara kvar min Bricanyl vid nödfall när det är kallt ute. 

Dessutom så slapp jag min a långvariga återkommande halfluss vilka jag också åt penicillinkurer efter 

varandra i säkert ett och ett halvt år. Var på sjukhuset hos specialist och hon skrev ut ny medicin. 

Hade samma dag fått hem paketet med ks och MSM och tog mod till mig och frågade om hon visste 

vad det var och om jag kunde äta det med medicinen. Jodå, hon visste och det var helt ok. Apoteket 

var stängt och jag åkte hem och tog mitt silver och msm och när veckan gått kom jag på att jag hade 

medicin att hämta. MEN då var jag botad!!!! Har inte haft halsfluss sen dess!!! Får lite ont i halsen 

ibland-då sprayar jag med silver och voilà- borta! Så ni fattar att jag gör reklam för dessa undermedel 

till alla som jag träffar!!! 

 

Anita E Andersson A. Sönderskrapat knä. Dränk en kompress och håll den blöt så den inte fastnar i 

såret. Har testat själv men på ett mindre sår. Läkte väldigt fort + tog bort smärtan. 

 

Ann-Katrine Backman. Fick just det här meddelandet av en kund. Titta vilket fint sår Gunilla fick på 

handen efter ett skärsår, på endast en dag, då hon behandlade med Ionosil. Hej! Har länge tänkt 

skicka de här bilderna till dig. Jag slant med kniven och den for in i handen där som syns på första 

bilden. Tog i ett blodkärl och det brände som tusan och blodet rann! Höll det först under kallt vatten 

men det slutade inte blöda och brände så!!! Då kom jag ihog KS och sprutade på 1 gång. Spolade bort 

och sprutade igen och då slutade det bränna och och det slutade blöda. Vi hade bråttom och skulle 

till Tammerfors....lade på ett plåster och for! Glömde sedan bort det tills på kvällen. Se datum och 

klockslag på bilderna. Då ca ett klockvarv senare tog jag bort plåstret och skulle kolla. Hade totalt 

glömt att jag hade det! Och då var det nära att jag inte hittatsåret alls! Kolla själv på bild 2. 



 

  
 

Erich Widing. Jag var med om något liknande när jag blev biten av en kanin på handleden, det var två 

djupa jack som till synes såg ut att behöva sutur, Blötte kompresser med KS och la på, man kunde 

följa "turboläkningen" och efter en timme hade sårsidorna "klistrat ihop" sig med varandra igen. 

Förstår varför USA:s armé använder detta till att turboläka krigsskador. 

 

Andréa Bäckstedt. Det är väldigt många som dricker silver och alltfler är nyfikna och villiga att prova 

det. Kul!  jag har druckit det lite mer än ett år och alla mina besvär är borta. Men jag fortsätter dricka 

det för att stärka mitt immunförsvar, likaså min son på 3år. Jag har svår eksem (troligtvis biverkning 

av barnvaccinationer) som vandrat över hela kroppen. Till en början när jag va bebis var det typiskt 

böjväckseksem, men nu i vuxen ålder har det varit mycket i ansiktet, halsen, nacke (liknande 

elefanthud) och underarmarna/handleder. Är fri från allt idag tack vare silvret  och jag började dricka 

det i februari 2013. Min son dricker det för att stärka sitt immunförsvar. I början blev han lite lös i 

magen men inget annat. Han har varit mer sällan sjuk sen han börja dricka det och när han har varit 

sjuk har han fått en dos extra KS och då blivit friskare fortare. När han hade ögoninflammation 

tvättade jag hans ögon med KS- försvann på två dagar. 

 

Catarina Granström. Hej! En bekant till mig får följande utslag (se bild nedan) lite då och då. Nån 

form av svamp enligt läkarna och eskalerar vid värme och stress. På bild ett och två ser man tydlig 

skillnad när han varit ute i värme. Kan KS eller MSM hjälpa? 

 



  
 

Anna Nordén svarar. Liknar något jag precis haft. Smörjde med silversalva och sprayade med KS flera 

ggr under dagen. Försvann efter 1 vecka. Andréa Bäckstedt:  Sådär såg mina utslag ut på armarna 

också. På mig har KS fungerar, samtidigt jag gjort djupandningsövningar (andas genom näsan) 10 

min/dagen. Dock fick jag utrensning och utslagen blev värre ett kort tag. Men det är det värt!! 

Smörjde då med EMS' salva. Har inte haft utslag på över ett år  

 

Anna Nordén. Så här såg mina ut före, efter några dagar med KS, samt efter en vecka. Nu är de helt 

borta.: 

 

   
 

Kan vara Pityriasis rosea (medaljongsjuka, ibland även kallad fjällros) är en godartad sjukdom som 

orsakar hudutslag. Den förekommer mest hos barn i skolåldern och unga vuxna (10-35 år). Namnet 

kommer från rosea = skär och pityriasis = fjällande. Sjukdomen orsakas troligen av ett virus, möjligen 

något inom herpesgruppen, eller är en immunologisk reaktion på genomgången sådan infektion. En 

övergående luftvägsinfektion föregår inte sällan utslagen. Pityriasis rosea är vanligast på våren och 

hösten. Sjukdomen smittar inte mellan människor. Utslagen går oftast i regress spontant inom sex 

veckor, men ibland kan det ta några månader. Återfall ses ej. Incidensen har angetts till ca 130-

140/100 000. Se bilder nedan: http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5244 

 



  
 

Jeanette Hedell. MSM är bra för håret. Japp, jag skriver under på detta.Min hårfrisörska är t.o.m. lite 

chockad -  "du har ju fått en helt annan hårkvalitet!". 

 

Ann-Katrine Backman. Same here - min hårfrisörska är helt fascinerad av mitt hår och hårväxt  

 

Maria Fredholm. Samma här, hår som heter duga ... skulle kunna skänka till perukmakare  

 

Monika Andersson. Måste säga att jag känner mig piggare sedan jag börjat med MSM och KS. Intar 

d-vitamer, rosenrot, progesterall creme för mina sömnproblem eftersom jag är i menopausen. 

Magnesiumspray på mina ben och rygg till natten för att sova gott. Spikmatta och ett tunt lakan är 

obligatoriskt för min värkande rygg. Tycker att jag sover bättre och känner mig mera fokuserad.  

 

Mandy Lohse. Jag har polyartrit och kunde knappt gå, fick kortisoninjektioner och en massa 

mediciner. det var då jag började tänka om och lärde mig en massa om kost, livsstil och 

alternativmedicin. Tar msm, ks, magnesium, c-vit och d-vit. kunde sluta med alla mediciner och är 

helt symtomfri. även kostomläggningen hörde till. jag slutade med allt som skapar inflammationer. 

mår så bra nu tack vare allt hokus pokus (enligt läkarna). 

 

Anna-lena Hägglund. KS är fantastiskt!! Sonen kom i morse och var uppsvälld runt ögonen pga av 

pollen. Tabl. han köpt på apoteket och ätit i 2 veckor, hjälper inte. Jag undrade om han ville testa ks o 

han låter mig spray hans ögon. Efter en halvtimme hade all svullnad gått ner o han har klarat sig hela 

dagen och då har han ändå varit ute ända tills nu. Så nu skickade jag med honom den lilla 

sprayflaskan jag hade så han kan fortsätta använda det hemma. En annan historia är att min ena tik 

bet min andra tik så hon fick ett sår i det nedre ögonlocket på insidan, dvs mot ögat. Jag droppade 1 

droppe varje kvart x3 o sedan sov vi ngr tim (jag skulle ut o jobba) när vi sedan klev upp var det 

ytterst lite var i ögon vrån. Såret hade redan gått ihop. Hann droppa 3 x till innan jag åkte till jobbet. 

Och fortsatte att droppa 2-3/dagl i 3 dagar o nu är det läkt. 

 

Nina Högström. Jag har blivit av med min värk helt efter jag började med msm för drygt 2 månader 

sedan.. Har en väldigt svår psoriasisartrit. Kan även tillägga att jag knappt kunde gå eller lyfta min 

dotter på 3 år ibland, idag tränar jag på gym varje dag och går minst 6 km om dagen. 

 

Erica Bus Andersson. Rakade benen nu! Och det svider som vanligt efter rakningen. Så nu har jag 

sprayat KS på benen, det slutade svida med en gång!  Vem blev super glad! Blir inga irriterade röda 

ben efter!!!  Och det kliar inte! 



 

Agneta Werling. Prövade också det, samma här inga röda prickar. Super! 

 

Elisabeth Sandin Fd Hockman. Jag hade en häst som kom in med megasvullet rött öga som varade 

förra lördagen, baddade m kamomillte första kvällen men hittade sedan mitt KS, på måndag morgon 

såg ögat helt normalt ut igen. 

 

Erica Bus Andersson. Jag måste ju bara få berätta om min kollega som hade lock för örat. Hon var 

mycket besvärad av detta. Hon hade liknande förra året och då gick det så långt att trumhinna nästan 

gick sönder! Jag hade med mig KS som jag brukar i väskan, så jag sa till henne att ta några droppar i 

örat och hon gjorde det. Hände ju inget tyckte hon, så jag sa ta med dig flaskan hem och droppa i 

örat innan du går och lägger dig! Hon gjorde det och dagen efter kommer hon och säger att det har 

släppt och det är borta! Hur bra är inte detta! Och mamma fick en vattenblåsa av att klippa kanterna 

ut med gräsmattan. På med KS, ingen blåsa kvar och den kom inte tillbaka heller!!! 

 

Jenny Reimer. Min sjuåring fick halsont/förkylningsmedicin förra veckan; gav då typ 1/2 dl ks + lite 

apelsinjuice + nån halva pressad citron. Tre ggr/dag. Gottgott o nästa dag hade det vänt. 

 

Suss Ericsson. Jag började använda KS för ett tag sen och hittar nya användningsområden hela tiden  

Jag brukar få som stora bölder i ljumsken, sist jag hade en och den sprack så sprayade jag på KS på en 

gång nu är det bara ett märke kvar där.  Jag är allergisk mot pollen, sprayar KS i ögonen och nästan all 

klåda försvinner, baddar mina eksem med KS och de blir finare och finare hela tiden ! Mina problem i 

munnen mildras massor med KS. 

 

Charlotte Betulander. Jag och min man köpte en flaska Kolloidalt Silver på hälsokosten för ca en 

vecka sedan och började med tre matskedar om dagen. Vi har märkt att vi fått bättre hy och att 

gamla finnar har läkt nu, äntligen. Och det bara på kort tids användande. 

 

Peter Fagerlund. Vänner kommer till mig för hälsoråd ibland och med MSM har jag fått mer råd att 

ge.  Förut hade jag "bara" silver och det har hjälpt många. Igår fick jag höra via min fru som varit på 

barnkalas att värdens vän på min inrådan började ta MSM mot sin reumatism. Hon är tacksam för nu 

efter kort tid är smärtan inte värre än att hon kan rycka på axlarna åt den, efter många år  

 

Linda Olsson. Jag har använt ks på både hunden och ena katten, dom nös väldigt mycket och efter 

två dagar med ks i nosen var det som bortblåst. 

 

Monika Karlsson. Min son har varit friskat i hela klassen, hela detta läsår tack vare silvret. När andra 

har varit hemma med förkylningar och influensa, har han gått till skolan. 

 

Eva Fränkel. Brände en fingerblomma rejält nyligen, och kunde på den "vita" färgen exakt avgöra var 

blåsan skulle komma. Höll fingertoppen i KS i ca. 5 min. Borta, både rodnad och blivande blåsa! 

 

Erica Bus Andersson. På med silver, blåsor och brännskada lugnar ner sig! Dränk en bomullstussar 

och på med det! Lindrar väldigt fort!!! 

 



Mia-Maria Willför. Igår kväll hade min flicka (7,5 år) sjuk hals vid läggdags, "aj mamma, det tar så 

sjukt i halsen så jag knappt kan svälja!" Gav Ionosil silvervatten med lite havtornssaft (hade ingen 

citron hemma) i små klunkar att dricka o hålla i munnen så länge hon orkade o sen svälja, och imorse 

när hon vaknade var hon pigg o kry och inte ett dugg ont i halsen! :)) Jag som va helt säker på att hon 

skulle blir ordentligt sjuk. Tur att man har KS hemma, så man kan ta direkt det börjar kännas att man 

e på väg o bli sjuk. Hon vaknade tidigt, 5-tiden på morgonen. Sen efter ca 2 timmar så sa hon att hon 

mådde dåligt, att hon tror hon kommer att spy o har ont i magen. Då gav jag ½ dl KS utblandat i lika 

mycket vatten o sa hon skulle svepa det på en gång, o sen stiga upp så att det rinner ända ner i 

magen.  Tog bara en stund så va det inget gnäll om ont i magen o spykänsla mera, bara att åka iväg 

till skolan.  Ikväll hade hon huvudvärk, då kom hon och frågade: "Mamma får jag silvervatten, ja har 

så ont i huvudet".  

 

Susanne Berts. Elin blev sjuk igår med snor å feber. Gav 1 msk genast - allt var borta under en timme.  

Så börjde det igen på kvällen så hon fick en gång till. Frisk å glad idag. 

 

Alexandra Carlsson Fd Bergström. Tack själva för allt stöd! Måste berätta: klippte mig i tummen med 

trädgårdshandtrimmern igår kväll, tvättade med KS och tejpade ihop. Kändes bättre men inte helt ok. 

Tog bort tejpen och doppade tummen i KS. Det blödde fortfarande med slutade ganska snabbt. Öm 

och lite bultande på natten. Och nu...i princip smärtfri. Ett dygn senare... Vad säger man...TACK! 

 

Curt Axelsson. Hejsan ! Numera är jag så bra med min KOL att att jag glömmer att inhalera Ionosil´s 

KS vissa dagar. Ibland straffar det sig andra dagar ej. Vet du någon med KOL så be dem att bli 

medlemmar på denna sida. Jag är 70 år & mina lungors ålder redan 2011 var 136 år (kolla under 

filer). Hittar du ej så förklarar jag hur du gör. Många damer/herrar i min ålder har ej dator, så de når 

ej denna värdefulla information som ges här på sidan Kolloidalt Silver KS2.0 . TIPSA DEM för de kan få 

ett nytt liv !!  

 

Jari Pasma. Tack Kurt, Min vän känner sig bättre nu när hon inhalerar KS mot sin KOL. 

 

Jeanette Hedell. MSM är toppen för hundar. Jag har sett äldre hundar som efter kort tid med MSM 

har blivit "flera år yngre"... 

 

Ewa Esberg Persson. Jag tackar gudarna jag hitta denna sidan efter åratal med receptbelagd stark 

medicin allt från tramadol till morfin och antiinflammatoriska massor av antibiotika och beroende av 

nässpray är det bara metroprolol o trombyl jag ej vågat sluta med pga skadade hjärtklaffar. Tar nu 

MSM och KS istället. Vet jag har lång väg kvar men det går åt rätt håll. KS både inhalerar jag och tar 

invärtes samt sprayar i näsa, ansikte och ögon. Tror inte jag i sprayform kan överdosera det. Så 

kämpa på! Min resa började i December 2013 mot ett friskare bättre liv. 

 

Johanna Martikainen. Jag märker tydlig skillnad på det psykiska måendet! Det är som att MSM 

syresätter hjärnan också, som den gör med resten av kroppen! 

 

Sandra Hansen. Nu när jag tänker efter så har jag faktiskt inte haft en nereperiod på länge.. Började 

med MSM för ca en månad sedan. Har mått bra sedan dess. 

 



Jeanette Hedell. MSM övergår i ämnen som är livsviktiga för en fungerande hjärna, såsom dopamin, 

serotonin, endorfiner, enzymer och hormoner och kan därför vara effektivt mot olika depressioner. 

 

Ann-Katrine Backman. Min mamma har ätit Humiforte i snart ett 1/2 år, hon är 72 år, går på gym och 

hon säger att hon känner sig mycket piggare, mera uthållig, minnet är bättre tycker hon och också 

immunförsvaret, men hon tar ju förstås Ionosil och Lignisul MSM regelbundet också, allt gör ju sitt. 

För två veckor sedan blev hon kallad till HVC för att ta en massa blodprov och alla prov var helt 

perfekta. 

 

Katarina McLaughlin. Igår em/kväll var min dotter hängig, hade ont i magen och mådde illa. Hon 

hade inte fått KS på 2 dagar så självklart gav jag henne 1 msk att gurgla runt och sen svälja. Idag 

vaknade hon pigg och kry (tack och lov, för de ska på skolutflykt)! Det var bara 4 andra klasskompisar 

med, resten ligger hemma med magsjuka! Tack KS!!!!  Jag behöver inga forskningsresultat för att 

VETA att KS hjälper mot dessa åkommor...bevisen i vår familj talar för sig själva. 

 

Emelie Skogberg. Sambon hade problem med ögonen. Han droppade 3 droppar KS 3 ggr om dagen 

och sov med en tuss över ögat. Borta på några dagar. Dock så hade han haft besvär några dagar 

innan han började också så det går säkert fortare om man börjar behandla på en gång. 

 

Erica Bus Andersson. Jag sprayar KS varje kväll i ansiktet! Mina leverfläckar har blivit mindre.  

 

Anonym. Det e ju precis så du ska göra  spraya bara på varje dag ska du se  dunder detta ..huden blir 

fin och skulle det bli värre först så e det bara för att det ska ut först men fortsätt spraya..mitt ks e slut 

nu men gjort det innan har aldrig haft bättre hy än när jag gjort det ..ks använder jag till allt samt 

dricker det en msk tre ggr per dag fast många tar en tsk morgon och kväll ..när jag känner att en 

förkylning håller på bryta ut då tar jag silvergroggen funkar klockrent..sår läker på några dagar och 

vaglar försvinner ja bra till det mesta:) Min son fick bort sina finnar bara genom att spraya med ks, 

han använde inget annat ingen creme. 

 

Gunilla Egemark. Jag har flera sjukdomar och tål heller inte antibiotika. Silvret häver mina infektioner 

i tarmen och håller mig friskare i övrigt också. Jag har gått den långa vägen och provat massor av 

behandlingar och preparat de senaste 15 åren och jag känner att jag hittat en stor pusselbit med 

dessa preparat. MSM har tagit bort säkert 30% av min värk redan från första tabletten faktiskt, vilket 

var överraskande. MSM har en uppiggande effekt hos mig också. Har det hjälpt på allt? Nej. Jag tror 

att vi måste pussla och pröva oss fram trial and error, eftersom det naturligtvis är olika orsaker till 

våra problem men jag har kunnat halvera dosen på 2 av mina mediciner. Mina eksem är kvar och det 

förtjänar jag eftersom det är kopplat till mjölken i kaffet som jag har så svårt att sluta med. 

 

Martyna Wagner. Jag reagerade också starkt i början på MSM, upp mitt i natten för att gå på 

toaletten, flera ggr under natten, fick slemmig hosta och kände mig allmänt dålig, det går över, det är 

all skit vi bär på som måste rensas ut, hade liknande symptom vid en detoxkur. Jag tar msm varannan 

dag, en halv tsk i ett glas vatten med citronsaft. 

 

Nina Zarjesdotter. MSM är ett väldigt effektivt medel - för de allra flesta. Det rensar alltså ut gifter i 

kroppen som först frigörs. Därför mår du riktigt dåligt. När MSM:ets goda celluppbyggande 



egenskaper sätter igång kommer du troligen också få ökade problem där du har problem, så att säga, 

innan förbättringarna kommer. Så med MSM behöver man ha tålamod. Men om du vågar lita på mig 

och de andra medlemmarna kan jag garantera att det ÄR värt allt besvär i början! Ge MSM 

åtminstone ett halvår innan du ger upp. Och öka långsamt från ett halvt kryddmått som de andra 

säger. Det är mitt varmaste tips. Att det är sådan skillnad har att göra med att det är sådan skillnad 

på människor.  Alla är individer och har olika saker med oss och olika fysiska förutsättningar. Hur 

MSM tar är helt beroende på många variabler. Hur mycket gifter man har i kroppen, hur kroppen 

klarar att ta upp MSM (vid till exempel överväxt av candida kan inte kroppen tillgodogöra sig MSM:et 

särskilt bra, det blir som en låg dos när man egentligen äter en hög dos) och en massa andra orsaker. 

 

Anne Busck. Jag har tagit MSM i drygt 2 månader och klarar bara av ett krm. Jag reagerar fortfarande 

med illamående och yrsel, svaghet i kroppen och får svårt att gå normalt. Det ser nog ut som om jag 

är berusad när jag är ute med hunden. Detta går över på 4-5 timmar men gör att jag drar mig för att 

ta det. Någon annan som upplever detta och varför tål jag det inte undrar jag. 

 

Happy Kristina. Man ska inte ha bråttom med msm, börja med udden av en tsk, eller ännu mindre i 

en vecka och öka sen pyttelite varje vecka, jag är uppe i tre kryddmått och har hållt på med tre 

kryddmått i 1 månad nu, jag började oxå med för mycket och mådde skitdåligt, msm är det renaste 

man kan ta så oxå väldigt utrensande för att det rena svavlet sätter igång en utrensning av slagg och 

skit, så ni som börjar , ta det lugnt och ha tålamod, mitt hår växer nu så det knakar och mina naglar är 

hårda, min hud är len och rynkorna har mattats ut, jag är pigg och vital i lederna.jag kommer alltid att 

ta msm. som sagt börja med pyttelite och ha tålamod. skulle man missa en dag, så ta det igen nästa 

morgon, men kanske lite mindre om du är orolig, jag blandar ut min med askorbinsyra ( c- vitamin ) 

och har i lite bikarbonat så att c vitaminet löser sig snabbare, msm ihop med c vitamin ger visst bättre 

effekt. 

 

Eva Temrin. Jag har ätit MSM sedan i höstas och klarade inte ett krm ifrån början. Fick backa flera 

ggr. Idag tar jag en tsk men mer går inte då får jag alldeles för tuffa reaktioner MEN jag har ändå fått 

positiva reaktioner både på artrosen o fibron så jag är ganska nöjd ändå:) 

 

Gunilla Sandén. Jag har haft klåda på benen och lite varstans på kroppen när kjag började med MSM. 

Några dagar, en vecka....på olika ställen men det gick över. Smorde med EMS creme vilken lindrade 

klådan. 

 

Doris Anttila. Pratar med alla om denna sida och att jag mår bättre redan efter två veckor. Så Grattis 

är så glad ni finns här jag har fått nytt hopp Tusen Tack till er som skapat sidan o sköter den. 

 

Lilian Axelsson. Ja det är det, mådde "pyton" under minst 1 vecka när jag började med KS, sedan 

började jag med MSM o inte blev det bättre, men nu känner jag att allt obehag börjar att bli bara 

bättre o bättre, skam den som ger sig. 

 

Annika Svensson Fd Stenberg. Mariah vilken tur ni har att det hjälper med vatten men det är många 

som har stora besvär och behöver hjälp med ngt som botar deras ögon. Jag har själv problem att 

vatten eller receptbelagda ögondropparna ej hjälper. Vatten av fin kvalité med lite silverpartiklar dvs 

KS Ionosil har hjälpt mina långvariga ögon problem med varig infektion inflammationer i blodkärlen. 



Jag träffar många ögoninfektion i mitt jobb där jag föreskriver recept.  Vi får nämligen ej rek 

naturpreparat vilket jag tycker är synd. Så detta är ej hokus pokus eller obeprövad erfarenhet då vi är 

många som fått bra effekt på våra ögonproblem. 

 

Lill Skräddardotter Wennberg. KS var det enda som hjälpte mina barn när de fick mask.... 

 

Markus Johansson. Olika utrensningssymtom av olika kurer: Får man utrensningssymtom har 

produkten god effekt. Blir det för tuffa utrensningssymtom så har man tagit för stor dos i förhållande 

till vad vår egen kropp klarar av att rena. Om man har en icke välmående mage/tarm så kommer 

reningen för levern få det tuffare. Jobbar den på tok för mycket och inte klarar av det så får njurarna 

ta stryk och jobba på högvarv. Blir det för mycket även här så kan inte lymfsystemet tömma sig som 

det ska. Då kan vårt största reningsorgan huden ta en stor jobbig roll och rensa, som ibland blir till 

utslag och eksem. Ibland blir det stopp i energiflödet i de olika reningssystemen och då blir det 

utrensningssymtom därefter. Det smidigaste sättet att dosera en kur på, är att det blir så lite 

utrensningssymtom som möjligt, för då vet man att kroppen klarar av det. 

 

Monica Löfsved Pettersson. Är så otroligt tacksam för att det finns MSM och KS! I helgen som gick 

var jag på konstutställning i en ganska dragig lokal; svalt mot de 25 grader som var utomhus, så jag 

ådrog mig en häftig bihåleinfektion som var i stort sett outhärdlig på måndag morgon, med 

spränghuvudvärk och allmän sjukdomskänsla! Sist jag minns att jag hade det så var säkert för 20 år 

sedan och då blev det begynnelsen till en svår lunginflammation! Nu blev det en måndag med msm-

dosen på morgonen, silver med citron i småportioner och spray i hals och näsa under hela 

dagen.......... några panodil för värken för att kunna gå med hunden.......... citron och ingefärsdryck! I 

kväll ett och ett halvt dygn efter utbrottet, har jag ingen huvudvärk och känner mig helt OK!!!!!! I 

morgon blir det jobb som vanligt och är ett bevis för att alternativen fungerar! Tack till Anders och 

Ann-Catrin för allt jobb Ni lägger ner! 

 

Anita E Andersson A. Dricker KS o MSM, sprayar KS o smörjer födelsemärken/plitor m EMS creme. 

De syns knappt längre. 

 

Lena Stenbacka Öhman. Jag har ingen gallblåsa och tar silver ofta och har gjort det minst ett halvår 

och jag är frisk än. 

 

Inga Lindblom. En liten solskens historia. Jag vet inte säkert men tror att Kolloidalt silver har räddat 

min 18 åriga Katt. Vi var tvungna att flytta från en gård till ett hus vid stora vägar och en äldre katt 

som fanns där. Hon fick urinvägsinfektion efter ett tag, behandlades mm men fortsatte kissa inne. 

Sen bor vi på landet på sommaren när vi flyttar tillbaka på hösten samma sak igen. 3 år var det så då 

sa veterinären att det beror på att hon inte trivs där. Men fick tipset av en vän att ge Kolloidalt silver 

och gav 1 tsk/dag hela vintern (missade visserligen att spä ut det ) men nu har hon klarat hela vintern 

med det. Jag hade nämligen bestämt för avlivning om det kommit tillbaka eftersom det då 

förmodligen berodde på vantrivsel och en katt ska inte vantrivas 7 mån/år. 

 

Annelie Birgersson. För mig är msm mycket lugnande:). Jag blir mer "jordad mindre stressad och 

sover bätte/blir lite tröttare. 

 



Mia-Maria Willför. Mitt MSM tog slut och jag har inte ännu fått ny leverans.. så jag är utan nu..  

Börjar få slemmighet och harklingar tillbaka, som ju försvann helt när jag började med MSM. Så nu 

väntar jag på leverans och hoppas den kommer fort, för jag mår så mycket bättre med dagligt intag 

av MSM (och KS, men det har jag som tur är)!  Då får jag alltså fortsätta med min vanliga dos på 1½ 

tsk MSM när leveransen kommer nästa vecka. 

 

Catrine ByterSäljer. Jag hat kört tre veckor o de funkar kanon ! Väldigt pigg på gränsen till speedad 

fast på ett bra sätt. Får lite ondare på dom ställen ja haft fel på som en axel o en arm, men de känns 

bara bra för de visar ju att de händer nått. Har inte märkt något alls med huden. 

 

Iréne Söber. Jag sprayar KS på de rodnader som skulle kunna bli trycksår. Jobbar med en man som 

sitter i stol och har väldigt skör hud. Han har, än så länge, inte haft ett enda trycksår. Jag garanterar 

att det fungerar att ta invärtes, och samtidigt spraya på utsatta ställen. Lycka till! 

 

Eva Halvarson. Utrensning av MSM.  Ja det är ju väldigt olika hur pass belastad kroppen är från 

början på hur man reagerar i mitt fall så var det just bara illaluktande svett och att jag sett saker i 

avföringen som gammalt plack från tarmarna och det är ju skönt att det städar upp det med. 

 

Pia Engdahl. Jag hade sånadär eländiga blåsor på tungan igår som gjorde ont. Jag gurglade med ks 

efter jag hade borstat tänderna igår kväll och i morse var dom borta.... 

 

Hege Molstad. Utrensning av KS? Ja, f.eks candida kan gi såkalte die off symptomer når den dør. 

Også noen bakterier, som borrelia. Jeg bruker det for borrelia og merker det veldig! Måtte begynne 

med en halv teskje, nå etter to mnd er jeg kun oppe i to teskjeer... 

 

Barbro Rosendahl. Ionosil  funkar verkligen på fotsvamp. Har provat i flera år med receptbelagd 

medicin men inget gott resultat. Har nu sprayat 6:1 KS/MSM blandningen i drygt 4 månader och nu 

börjar jag se resultatet. Tar också MSM/KS /Glukosamin +omega3plus M.m dagligen. Ögon blåsor har 

försvunnit, underlivssvamp, bra att spraya på herpesblåsor, självsprickor, jättebra 

ansiktsvatten.......ett universalmedel. 

 

Therése Jarl. Min mamma som har svår reumatism, har satt ut cellgifter och allt konventionellt och 

börjat med msm. Hon fick förhöjda levervärden i början, men nu är de lägre än någonsin. 

 

Christina Wilhelmsson. Rengör ansiktet med KS+vatten 50/50, sprayar sedan som får torka in. Min 

Rosacea är borta! Använder inga krämer. Huden är frisk och fin. Om jag slarvar med KS kommer 

utslagen tillbaka. 

 

Maja-Stina Andersson. Jag har diagnosen ME och har ätit msm i en dryg månad. Är uppe i två 

kryddmått.  Jag kan säga att det är som natt och dag. Vågar ännu inte ropa hej, men det är en 

dramatisk förbättring! 

 

Elenor Rosdahl. Har också diagnosen ME, men även fått reumatism och fibros. ME har jag haft 10-11 

år och den skillnaden jag upplever idag med MSM och kolloidalt silver har jag inte upplevt på alla år. 

Tar även D-vitamin, camu camu (ett naturligt och starkt C-vitamin) samt chlorellaalger. Märker en 



betydande skillnad i min utmattning och trötthet. Så fortsätt! Lycka till! 

 

Veronica Sävmarker. Har tagit KS och MSM sedan mitten av mars, och använder EMS salvan 

/cremen. Har fått 14-åriga sonen att spreja ansiktet med silver och smörja med EMS, det fungerar 

superbra för sonen. Passar honom som handsken att spreja och smörja, han har ene egen liten sprej i 

rummet vid datan  För att få en tonårsgrabb att lägga ner tid på hygien är inte helt lätt. Jag kan tänka 

mig att han fortsätter för att han ser resultat. Jag har en skönhetssalong (hud,kropp och naglar) där 

jag nu tagit in EMS salva/creme till försäljning och jag har sålt några stycken redan första dagarna. Så 

kul att sälja något man vet fungerar och kan prata för, snart kanske jag säljer silver och MSM.  Så mitt 

bland skönhet och bling-bling står EMS salvan/cremen uppställda härlig blandning. Det enda jag 

känner att jag måste bli ordentligt påläst för att kunna möta kunden, så allt ni skriver här är så 

värdefullt  

 

Annika Eriksson Sjöblom. Vid neurologisk borrelia behöver ingen röd ring uppstå runt bettet, jag 

hade ingen. Utan MSM och KS är jag övertygad om att jag antingen varit död eller svårt hjärnskadad 

och sängbunden. Idag efter att använt KS och MSM i snart 10 månader kan jag arbeta, gå på 

bio,konsert åka långa sträckor i bil,jobba i min trädgård etc etc utan att bli utslagen i 4-5 dygn. Kan 

tänka klart igen och leva ett någorlunda normalt liv. Jag tror att fästingburna åkommor tyvärr kan 

ligga kvar i kroppen och utlösas av livssituationer då vi pressat vår immunförsvar till det yttersta. För 

min del misstänker jag att det utlöstes efter att min dotter i flera år mått väldigt dåligt och jag 

åsidosatt mig själv, varit för stark för länge helt enkelt...Åkte på en överdjävlig konstig influensa med 

hosta som höll i sig i 10 månader när jag slutligen tillfrisknande från den började det riktiga 

helvetet...neurologisk borrelia. Är övertygad om att man kan stärka upp sitt immunförsvar med 

åtminstone KS, kanske också MSM. Med urlakade jordar som gör vår mat näringsfattig och ett för 

människan onaturligt sätt att leva i detta konsumtionssamhälle MÅSTE vårt immunförsvar till slut 

braka ihop...tror detta med bla fästingburna sjukdomar bara är början tyvärr men är oändligt glad 

över att KS och MSM finns, hoppas vid alla gudar att det inte blir förbjudet utan att det sprids och 

ALLA får möjlighet att ta del av dem. Bara en lite fundering i sena kvällen <3 

 

Christina Wilhelmsson .Använder KS som rengöring av ansiktet, sprayar och torkar med bomull som 

blir svart! Sprayar igen som får torka in, starkt rengörande. Använder inga krämer. 

 

Tina Johansson. Jag vandrar i stort sett varje dag i skog o mark och har alltid plockat iaf ett par 

fästingar varje gång "Dom älskar mig"...i år har jag inte plockat en ända!!!...började med ks/msm för 

ca 1 år sedan kan det ha med det att göra? 

 

Britt-Marie Munther. Om ni bränner er på tungan av att dricka hett te, så brukar det göra ont i flera 

dagar. Jag sprayade ks på tungan ett par gånger och sen blandade jag ks med lite vatten och höll det i 

munnen en liten stund. Sen försvann det onda inom ca 15 - 20 min. Och dan efter kände jag 

ingenting. 

 

Siv Linman. Wow! Gick med hunden till skogen iklädd kortbyxa o linne. Myggen hade kommit!! Hu hu 

... Men va, de killade mig på armar o ben men flög iväg... Jag fick ett bett i nacken och jag brukar få 

alla mygg på mig! MSM + ks !!?? Jag luktar gärna svavel om det hjälper. Jag är fluorfri sedan 2 

månader och gör msm-kokosolja-ks tandkrämen. Var på årlig koll hos tandläkare och tandhygienist. 



Otroligt rent överallt, inga fickor längre, inget plack! Yes! På två månader! Första två veckorna var såå 

jobbiga. Jag började blöda överallt och det gjorde så ont. Utrensning  Sedan började det klia i 

tandköttet och läkningen var igång. Toppen! Aldrig mer fluor i min mun! 

 

Linn Sol Cornelia Magnusson. Det är otroligt !:D min bror hade hål i sin tand, slutade använda 

flourtandkräm och efter ett tag läkte hålet! Lagom imponerade. 

 

Maria Fredholm. Upptäckte ett kliande myggbett på armen...kolloidaltsilver på o vips var klådan 

borta (och bara en liten rodnad kvar). 

 

Ellinor Nilsson. KS funkar lika fantastiskt på andra insektsbett! Var på en middag med tjejgänget förra 

sommaren. En av tjejerna hade blivit stucken av något och hennes överarm bara svullnade mer och 

mer samt var lite rodnad. I sällskapet fanns ett par sjuksköterskor och de höll på att prova olika saker, 

men inget hjälpte. Plötsligt kom jag på att jag hade en sprayflaska med silver i bilen (trodde jag hade 

glömt den). De var skeptiska. Vi dränkte in en bomullstuss som hölls mot bettet. På en kvart(!) hade 

svullnaden gått ner, rodnaden försvunnit och det kändes bra i armen. "Vad sa du att det var?" 

undrade de förundrat efteråt... 

 

Sari Sylvander. Har använt kolloidalt silver/ Ionosil och msm ca 6 mån, och det är första gången som 

jag knappt känner av min pollen allergi!!  Har fått sprutor under fem års tid, ätit tabletter, sprayat, 

ögondroppar, inhalerat kortison etc etc. Är så glad och lättad att min dotter fick mig att prova dessa.  

Som bonus har jag fått starkare vackrare naglar, det har jag aldrig haft innan. Har också använt silver 

på ett sår som inte ville läka efter operation, åt två hästkurer med penicillin utan resultat. Efter ett 

dygn med silver på såret började det läka och växa ihop !!!!! Av penicillinet fick jag problem med 

hårbotten och huden, silver fixade det med. Tar numera både silver och msm varje dag och kommer 

att fortsätta med det! Helt fantastiskt. Hoppas att alla lär känna till dessa läkande medel och börjar 

använda dom istället för massa giftiga hemska" mediciner ". 

 

Åsa Davidsson. Visst kan tron spela roll ibland, men inte på djur som Ann-Catrin skriver! .. och man 

kan ju undra varför KS hjälper de som INTE tror?? Min sambo trodde absolut inte på KS, men jag fick 

lov att ändå lägga på ett omslag med KS på en kompress på en konstig, sårig böld på hans ena knä. 

När plåstret lossnade efter 3-4 dagar syntes knappt något av såret....behöver jag säja att han har 

ändrat uppfattning nu??? 

 

Christian Cambrant. Jag har fibromyalgi och började nu i veckan med MSM, KS, Glukosamin, samt 

Glycin. Har redan upptäckt förbättringar - käkspänningarna är borta, ilningar i tänderna är borta m.m. 

Har läst anekdotfall av personer som antingen blivit helt friska men också de som blivit symptonfria 

så länge de lever ett ekologiskt liv med dessa tillskott. Om det funkar på mig ska bli kul att se. En 

trevlig resa lär det åtminstonde bli. 

 

Monika Jensen.  KS och soleksem. Det funkade! Kliar inget å de är snart borta. Så glad  

 

Anna Larsson. Ikväll trampade jag på en geting o fick ett stick i "pektån"......fruktansvärd smärta som 

följdes av rodnad o svullnad. Jag satte på en bomullstuss med ks o efter 1 timme(!)Hade både 

svullnad o rodnad försvunnit:D Jag skall tillägga att jag aldrig tidigare har fått ett stick av geting o dyl. 



Så jag vet inte hur jag reagerar.....Men aldrig tidigare har jag sett en svullnad o rodnad lägga sig så 

snabbt. Glad är jag att det försvann iaf :) 

 

Therése Westfält. Jag har gett mina barn från 3 års ålder. 1 tsk varje morgon under vinterhalvåret. 

samt använt som lite näsdroppar på kvällen när dom varit snoriga & täppta. När dom varit riktigt 

förkylda så har dom fått tre gånger till under dagen.  Märkte en rejäl skillnad på sjukdagarna efter att 

hela familjen började använda KS. 

 

Iréne Dahlby. Min dotters stora (!) mollusker försvann med en blandning av ks och alkohol. Jag stack 

hål på några och klämde ut det som gick, sedan baddade jag med blandningen. Jag trodde knappt 

mina ögon när jag, efter någon vecka, såg att alla mollusker var på väg bort! 

 

Ingmari Rosberg Json. Har också sprayat KS på mollusker, blåsorna och svedan försvann på ett par 

dagar. 

 

Therese Holm. Min mamma har MS och har i några veckor använt msm och nu även ks. Hon lider av 

kronisk trötthet i sjukdomen men kan uppleva att hon är lite "piggare i sinnet", hon har också stora 

problem med balans o yrselrubbningar, synen osv. Jag tror stenhårt på MASSOR av D-vitamin o 

mineraler till ms-patienter o både msm o ks!! I sjukdomen MS är dina depåer fullkomligt tömda, o 

det forskas om samband mellan d-vitaminbrist o ms, höga doser lindrar bevisligen. Ett tips är att för 

Guds skull låta bli medicinerna man erbjuds! Totalt livsfarliga vill jag mena! 

 

Lars H Schnell. Såg ett inlägg här att kolloidalt silver även skulle vara bra på myggbett. Jag fick några 

myggbett igår då jag klippte gräset och då de svullnade upp så tänkte jag pröva med ks, ca en timme 

senare så var dessa nästan totalt borta Det sved lite efter några sekunder men gick bort snabbt. 

Många olika användningsområden med detta ks, MSM verkar också ha effekt. 

 

Pia Engdahl. Min arbetskollega har haft små vattenblåsor på handflatorna i ett halvt år. Jag fick se att 

hon pillade med dessa varje dag, det hade även bildats var i en del. Jag sprayade rent ks och blåsorna 

va borta på tre sprayningar. 

 

Catharina Berg. Tänkte att jag skulle göra en uppdatering om mina hälsovinster av KS. Tack vare lite 

tjurighet och vilja att ks skulle hjälpa mig och en ganska så tålmodig Anders Sultan som svarade på 

alla mina frågor och tog sig tid har jag nu snart 2 år senare blivit gravid igen med barn nr 4 trots att 

läkaren skulle ta bort min livmoder pga ett blödande myom samt en väldigt tunn livmoder. Efter 3 

veckors ks användning var myomet borta och livmoder så pass stark för ännu en graviditet, så 

läkaren beordrade mig att fortsätta med ks för att se om livmodern kunde bli ännu starkare och för 2 

månader sedan fick jag klartecken att bli gravid igen. Nu har även läkaren tagit beslutet att inte ge 

mig blodförtunnande som jag har behövt vid tidigare graviditeter pga många missfall för hon tror på 

att KS verkligen kommeratt hjälpa mig igenom detta. Så jag vill bara säga att våga ifrågasätta allt som 

har med KS att göra våga vara skeptisk men våga även att öppna hjärtat och våga prova för det kan 

hjälpa dig . Och ett stort tack till dig Anders Sultan för att du stog ut med mina säkert jobbiga frågor. 

Och en liten sak till:  Du hade rätt angående att blanda ks och msm för min onda diskbråck, visst den 

har inte slutat att växa men nu har jag sluppit kryckorna på flera veckor och så här smärtfri har jag 

inte varit sedan 2004 så tack tack tack tack tack. Efter ett visst antal missfall som jag hade mellan 



barn nr 1 och 2 (9 år mellan) så gick jag till den bästa kvinnoläkaren här i Östersund som hjälpt många 

kvinnor att bli med barn och han kunde tydligt se att mitt blod var för tjockt för att kunna leverera 

fritt fram tills jag kom till ca vecka 8-13.  Och missfall uppstod och när jag blev med barn med barn nr 

2 satte han in blodförtunnande och jag slapp missfall. Mellan barn 2 och 3 fick jag missfall nr 10 då en 

annan läkare vägrade att skriva ut blodförtunnande då han inte hade hört om den kopplingen. Så när 

jag blev gravid med barn 2 och tre så gick jag till den andra läkaren och han kunde se samma sak och 

skrev ut blodförtunnande. Nu har jag varit hos denne läkare samt en annan kvinnlig läkare som 

känner min kropp och min bakgrund och båda är överens om att ks kommer att hjälpa till denna 

gång. Jag har doserat med 30ml att dricka samt har sprutat in ks i slidan med en medicinspruta. 

Läkaren tror att det var ett stort plus att myomet blödde så att kset kunde komma in i myomet och 

på så sätt ta bort den.  Jag har inte hört en enda gång av läkaren att ks är fejk eller farligt utan både 

den manlige och kvinnliga har varit oerhört lyhörd och positiv mot att prata om ks och dess fördelar. 

Till diskbråcket har jag fått exprementera lite för att få den gegga som jag tycker passa för mig. Jag 

blandar för 3 dagar framåt och för 3 stryckningar. Doseringen är 3 tsk msm och 4 msk ks, blandar och 

låter det stå i 1 timme innan jag strycker på. Jag vill inte ha så.att det sitter fast utan jag vill ha så att 

jag verkligen smörjer in på ryggen så att jag kan ta på mig kläderna direkt efteråt  Jag provade med 

en gegga som jag skulle torka bort efter ett tag men det passade inte mig. Enkelt vill jag ha det smörj 

och klä på hihi.. Men faktiskt så har ju det hjälpt bättre då den liksom gnids in i huden. mitt myom var 

ganska så stort och jag blöde i flera vrckor innan drt uppdagades. Jag var ganska så snabb med att gå 

med i denna grupp efter att jag fick kontakt med en kvinna i en annan grupp som hade haft ett myom 

och fått hjälp av KS. Jag ställde de knäppaste frågorna och uttryckte mig även att detta va bluff då det 

inte hjälpte mot kräksjukan haha ja så löjligt egentligen . Men efter bara 1 vecka så bestämde jag mig 

att iallafall prova, så jag drack 30ml varje dag samt sprutade in i slidan och hade det kvar så länge jag 

kunde flera ggr per dag. Efter några dagar slutade det att blöda och 3 veckor senare när jag gick till 

läkaren för att prata om operation så var myomet helt borta. Men det va nog tur att jag blödde så 

mycket så att ks et kunde komma in i myomet så att säga och våran livmoder tapp är ju inte 100% 

stängd så det kommer ju in. Läkarna stödjer denna teori till 100% och dom är hel sålda på detta. Jag 

drack det rent och jag hade en medicinspruta som tar 10ml som jag fyllde och sprutade in åååh knep 

för allt jag var värd haha  

 

Bettan Gehlin.  Jag har använt silversalva och baddat med silver flera ggr per dag på min dotters 

mollusker. Satte även små indränkta kompresser över natten på de största. De försvann på en vecka 

ungefär. 

 

Lena Pettersson. Jag var extremt skeptisk, men köpte iaf en flaska KS - dränkte en bit kompress å 

täckte m plåster, bytte ett par ggr om dan. Efter några dagar var den betydligt mindre å så har det 

fortsatt, snart är den helt borta! Jag är överväldigad å överbevisad...  Kan absolut rekommendera ks 

mot mollusker, hoppas det hjälper er också! 

 

Ingela Forsberg. Har sprayat på mitt barnbarn, molluskerna  torkade och försvann! 

 

Satu Kärnä. Trimsulfa har dålig/ingen effekt på borrelia - kör doxycycklin+KS. 

 

Agneta Bergdahl. Måste bara berätta! Mitt ena barnbarn var till VC i Oslo i fredags. Man 

konstaterade halsinfektion, och hög sänka, och skrev ut penicillin. Han hade ont, kunde inte svälja. 



Eftersom mormor varit där under veckan och haft KS med sig, började föräldrarna ge honom på 

fredag kväll. Han var bättre redan på lördag morgon, och idag mår han toppen. Och penicillinet står 

oöppnat  

 

Lina Möller. Jag har oxå PPP och ks har hjälpt kanonbra! Har både druckit och sprayat på. 

 

Eva Anderson-Hanhineva. Jag har sprayat lonosil på en av mina katter som hade lite dimmigt i sin 

ena öga, nu börjar han bli fin i den, samt en katt som har hostat mycket och även hade två sår liksom 

små bölder i ryggen, hon brukar få det ibland när hennes päls tovar sig och jag klipper av dom. Nu är 

bölderna helt borta, letade efter dom idag men dom är väck, har sprayat på henne i några dagar 

bara..hoppas hennes hosta också försvinner. 

 

Barbro Rosendahl. Ja, några nackdelar med KS finns helt enkelt ej ....ja endast om du ökar MSM för 

snabbt. Bara en otroligt många vinster. Herpes, nagelsvamp, urinvägsinfektion, whiplash-smärta, 

tendinit ( axelinfektion..), halsont, ansiktsvatten egen tillverkning av tandcreme, hudsalva........detta 

bara efter 4 månaders användning. 

 

Cecilia Sjöberg. Min dotter på 1,5 år fick getingstick på munnen och på fingret och jag tog KS på detta 

och det blev knappt ngn svullnad. Och även då hon när hon brände hela knät på en stor brännässla 

tog jag KS och det blev mindre på bara 2 timmar, dagen efter var det borta ! Med 3 barn så vill jag nu 

jämt ha med en liten flaska KS om vi åker någonstans... 

 

Karin O'Dwyer. Jag har silverlotion till allt. Tycker att det funkar särskilt bra i ansiktet. Torkar in 

snabbt utan kladdigt överflöd. Dessutom är det väldigt drygt. 

 

Karin Björklund. Jag har köpt EMS-salvan och den är helt underbar. Hyn blir babylen. Jag använder 

den också på mina armbågar som jag aldrig fått fason på tidigare. Nu läker dom och blir släta och 

mjuka. 

 

Annelie Magnusson. Ems cremen är helt suverän att ha som dag/nattkräm plus till ALLA former av 

hudproblem. Min dotter testade till ansiktet. Hon har använt Proactive i några månader utan 

märkbart resultat. Efter bara ett par dagar med EMS créme hade rodnaden lagt sig och huden var 

mycket finare än på länge. Har alla produkterna med silver och MSM och har varit väldigt försiktig 

med att uttala mig förrän jag testat ett år ca. Nu står jag för allt positivt ( med måtta) och har även 

blivit åf. 

 

Kamilla Sigbjörnsson. Jag har torr hy i ansiktet så för mig fungerar EMS-salvan bäst. 

 

Mari Åhlin. Tar MSM på morgonen + sprayar mig i ögonen och ansiktet. KS på em och smörjer mig 

med EMS . Håret och hyn har aldrig varit bättre och mjukare. Vid utrensning sätter jag en droppe KS 

direkt på plitan så är den borta nästa dag! Ja, det är helt otroligt. 

 

Doris Anttila. Nu  är det tre veckor på onsdag sedan jag börja med KS o MSM har mått mycket bättre 

än på flera år med min muskelreumatism -  har jobbat grävt i trädgården o det känns så roligt för jag 

har minskat kortisonet från 6,5 till 2,5 - så lågt har jag aldrig kommit förut fick 50 mg som mest så en 



lång resa är så glad om jag nu kan klara mig med detta. Jag tar MSM o KS i små doser flera gånger 

dagen för annars blir jag lätt stressad. 

 

Christina Lundberg. När jag hade kristallsjuka droppade jag KS i öronen och fick med KSfuktade 

vaddtussar i öronen. På ett dygn var de lösa kristallerna borta. Det knäppte några gånger i öronen. 

De tidigare gångerna jag har haft kristallsjuka med yrsel och obalans så höll besvären i sig någon 

vecka. Samma balansbågar men olika saker. Jag skulle prova med KS om jag var du. 

 

Eva Anderson-Hanhineva. Hej på er alla, jag har sprayat lonosil på en av mina katter som hade lite 

dimmigt i sin ena öga, nu börjar han bli fin i den, samt en katt som har hostat mycket och även hade 

två sår liksom små bölder i ryggen, hon brukar få det ibland när hennes päls tovar sig och jag klipper 

av dom. Nu är bölderna helt borta, letade efter dom idag men dom är väck, har sprayat på henne i 

några dagar bara..hoppas hennes hosta också försvinner. 

 

Susanna Hedman. Jag har fått bra hjälp mot min fibromyalgi och bechterews av msm, har ätit i exakt 

en månad idag, är uppe i ca.1,5 kryddmått. Tar det lugnt med upptrappningen då jag även har 

ulcerös kolit och gallsaltsmalabsorpation. Mitt liv har absolut förändrats sen jag började med msm, 

jag har mindre ont, är 10000ggr rörligare, morgonstelheten har minskat och jag känner inte av 

väderomslagen lika tydligt. Jag är mkt piggare och har fått ett helt nytt liv! Är så glad för jag lever i en 

vardag jag aldrig trodde att jag skulle få uppleva mer... Jag tar bara 1,5 kryddmått, är livrädd för att 

hamna i ett skov av UC:n, jag har palexia som smärtlindring, har ännu inte vågat minska på 

doseringen, men märker att jag inte har ont igenom smärtlindringen längre. Mitt nästa mål är att 

minska kortisonet och smärtlindringen sist. Vad är guldmjölk? Har mest besvär av muskler och senor. 

 

Maria Krés. Jag har också Bechterew och kände inget de första veckorna och har ökat på rätt snabbt. 

Är uppe i en msk/dag nu och märker stor skillnad. Det verkar som om intaget av MSM är väldig 

individuellt, vissa tål bara lite, lite medan jag snabbt kunde gå upp på en större dos innan jag fick 

utrensningssymptom. När jag försökte gå upp från en till 1,5 msk kom en fruktansvärd huvudvärk 

med dålig mage. Jag gick ner till en msk och då fungerar det bra igen. Jag har stått på hög 

smärtlindring (tramadol) dagligen och har nu kunnat halvera den. Har även börjat dricka guldmjölk på 

kvällarna vilket har lugnar lederna massor. Jag har inte behövt ta någon smärtlindring till natten de 

sista kvällarna samt att jag somnar mycket lättare. Jag har varit skeptisk mot mycket innan på grund 

av att reumatologen provat det mesta mediciner på mig men detta verkar verkligen fungera. Jag är 

bara inne på min fjärde vecka och med de resultat jag fått på denna korta tid kan det bara bli bättre. 

Så var inre rädd för att öka lite snabbare då det har fungerat problemfritt för mig. 

Nina Misfit Högström. På grund av kraftig psoriasis i hårbotten så har jag haft väldigt gles hårväxt vid 

hårfästet, nu efter 3 månader med msm så har jag tjockt och fint hår med minimalt lite psoriasis kvar, 

har kämpat med att bli av med det i 9 år och är så tacksam för msm!!! 

 

Susanne Nyman. Tungan är en bra indikator på hur kroppen mår och hur matsmältningen fungerar. 

Den ska vara slät utan knölar gropar, bitmärken eller ett "dike" i mitten. Så din kropp mår bättre och 

matsmältningen fungerar bättre. 

 

Carolin Berg. Silverlotionen är helt underbar till myggbett! Klådan försvinner efter max två 



strykningar! 

 

Lisa Andersson. Lilla barnbarnet kom gråtande från förskolan i måndags eftermiddag för att 

strumpan fastnat i ett infekterat skavsår han hade på foten. Jag fick honom att bada så att strumpan 

skulle lossna från såret. Såret var fult och infekterat och han hade tydligen haft det i 3 dagar. Efter 

badet sprejade jag såret med KS, sprejade på ett plåster och satte på över såret. Plåstret hade ramlat 

bort tisdag kväll och i dag kom han glädjestrålande och mötte mig och sade att han inte hade ont 

längre. Såret hade dragit ihop sig fint och täcktes av en torr sårskorpa men vi har ändå gjort om 

proceduren i dag KS på plåster över såret. Jag slår vad om att det är helt läkt i morgon. KS är 

fantastiskt. 

 

Julia Jejdling. Jag kände en början på UVI igår. Har sprayat i underlivet och druckit 1msk KS 3 ggr om 

dagen sen igår eftermiddag, samt druckit massa citronvatten. Kan med glädje säga att jag tror UVI:n 

är på väg bort!  Tänker fortsätta såhär i några dagar, för säkerhets skull. Om detta gör att jag slipper 

antibiotika är jag överlycklig! Har oxå tagit 1krm MSM i en vecka, idag ökade jag dosen till 2krm. Så 

glad över att ha fått höra om KS och MSM! Kan tillägga att andra bra saker oxå hänt sen jag började 

med KS och MSM. Har sprayat ansiktet, och börjat få finare hy; mindre pluppar och jämnare färg, 

mindre rödblommig. Sover lite bättre oxå tror jag. 

 

Jennie Garper. Dränkte en tampong o dessutom badddade jag. Svampinfektionen i underlivet 

försvann på 2 dagar. 

 

Therése Westfält. Hade svår svamp i hela kroppen under två år & sjukvården hade ingen mer hjälp 

att erbjuda utan jag fick svaret att det måste få läka ut själv.....Extremt besvärligt i intimare 

delar.....Sprayade KS & smörjde hela underlivet m olivolja i duchen & efteråt....Det gav sig ganska 

omgående. Använder olivolja varje dag nu & har inte haft problem en enda gång efter. Har 

rekommenderat olivolja till vänner som haft återkommande problem & dom har blivit besvärsfria 

ganska omgående. 

 

Janna Hobbyhäxa. Ionosil! Måste bara säga tack gode gud för detta preparat! Den vidriga smärtan 

som bältros orsakar mildras oändligt snabbt samt på utslagen ! 

 

Mari Åhlin. Är totalt sönderbränd efter helgen. Är röd som en tomat i nacken , rygg och ben m.m. 

Huden brinner och jag har baddat med blandningen 5 delar KS och 1 del MSM -samma som jag har 

till ögonen och ansiktet! Är det det bästa jag kan göra eller ska jag Enbart ta KS ? Uppföljning senare: 

Jag tog en bomullshandduk (som man torkar disken med ) hopviken och hällde KS över. La den över 

ryggen , sen en filt . Först blev det ju jättekallt men sen kom svalkan! Ojojoj, vilken lindring!! Körde 

några repriser.  Febern och frossan blev mycket mindre och jag fick sova hela natten ! Nu smörjer jag 

några gånger om dagen och jag har börjat flagna! 

 

Jeanette Hedell. Jag har haft stor hjälp av MSM vid ischias. Var faktiskt en av orsakerna till att jag 

kom i kontakt med MSM för nio år sedan. Hade haft ischias länge, bl.a. sjukskriven i nio månader för 

ryggproblem. Kände snabbt bättring och blev sen av med värken och har aldrig mera haft problem 

med ischias. 

 



Anna-lena Hägglund. Min hunds ögoninflammation gick över på 3 dagar med KS. Tror inte att hon 

vet vad KS är så ingen placebo effekt på henne. 

 

Helena Carlson. Jag använder KS och sprutar rakt in i ögat om jag får ögoninflammation och numera 

är den borta på 1-2 dar mot för tidigare då det kunde ta veckor trots salva från läkare. 

 

Maria Fredholm. Jag hade ett vätskande eksem mitt i ansiktet i minst 3månader när jag började med 

msm .... nu är det borta. 

 

Lis Berglund. Hur lång en utrensning är ...beror mkt på hur mkt som ska rensas ut el hur det rensas 

ut...å har man haft ett problem en längre tid..så tar det tid att bli av m skiten också....men det bästa 

är ju att när det sker en utrensning så är det ju positivt....för all städning är ju det...man vet att det 

man stoppar i sig har effekt på det man vill rensa å i detta fall så rensar det även annat som man inte 

ens hade en tanke på att rensas......lärde mig nån gång...att t ex tar det 2 år att bli sjuk, så tar det 

nästan dubbel tid att bli frisk.........kan nog stämma...eftersom man först måste ta bort det som är 

sjukt-ner på noll & sen bygga upp till en frisk nivå. 

 

Bengt-Olof Högsten. Sedan 2006 har jag mer eller mindre tagit regelbundet med KS. 1 medicin kopp 

(30ml) varje dag och vid infektion/symtom av sjukdom obegränsad mängd till symtom går ned. Vid 

virus har jag kombinerat med vitaminer och en liten mängd alkohol. En enda gång har jag haft feber 

och legat sjuk, då jag hade fått slut på Ionosil och det blev lunginflammation. Denna rådde jag bot på 

genom att koka upp vatten, tillsätta ks i(rätt mkt) och inhalera med en handuk över huvudet. Dunkvis 

har gått åt genom åren, den absolut bästa produkten på marknaden enligt mig. Uppriktigt tacksam 

att det fortfarande går att få tag på. Om läkemedelsindustrin får som den vill, kommer Kolloidalt 

Silver förbjudas att säljas.  

 

Harriet Wennermark. Började med ks och msm för 5 dagar sen , är det möjligt att man känner sig 

piggare och gladare redan ? Och en annan fråga har jätte problem med sömnen ! Har dock både 

somnat lättare och inte vaknat mer än en gång per natt dom sista tre nätterna jämfört med innan två 

till fem sex gånger. 

 

Lis Berglund.Jja jag blev också piggare snabbt av MSM & det håller i sig  ....tyvärr sover jag inte lika 

bra utan vaknar dessvärre flera ggr per natt av värk el behöver gå på toa......MEN....trots detta så är 

jag rel pigg på dagen...inte som förut när jag inte sov på natten.....då var jag som ett lik på dagen..... 

 

Carin Eriksson. MSM mm gjorde mig märkbart piggare efter bara en vecka, och det har bestått sen i 

februari nu. Helt otroligt - har inte känt så på många år. Power! 

 

Ingela Karlsson. Håller med! Har kört MSM och Kolloidalt silver i en knapp vecka och sover mycket 

bättre och dessutom har min utmattningsdepression lugnat ner sej betydligt! 

 

Mimmi Sigrid. I vår familj har vi använt KS till allt, finnar, fotsvamp, hemorrojder, halsont, exem osv... 

 

Lena Nygard. Har märkt att om man dessutom utesluter raffinerade kolhydrater och sockerprodukter 

så hjälper det mycket till att bli av med celluliterna. För att inte tala om att man blir lättare också. 



Använder också MSM, KS och EMS - produkterna de är superbra. 

 

Marlén Wagner. Vill bara dela med mig hur nöjd jag känner mig efter att ha provat MSM och EMS 

crème. Har haft acne i flera år och inga preparat hjälpte mig som läkarna skrev ut. När jag började 

med MSM och EMS så har jag fått så fin hy i ansiktet, har inte så mycket acne kvar, knappt märkbart. 

Även min hud på kroppen känns bättre då jag alltid har varit torr och fått använda flera kg kräm, nu 

behövs det inte lika mycket. Är superglad att MSM och EMS finns! Ja jag är så glad! Man kan vakna 

med ett leende varje morgon nu  jag smörjer en gång om dagen på morgonen i ansiktet. På kvällen 

brukar jag ha aloe vera  Jag dricker MSM och smörjer med EMS. Det tog ca 1 månad. I början blev 

det värre men jag fick bita ihop sen började det bli bättre. 

 

Jeanette Kutsomihas. Jag har lindrig acne och allergi, efter några dagar med KS ser huden mycke 

bättre ut! Har även beställt MSM, hoppas inte jag blir sämre nu... Tee tree oil provade jag för några 

år sen, fick en kraftig allergisk reaktion! Avråddes från hudkliniken, att använda det eftersom dom 

dagligen får in folk med negativa reaktioner! 

 

Pia Engdahl. Sover som en stock på nätterna,och har fått tillbaka min energi. Efter några år som 

orkeslös och håglöshet har jag äntligen kommit tillbaka igen. Och humöret är på topp,är lycklig hela 

tiden. Jag har tagit ks och msm i tre veckor bara....livet leker igen!  Jag måste bara berätta....jag har 

inte haft ont i knäna varken igår eller idag.....jippiiii 

 

Ulrika Haglund. En envis nästäppa som behandlats med Nasonex i tre veckor utan framgång, har nu 

efter tre dagar med KS nästan försvunnit... 

 

Bitte Bäckström. Sover gott och har nästan inget ont i mina leder längre. Igår fick jag massge och det 

kändes helt otroligt... Jag har fibromyalgi och all beröring smärtar vanligtvis. Men jag hade bara lite 

kvar av den smärtan på utsidan av låren. Fantastiskt  

 

Lollo Wige. Jag kan bara berätta om den "bieffekt" jag själv fått av att spraya med KS och MSM-

blandning. Jag har borrelai, med mkt aktivitet under huden, och har därför alltid en sparyflaska redo 

för att både ta oralt och att spraya lätt på hunde, inklusive ansikte , näsa, öron...det var min man som 

en dag lade märke till att jag inte irrade runt och letade läsglasögon längre, själv tänkte jag inte på 

det då mitt fokus låg på annat..jag fortsätter spraya...en mellanstor sprayflaska med KS och ca 1-2 rsk 

msm, tar just nu inget oralt då korppen inte fixar det pga att det blir för starka utrensningar! 

 

Sandra Hansen. Sluta använda vanlig ansiktskräm är mitt råd och gå över till att använda KS som 

ansiktsvatten och silversalva som ansiktskräm på kvällen innan läggdags. På morgonen därpå torkar 

du bara bort överflödigt "flöt" i ansiktet försiktigt med en ren handduk. Sen inget mer  detta har 

funkat kanon på mig, har inte haft en enda torrfläck sen jag började så. 

 

Danii TaCat. Vill bara dela med mig, även om det inte är en större sak. Är ny användare av Ks ( och 

MSM) sedan ett par veckor. Fick för 4 dagar sedan onda variga skavsår, lika på båda fötterna I förrgår 

kom jag på att dutta på KS & fick ett infall och tog bara på ena. Har gjort det 2 ggr/ dag i två dagar. 

Såret på den ena foten är läkt...gissa vilken? 

 



Ewa J Sundberg. Har haft nagelsvamp på ena stortåns nagel i mååååånga år och den har delat, sig, 

varit missfärgad, flagat och varit allmänt äcklig. Sen ett par månader sprayar jag med KS+MSM varje 

dag efter duschen och nu är den såå mycket finare! Helt jämn i färgen, solid och börjar växa till sig 

och se helt normal ut. Så tacksam för preparaten som hjälpt mig så mycket (även EMUolja) och alla 

goda tips i gruppen. 

 

Jerker Andersson. Jag har kört ks mot inflammation i mina njurar med stor framgång. Inflammation 

pga autoimmun sjukdom i 35år innan jag började med ks och nu har minimerade problem. 

 

Mari Åhlin. Vill berätta att våran lilla Toypudel Putte som nu har fått en liten nypa MSM i maten på 

fm och ½ tsk KS på em nu i ca 2 månader. (Mindre dos i början och ökar ytterst lite i taget !) Jag har 

tagit bort läkemedlet som Veterinären gav och Putte har bara kräkts 4 gånger på hela tiden !!! Han 

har gått upp i vikt och han är så harmonisk och glad ! Det här är nog det bästa vi gjort , inte bara för 

Putte utan för både Husse och mig som alla tar KS och MSM! Putte var 1,2 år då vi köpte honom och 

vi var 4e ägaren!! Han stal från soppåsen (mat) , han försökte dricka vatten överallt . han gjorde ifrån 

sig överallt!! Han stank och hade så mycket tovor så jag fick be om hjälp . Då jag badade honom så 

grät jag för det var ett litet svart olyckligt skelett  Han har fått op. bort fiborösa halsmandlar + bränt 

bort 2 ggr, mängder av prover och mediciner ! Idag väger han ca 4 kg och skavsåret efter bandet runt 

halsen är det bara matte och husse som minns<3 Så fantastisk lyckliga vi är för KS och MSM !!!  

 

Lis Berglund. Visst är det härligt när "mirakel" sker å våra små liv blir piggare  ....min kisse har också 

slutat kräkas, nu när jag tänker på det...fick titt som tätt kast spyor...fra när han druckit vatten..för 

fort......men ingenting nu sen starten m msm & ks.......piggelin som få, munhälsan blivit bättre samt 

att en knöl på ryggen försvunnit, var stor som en femkrona & kändes tydligt, nu får jag verkligen leta 

för att känna den  (han är 11 år). 

 

Anna Vinbladh. Jag har använt KS i ca 5 år och blev utmanad av en säljare på en hälsomässa!! Jag 

hade haft problem med en rotfylld tand som blev infekterad gång på gång, tog en väl en sisådär 6-7 

penicillinkurer på ett år! Jag har inte haft ont i tanden sedan dess... Helt galet bra! Inte en förkylning 

eller varit sjuk en enda dag!! Lycka  

 

Isabella Persson. Jag köpte KS för att antibiotikan fördärvade tarm och mage floran. Så jag tog detta 

för att få tillbaka floran och det hjälpte. Jag hade en hemsk lukt i underlivet pga graviditet, spreyade 

underlivet och lukten försvann. KS är bakteriedödande medel som hjälper immunförsvaret, det är 

inte ett universalt mirakelmedel mot allt. 

 

Cecilia Sjöberg. Jag använder KS på mina barn. Min minsta fick getingstick både på fingret och på 

munnen och då tog jag KS och d blev knappt ngn svullnad ! Min minsta är 1,5 år. Tog d även när hon 

brände sig på brännässla och d försvann på ett par timmar. När min 3 åring ramlar och skrubbar 

knäna så tar jag KS och såren läker fortare ! Jag har även använt d till min 3 åring invärtes då hon fick 

svinkoppor. Så d e ok. 

 

Erica Bus Andersson. Jag har mått lite halv illa och ont i magen under eftermiddagen och nu i kväll. 

Så jag tog 15 ml och svepte. Gick sen och duschade, tio minuter senare mådde jag inte illa utan 

började bli hungrig istället! Det är ju otroligt!!! Magen är glad igen!!!! 



 

Alexandra Vokan Sköld. 1 vecka tillbaka började jag få problem med tanden,kunde inte röra det 

minsta vid den,kunde knappt äta och prata.Ringde min tandläkare som kunde se mig först 3 dagar 

senare,röntgen visade på inflammation.Du får äta smärtstillande sa hon,för jag åker på semester 

hinner inte med rot behandling..Ont hade jag, så Silver och MSM och sköljde 1minut minst,efter 3 

timmar var värk borta,nästa dag gjorde jag samma och började äta som vanligt.I väntan på rotfyllning 

sköljer jag och får se om jag kommer att behöva penicilin. Rådde min patient som har svår astma och 

allergi att ta MSM och silver, idag berättar han för mig att så bra som nu har han inte mått på tiotal 

år, han fortsätter så klart med tillskott.Man blir glad när man kan hjälpa. 

 

Barbro Rosendahl. Ja, jag har nu använt (KS /MSM 6:1) sedan slutet av januari och snart har mina 

tånaglar helt växt ut släta och fina. Har de senaste åren behandlat naglarna med receptbelagd 

medicin men det blev aldrig bra...men nu! 

 

Åsa Pussiluskan Virtanen. Jag blödde i tandköttet vid varje borstning, ont och rött. Ilade lite överallt. 

Sedan jag gjorde egen tandkräm med kokosolja, msm & en skvätt silver så tog det 3 dagar så slutade 

jag blöda och jag riktigt känner och ser hur bra tänderna börjar må nu. Dessutom håller sig tänderna 

rena mycket längre med denna tandkräm. 

 

Ingrid Pettersson. Hmmmm, ja nu vet jag inte riktigt, men, kan man reklamera ks för att det fungerar 

för bra Anders Sultan ?  Jag har haft hål i öronen sedan jag var 16, d.v.s. i 37 år, och ibland har det 

gått flera månader utan att jag använt örhängen utan att hålen växt igen. Det enda problemet jag 

haft är att örsnibben ibland blivit lite svullen om det gått lång tid. För tre veckor sedan hände just 

detta, jag tog på lite ks och morgonen efter var svullnaden borta. Jättebra tänkte jag, och upprepade 

proceduren ett par gånger. Igår skulle jag ta på örhängena igen... då hade ena hålet vuxit igen nästan 

helt, jag fick omöjligt i örhänget, det enda jag fick var ett blåmärke på baksidan av örat efter ihärdiga 

försök att trycka genom örhänget. Nåja, har jag bara gjort hål i öronen en gång i livet så får jag väl 

"offra mig"  och göra ett hål till. Så, ks kan hjälpa till att läka även gamla "skador" uppenbart. 

 

Lars H Schnell. Jag fick bra effekt utav att spraya med ks, bättre än de kortisonsprayer jag haft 15-16 

år. Jag köpte en inhalator och har använt den nu någon vecka och lungorna som jag brukar ha seg 

torrhosta i (typiskt TWAR) lossnade på ett par dagar. Näsan tar nog längre tid att penetrera alla 

utrymmen samma som med abx , så man får ha tålamod . Blev lite besviken på inhalatorns näsdel 

men kom på att jag kunde ta bort munstyckena och köra direkt, maskinen är jätte bra för övrigt. 

 

 



Så här såg CT -röntgen ut 14 dagar efter en 7 dagars kur med 600 mg / dag Azithromycin så det är lite 

som ska penetreras: 

 
 

Nikki Berndsdotter. Hade också problem med sömnen när jag började med MSM. Sov mellan 2-4h 

per natt i nästan 2 månader. Trodde jag skulle bli tokig! Tar alltid msm runt kl. 6 på morgonen. Jag 

kämpade på och plötsligt så vände det bokstavligen över en natt. Nu sover jag bättre än någonsin! 

Tog även upp min meditation igen och det har alldeles säkert en stor del i det hela. 

 

Karin Augustsson. Sedan jag började med KS och MSM äter jag mindre och känner mig sällan 

hungrig. 

 

Inger Johansson. Har psoriasisartit, artros och fibromyalgi som jag blivit mycket bättre i av MSM. jag 

har slutat HELT med VoltarenT50mg + Panodil,som jag tog upp till 3 ggr/dag förut för min värk. Har 

inte tagit någon medicin på de senaste 3 mån. Jättenöjd!!! 

 

Anders Lantz. Apropå om man kan ge KS till djur. Vid flera tillfällen har KS gjort att jag inte behövt gå 

till veterinären med mina djur... 

 

Carina Landén . Ser ut som värsta tonåringen nu i ansiktet och på kroppen men skiten ska väl ut. På 

tre veckor känner jag en klar förbättring i lederna av KS och MSM. 

 

Randi Måhl. Min hund och katt får både KS och MSM. Ingen av dem har fått en enda fästing...hoppas 

det håller i sig. Hunden (10 kg) får ett kryddmått och katten hälften. KS finns alltid tillgängligt i en 

glas-skål. 

 

Solveig Törmä. Jag har märkt samma sak....återfår hårfärgen mer o mer med hjälp av MSM...magiskt! 



 

Christina Wilhelmsson. Efter 4 veckor med enbart KS försvann min artrossmärta i knäna. Kan t.o.m. 

klippa gräsmattan ca 2000 kvm i ett sträck utan att få ont, helt otroligt, det kunde jag inte tidigare !!! 

 

Catrine ByterSäljer. Jag har ätit MSM  i dryga månaden nu och inte tänkt på detta o kolla mej i 

spegeln o ser att håret faktiskt blivit mörkare och dom gråa håren syns inte lika mycket! 

 

Ann Person. Spraya på lite då och då. Munsår borta på ett par dagar 

Åsa Davidsson. Jag hittade inte min vanliga salva när jag kände att ett munsårsutbrott var på 

väg...sprayade med ks.... inga blåsor dök upp! 

 

Maja-Stina Andersson. Så lustigt.. Min ena katt tigger Ionosil! Hon jamar vid kassen jag har dunken i. 

Sedan när jag hällt upp är hon direkt där å dricker. Å direkt efter hon gått kommer nästa katt å slukar 

resterna ur skålen.. Kloka små djur! 

 

Ann-Katrine Backman. Jag har fått jättebra hjälp av Lignisul/Alavis MSM för mina klienter då det 

gäller diskbråck, speciellt 1 person. Hon ringde mig en söndags eftermiddag och var helt uppgiven, då 

hade hon en hemsk smärta i ryggen. Hon frågade om jag trodde jag skulle kunna hjälpa henne på 

något sätt, så jag berättade vad jag fått för resultat på andra med diskbråck, rekommenderade 

Lignisul MSM, C-vit i askorbatform samt akut reflexologi behandling, så hon kom samma dag på 

första reflexologibehandlingen samt att hon fick MSM och C-vit. Men jag lovade inte att hon skulle bli 

bra eller bättre, för jag lovar aldrig någonting, kan bara berätta vad som hänt andra. Kvinnan hade 

varit sjukskriven i 1/2 år och gått hos alla möjliga på Vasa centralsjukhus, sjukgymnaster mm, men 

blev inte bra. Efter 3 veckors behandling med Lignisul MSM, C-vit och reflexologibehandlingar var 

kvinnan på jobb igen, inte 100% bra, men till 90 % mycket bättre. Orsak till att man får diskbråck är 

att höljet kring diskarna innehåller ett svavelaktigt protein som börjar ge efter om man får brist på 

MSM och C-vit, så jätteviktigt med tillskott för att undvika diskbråck. 

 

Anders Sultan. MSM övergår i kroppen till de olika svavelhaltiga aminosyrorna metionin, taurin och 

cystein. Cystein använder kroppen för att bygga proteiner med, samt hjälpa kroppens lever avgifta 

kroppen. Ett av de proteiner kroppen bygger heter keratin och är det protein som används i naglar 

och hår. Ett annat viktigt protein heter kollagen, det som bygger hud , bindväv och muskler. MSM har 

därför förmåga att hjälpa din kropp underhålla produktionen av hud, hår och naglar optimalt. 

 

Veronica Wahlgren. En sak som msm fixat är iallafall starkare naglar! Såhär bra i skick har mina 

naglar aldrig varit.  nu väntar jag bara på mer positiva effekter! Jag är positivt överraskad, har alltid 

haft fula o svaga naglar. 



 
 

Helena Carlson. Ja det jag har märkt efter ett år är att håret vuxit rejält samt att naglarna är starkare 

och längre utan att skiva sig. Första tiden kände jag mig även piggare. 

 

Agneta Bergdahl. Samma här! Jag kan nästan sitta och se när naglarna växer känns det som. 

 

Catarina Ringdahl. Jag tar bara lite Msm, men mins naglar har också blivit mycket bättre. Jag har tagit 

1 toppat kryddmått länge, men tog 2 krm idag. 

 

 
 

Veronica Wahlgren.  När jag kände av början på munsår baddade jag med ks indränkt i bomull, ofta. 

Munsåret blommade ej upp och sedan dess har jag inte haft munsår heller. 

 

Linda Eriksson Båge. Är imponerad! Kan ju vara av heeelt andra orsaker, men började med ks i går. 

En silvergrogg för att få bukt med förkylning och halsont. I morse var halsontet borta, och hålen i 

öronen växt igen! Kan det bero på ks så snabbt verkligen? 

 

Catrine ByterSäljer. Jag vakna oxå helt förbryllad över att min smärta i gallgångarna var som 

bortblåst efter att jag tagit min första sked ks igår kväll ! Sen hade ja en stoor finne som ja badda på 

som även den e borta !!!! 

 

Britt Damberg.I fredags började jag regelbundet ta 30 ml KS 3-4 ggr/dag mot fästingutslaget som jag 

fått under mitt knä. På söndagen hade det börja blekna. Det har bleknat mer o mer för varje dag. De 

2 sista dagarna glömde ja ta mitt på dagen. Ökade då dosen till 60 ml o tog det 2 ggr på kvällen dessa 

dagar. I dag är det helt borta. Hurra för KS. Tack. 

 

Lena Pettersson. Min dotters impetigo (svinkoppor) har försvunnit tack vare utvärtes bruka av ks 



under en kort period, det är vi mkt tacksamma över. Lade morgon och kväll på en pyttebit kompress, 

indränkt i ks och på det ett plåster, för att få kompressen att hållas kvar. Efter en knapp vecka kunde 

vi se en klar minskning, och efter ca 3 v fanns knappt ett spår kvar. Kan tillägga att det var bara en 

"plopp" som vi behandlade, en ganska stor som envist dröjt sig kvar, trots beh m rekommenderad 

Microcid-salva. Jag är imponerad! Vid flertalet impetigos blir det ju såklart lite mer komplicerat, men 

kanske sprayning funkar bättre då. 

 

Ann Person. Jag vill bara meddela att jag vaknade med såååååå ont i hals och öron i morse. Blandade 

en 'grogg' på mangolikör och silver. Sprayat lite då och då under dagen och nu mår jag bra!! Tvivlare, 

tvivla icke ty boten är här!!! 

 

Corinne Bergström. Jag vaknade upp krasslig i måndags efter att ha blivit rejält nedkyld av ihållande 

spöregn i söndags. Jag tog en halv dl ks, en halv dl rödvin & en skvätt citronkoncentrat och drack små 

sippar i över en timma. När jag gick och lade mig för att sova på kvällen så kände jag mig mycket 

bättre. Dagen efter var jag till 90% frisk igen. 

 

Eva Temrin. Jag skulle droppa ren ks två gånger om dagen i ögonen....mina gillar inte att bli sprayade 

i ögonen. Min gamla dvärgschnauzer har i alla fall inga rinnande ögon längre. Droppade regelbundet i 

en vecka ngr droppar ren ks två ggr per dag med en pipett. Nu droppar jag ngr droppar ngr gånger i 

veckan o dom är bra nu. 

 

Malin Holst. En av mina katter var i slagsmål med grannkatten för ett tag sen. Idag ser jag att halva 

ansiktet är svullet och ser ett bitsår som luktar illa och är varigt. Tvättat, baddat och även sprutat in 

KS i munnen på honom. Nu är svullnaden borta och han verkar inte brydd alls. Ska jag fortsätta med 

tvätta o ge KS eller ska han in till veterinären? Vad hade ni gjort? Uppdatering. Första bilden är någon 

dag efter första behandling och den andra är från igår. Nästan helt ihopläkt  katten är piggare än 

vanligt  

 

 
 

Mandy Lohse. Haft en patient med ett nytillkommet sår på stortån (trampdyan). Patienten i fråga har 

diabetes, vilket som ni vet försvårar läkningen enormt. Får ju inte köpa in ks till patienterna, så jag 

tog hemifrån i en liten sprayflaska. Så här såg såret ut när jag fick börja lägga om för 3 veckor sen. Jag 

la om 3 ggr per vecka (gick tyvärr inte oftare), sprayade på ks och la på en tryckavlatande förband. 

 



 
 

Mandy Lohse sen 1 vecka senare såg det ut såhär: 

 

 
 

Sen var jag tvungen å vabba och nån annan la om, utan ks och utan rätt avlastning och det bildades 

en ny blåsa: 

 

 
 

Sen var jag tillbaka efter en felaktig omläggning och efter sammanlagd 3 veckor ser det ut såhär: 

 

 
 

Har fortfarande på ett tryckavlastande förband, huden är ju tunn än, så den måste hinna tuffa tilll sig 

lite först. Så hade jag inte varit borta, hade såret edan varit läkt efter 2 veckor. Just tiden tycker jag är 

häpnadsväckande, så kort tid trots diabetessår. Och just trampdynan är svår eftersom den belastas 

jämt när man är uppegående. 

 

Dagny Karlsson. Jag blev sämre innan jag blev bättre. Blev allergisk helt plötsligt mot i stort sett all 



frukt, avokado, mandel, paprika (även i kryddor, buljong etc) typ korsallergi mot björkpollen. Fick 

svullna ögon och exem i ansiktet, bröstet halsen... Ingen läkare kunde hjälpa mig tills jag hittade Dr 

Google och MSM. Jag började hårt med ett kryddmått första dagen 2 kryddmått andra dagen...ökade 

snabbt upp till 3 tsk om dagen, fick självklart en stark reaktion av utslag men det var inte riktigt 

likadana som tidigare, efter ca 2 månader testade jag att äta sånt jag visste att jag inte kunde äta - 

inget hände, inga utslag  

 

Anna-Mia Ericsson Lindelöf. En stilla undran: Ska jag fortsätta att höja dosen med MSM, så länge jag 

får nya utrensningar de första dagarna efter höjning? Jag får alltid rejäl ihållande huvudvärk ett par 

tre dagar... Jag har använt MSM sedan början på mars. Bortsett från de där huvudvärksdagarna mår 

jag fantastisk mycket bättre. Termostaten har kommit igång och och märgkylan är borta, liksom den 

kollossala tröttheten jag släpat på i åratal. Men ännu känner jag att det finns mer att återställa... 

 

Kattis Bjerselius. Jag låter gubben ta ren ionosil som nässpray på kvällen direkt innan sovdags. En dos 

i varje. Funkar super mot snarkningar. Nu sover vi båda bättre  

 

Maria Boström Grip. Alltså, jag vet inte om det är placebo, eller inbillning eller nåt, men jag började 

inhalera KS den 3e juni, 6 dagar sedan och det känns mycket klarare i lungorna. Jag har fått upp en 

hel del segt slem och har haft lite ont från och till, men för 4 dagar sedan började jag att springa lite 

smått! Jag har inte kunnat anstränga mig så tidigare, för då har jag fallit ihop i en hostande hög. I 

kväll känns det helt fantastiskt klart och inget behov av att ta vidgande medicin. Jag slutade förresten 

med både kortisonet och det luftrörsvidgande samma dag jag började att inhalera KS. Det är så skönt 

att kunna köra lite hårdare tempo igen, visst jag kanske inte kan bli helt återställd i lungorna, men i 

alla fall få bättre kondis, gå ner lite i vikt och på så sätt, må så mycket bättre och orka mer. Jag har 

antingen tidigt stadium av KOL eller så har jag dragit på mig astma, läkarna kan inte bestämma sig 

vilket det är, kanske lite av båda delarna på grund av passiv rökning sen jag var liten (pappa rökte 

inne överallt, även i bilen när vi var små) och sen av egen rökning under fler år. Jag slutade röka för 

några år sedan och har medicinerat i ca 5 år. Det som har varit jobbigt har varit just hostan, som har 

varit hindrande, eftersom jag fick den så fort jag ansträngde mig och kortisonet bet aldrig riktigt på 

den. Får väl se om det här håller i sig, just nu passar jag på att ta i så att svetten rinner varje dag det 

går och njuter i fulla drag, go natt där ute i cyberrymden  

 

Iren Möller. Rapport: Efter ca 2,5 veckors intag av KS upplever jag att min ulcrösa kolit lugnat sig och 

framför allt så störs nattsömnen inte av så många toabesök som innan. Detta är glädjande i allra 

högsta grad!! Min dos är 1 kork KS morgon o kväll. Lediga dagar tar jag en kork mitt på dan åxå. Kost: 

undviker gluten, kaffe och laktos. Försöker hålla en GI-liknande kost. Lyckas dock inte alltid. Minskar 

på portionerna för att inte belasta systemet för mkt. Äter ägg. 

 

Maja-Stina Andersson. Har också ME, började med msm för några månader sedan. Jag har fått ett 

nytt liv!! Inte som en frisk människa, men sååå mycket bättre!! 

 

Vågen Våg.  JA JAG LOVAR !!badda på silvervatten på en trasa eller något annat lägg den in mellan 

skinkorna låt den ligga länge o sedan byt till en ny trasa eller kompress o lägg tillbaka fortsatt så håll 

upp över natten fortsatt nästa dag med samma håll på tills du känner att hemorrojden  minskar !! Jag 

lovar det har hjälpt på alla dom jag känner lycka till !!!!!!! 



 

Thomas Grönwall. Ks och MSM är dunder, har använt det under en längre period nu och kan märka 

skillnad på, bättre, tandkött, naglar, och stabilare mage, blan d annat!! Och även blivit piggare fått 

mer energy liksom:)! 

 

Sylvia Grop. Beställde i dag hem min första 5 liters!! Då jag drack upp min sista liter på kirurgavd för 

akut inflammerade tarmfickor en gick sönder= blodförgiftning !! De var lite imponerade av min 

återhämtning  

 

Erica Bus Andersson. Jag har hjälpt många barn med sår, myggbet, pollen allergi, soleksem på den 

skola som jag jobbar på! Nu ska jag ta med mig en liter och ha på jobbet!!! 

 

Ann-Charlotte Sjölin. Jag har haft problem med magen några år. Läkare sade allt från stressmage till 

"ät mindre fibrer". Man får ligga på för att bevisa att man behöver hjälp. Efter många läkarbesök och 

olika obehagliga tester följt av mycket googlande om magproblem kom jag att kräva läkaren på ett 

parasit-test. Och ja, jag har dientamöba- en parasit. Detta är tydligen ett växande problem och upp 

till 10-20 % kan vara utsatta men testerna är tydligen dyra (va 150 kr) och läkarna har ingen medicin 

så testet tas sällan. Jag började iaf efter mer googlande och tips om med Ionosil. Min mage har inte 

varit bättre än nu på flera år och är tacksam. För nån vecka sen undrade min syster vad det här var 

(hon fick diagnosen stressmage för kanskeännu fler år sen och har även hon svårt att äta mjöl och 

socker utan att bli dålig) och var beredd att prova allt sade hon. Även hon har nu beställt en 5 l dunk 

då hon märker stor skillnad redan efter ett par veckor (hon köpte liksom jag först enlitern. Idag var 

hon glad " jag har till och med kunnat äta pasta idag" skrev hon. Jag tog bara ks. De första tre 

dagarna tog jag 8 msk, sedan har jag tagit 6 tsk om dagen (utspritt på 2-3 ggr). Har hört nåt om att 

parasiter förökar sig vid fullmåne och kommer därför att ta stor dos igen tors- lördag och gå ner på 

den lilla sen igen. Detta med månfasen har jag egentligen ingen aning om , bara nåt jag läst men det 

skadar iaf inte. Jag är riktigt tacksam för min otroligt mycket mindre bullriga mage. Jag har haft 

problem med gaser på eftermiddagarnu och kvällar. Har varit tvungen att gå på toa minst två gånger 

om dagen och har nästan alltid varit lös.Tack för fantastisk produkt! 

 

Lena Jutgård. Min dotter har samma antagna diagnos och dricker KS sen en tid tillbaka och hon har 

fått en stabilare mage och mindre smärta. Så det är bara att köra på. Hon har dessutom blivit mindre 

infektionskänslig och jag tror även mindre känslig för pollen i år  

 

Anita Olofsson. Jag fick ett getingstick på låret. Jag har alltid varit allergisk mot getingar. Förra året 

fick jag åka in akut på sjukhuset. Igår kväll blev jag rädd när getingen stack mej .Jag baddade med ks 

hela tiden i 2 tim. Jag slapp åka in på sjukan - jag drack mer ks under tiden. Idag syns bara en liten 

prick ingen svullnad .Tack för ks. 

 

Mandy Lohse. Astmamedicin är väldigt stark och kan ge mycket skada på så små kroppar. Jag har 

(hade) ett barn med förkylningsastma och ett med krupp vid förkylning. Har en Pariboy (en annan 

sorts nebulisator, men köp den på ovan nämnda sida eftersom den är mycket tystare, så du kan även 

inhalera medan barnet sover) hemma och barnen inhalera ks med liiiite MSM i. Innan fick de 

Ventoline, Brikanyl, Betapred mm. När de blev sjuka igen så fick de ks/msm blandningen 4 ggr per 

dygn, samt ks 3 tsk per dygn i 2 veckor. Detta är över ett år sedan och de har inte haft besvär sen 



dess igen. Innan kunde de var sjuka typ 1 gång per månad. Fick kan de bli förkylda, men får aldrig 

andningsbesvär. Barnen är nu 7 och 3 år gamla, så minska grabben var ju oxå liten då vi började. Det 

är verkligen det bästa du kan göra. 

 

Johanna Paulin. Jag botade min lunginflammation med att ta ett djupt andetag samtidigt som jag 

sprayade ks. Jag gjorde detta flera gånger per dag och blev frisk minst lika snabbt som man blir av en 

penicillinkur! 

 

Mari Åhlin. Ska erkänna att jag tycker att det är jobbigt att läsa allt här på sidan ....jag blir alldeles öm 

i rumpan!! LOL Ja, det är svårt att inte fastna och den största nackdelen för mig och min familj att vi 

inte började med KS för länge länge sen! Tack Anders Sultan , Ann-Katrine och alla andra som delar 

med sig! 

 

Andreas Nilsson. Vagel under ögat. Häll KS på ögat/ögonlocket, en halv flaskkork eller så. Flera 

gånger per dag. Det har jag nyligen gjort på min dotter som har ett utslag under ögat. Svullnaden gick 

ner drastiskt bara över en natt. Eterisk olja fungerar annars på det mesta men vid ögat är det rätt 

svårt med just eteriska oljor. Där har KS en fördel. 

 

Maria Reeves. Tack snälla för denna grupp! KS har hjälpt min son med olika hudbesvär oftast räcker 

en baddning. Underbar produkt fattar inte att man får så dålig info om produkten i 

hälsokostaffärerna. 

 

Maria Westdijk Fd Bäck. Spelar fotboll själv och ems-cremen fungerar utmärkt på sönderskrapade 

knän... Sårläkningen ökar markant och sårskorpan är mycket mjukare och smidigare så den spricker 

inte heller... Rekommenderas! 

 

Stina Andersson. Vad rekommenderar ni? Har msm och kolloidalt silver hemma. Min dotter är 

småprickig.. På PRECIS hela kroppen, till å med på snippa och rumpa. Vet inte varför, men igår var 

hon ute i skog och i högt gräs, kanske någon överkänslighet... Hon mår inte dåligt, kliar inte, har ej 

feber etc. Vi var till läkare igår (för säkerhetsskull så det ej var något smittsamt) de sa att ibland blir 

barn prickiga utan direkt anledning å vi åkte hem. Tänkte först värmeutslag eller soleksem men efter 

att ha tittat på bilder, via webben, av detta ser inte prickarna ut att stämma överens. Vi har inte bytt 

tvättmedel eller något sådant... 

 



 
 

Uppföljning dagen efter: Idag ser det bättre ut, har bara sprayat silver på.. Det blev märkbar skillnad 

på någon minut bara, prickarna slutade vara röda och "irriterade"... 

 

Jeanette Hedell. Alla hästar behöver MSM! Man räknar med att minst 80% av alla hästar har brist. 

Vintertid behöver alla få tillskott av msm, sommartid så behöver tränande och/eller tävlande hästar 

ändå tillskott av MSM. Det är bara hästar som mest går och "skrotar" i en grön beteshage och får 

hela sitt grovfoder via färskt gräs, som inte behöver få tillskott. När vintern kommer, behöver även 

dessa hästar tillskott då hösilaget har förlorat sitt MSM. Hundar behöver också tillskott av MSM. 

Undersökningar har visat att om får tillskott av MSM, kan de slippa utveckla artros när de blir äldre. 

MSM hjälper också vid artros, allra bäst tillsammans med Glukosamin. Men bäst är att ge dem tidigt 

och hela tiden, så att de slipper få Artros. 

 

Malinda Berthsdotter. Blev tipsad av en som har en islänning med soleksem som blev av med den 

med hjälp av MSM. Nu har jag precis börjat med MSM till alla mina islänningar, har en med soleksem 

så får se om det fungerar även på henne. Även en islänning med fång på alla 4 hovarna blev hjälpt 

med probiosa och MSM. 4 dagar tog det för henne att bli återställd. Hon får nu beta 2-3 

timmar/dagen igen, sakta se om hon klarar gå med dem andra. Jag ger mina hästa MSM i vattnet.. . 

De dricker för fulla muggar och tycker det smakar supergott. Går msm ut ur vatten efter ett tag eller 

är det ok att slänga i lite varje gång man bytar vatten? någon som hört något om detta`? 

 

Angelica Johansson. Använder silver till hela familjen. Min yngste son (då 3 år) fick silver mot sin 

borrelia INNAN vi fick abx och vi såg märkbar förbättring på några dagar och sedan med kombo abx-

silver blev han symptomfri. Jag har fem barn i åldrarna 6-16 och silver är vår största trygghet då vi 

lever mitt i fästinghelvetet. 

 

Helena Källström. Kan även tillägga att vi har vattkoppor i huset just nu å de har nästan gått 

obemärkt förbi å det beror nog en stor del på KS å EMS creme. Inge feber å knappt klåda. När det var 

som "värst" med klåda fick vi smörja EMS creme med 3-4 h mellanrum. De bröt ut i lördags å nu idag 

har de torkat  sedan har de fått en hutt KS morgon/kväll samt sprayat lite då å då för att kyla lite i 

värmen som varit! 

 



Charlotta Wallén. Vill bara berätta att min 10 åriga son har blivit mycket bättre efter ett års helvete 

med parasiten blastocystisk hominis. Testat flertalet antibiotikakurer utan resultat och vården kunde 

inte göra något mera. Äntligen efter 3 veckor med kolloidalt silver är han i mycket bättre skick. Jag 

ser i allafall lite hopp nu eftersom detta hjälpt oss och grabben orkar och kan nu vistas utomhus och 

med vänner tack vare kolloidalt silver. 

 

Zus Lundgren. KS funkar alldeles utmärkt som avmaskningsmedel till mina katter, har i vattnet 

...enklare kan det inte bli. 

 

Ann-Katrine Backman. Kände genast en enorm värme inombords då jag fick det här meddelandet av 

en kund igår kväll, är så oerhört glad att den här hästen har börjat må så pass mycket bättre och 

slipper ha ont. Jag frågade av kunden om hon ville skriva om händelsen i gruppen eller om jag fick 

skriva, så hon sade att det var ok att jag berättar. "Ps lillhästen nästan 100% nu. Olika veterinärer haft 

olika diagnoser. Hon har haft så ont att hon knappt kunnat ta sig fram o i lördags gick hon obehindtat 

in i transporten  Msm alla dagar o ionosil i drickvattnet ".  Min kund har gett Ionosil och Alavis MSM 

till hästen sedan den 17.5.2014. 

 

Christian Cambrant. Tjena, om ni inte redan visste om det vill jag tipsa om att jag har testat smörja in 

fötterna med KS salva i några dagar nu. Hej då fotsvett.  Kör nu även salvan som deo. Funkar 

fantastisk bra! 

 

Sarita Axelgrim. Det busar i näsa, ögon, öron och hals. Har blandat en supergrogg på silver, 

vaniljvodka och juicat granatäpple, hallon, citron och blodapelsin. Imorgon förväntar jag att vakna 

frisk. Skål! Just nu svettas jag som en liten gris. Skiten är på väg ut... Har sparyat rent ks i näsan, öron 

och ögon. KRIG! Uppföljning dagen efter: Godmorgon. Ingen feber, inte snorig, inget halsont. Lite 

ont i högra örat och trött i skallen. Nu gäller det att komma ihåg att ta citron och Ks under hela dagen 

och en silvergrogg när jag kommer hem på kvällen och fortsätta så i tre, fyra dagar. Ha en fin dag. 

Tjing. På kvällen:  Nu är det dags för silvergrogg igen. Hittade en fin kravodlad blodgrape i affären, så 

den åker ner i groggen också. Mums! Det är både roligt och gott att vara "sjuk"  Inga symptom 

förutom lite tungandad och lite varm. Inget snor och golfbollarna till ögon har lagt sig och inget ont i 

öronen längre. Skål, då! Nästa dag: Frisk! Har fikat efter jobbet och städat lägenheten. Enda smolken 

är min klantighet imorse. Smällde i en tå så in i bomben att den bröts. Lite silvertejp ihop med 

kompistån och den är biff  

 

Ellinor Johansson. Min hund skar sig på trampdynan på en glasskärva i går när vi var ute, blödde 

rejält, gjorde silveromslag som fick verka under natten. På morgonen hade såret dragit ihop sig fint 

och hon kunde springa på som vanligt, tacka vet jag silver, har haft så mycket nytta av det:))) 

 

Carina Newman. Ville bara dela med mig av mina framsteg så här långt. Använt ks i knappt två 

veckor. Inte märkt nån utrendningseffekt än men normal avföring nu. Testade vanlig yoghurt i förrgår 

i vanliga fall får jag kramper och totaltömmer magen..lite svullen över magen men inget annat  även 

superkänslig för mygg sprayar två ggr om dagen det vanliga böldliknande myggbettet syns knappt. 

Kommer fortsätta och har även beställt MSM tror jag att det hette...är så glad för dessa framsteg. 

 



 
 

Karin Björklund. Är nu uppe i 5 krm msm efter 4 månader. Vaknar ofta täppt i näsan. Efter intag av 

msm så klarnar näsan på ett par minuter. Är det ett mirakel eller vad? 

 

Cecilia Edberg. Han har/har haft en spricka i vardera näsborre, nu börjar till och med den största utav 

sprickorna försvinna den behöver typ bara bli svart och inte grå. I bland är nosen dessutom riktigt 

blöt. 

 

 
 

Sylvia Grop. Jag är glad jag hittat ks! Det gjorde antagligen att jag slapp kirurgi för mindre än en 

vecka sedan akutinflamerade tarmfickor som gick sönder så det blev blod förgiftning  men en 

storflaska ks som stöd blev läkarna förvånade av min snabba tillfrisknande. 

 

Ingmari Rosberg Json. Är det önsketänkande eller inbillning? Veterinären ville operera vår 10åriga 

hund för mängder av tumörer, varav en riktigt stor på bröstet. Jag sa nej, och började med KS i 

dricksvattnet och MSM i maten. Den stora ÄR nu hälften så stor efter 5-6 veckor, de små har jag inte 

känt någon gång. 

 

Eivor Andersson. Jag har haft hälsporre i 2 år och försökt med allt men blev inte bra förrän jag 



började med MSM. Efter en vecka med några korn (ca1/4 kryddmått) MSM i ett halvt glas vatten på 

morgonen hade jag inga känningar i hälen och foten och nu är det snart 3 mån sen och det är 

fortfarande bra. 

 

Raul Fajardo Leighton. Jag har haft eksem i ansikte och hårbotten i 3 år, har användt olika producter 

och det kom alltid tillbaka, för ett månad sen började jag med Ems salva 2-3 gånger per dag och efter 

2 dagar så försvann nästan allt. Nu har fortfarande märke från eksem kvar men för fyra dagar sen 

började jag att använda kolloidalt-silver på det som fanns kvar och nu har jag ingenting. Jag 

rekommenderar dig att använda ems-salva och kolloidalt silver för att det verkligen fungerar. 

 

Ann-Katrine Backman. Mirakelmedlet Ionosil har bevisat igen hur magiskt det är  Hamnade på en 

liten "operation" för 7 dagar sedan, det skars upp ca 2,5-3 cm, syddes med 3 stygn. Man kan se från 

bild till bild hur bra det läks från dag till dag, tog bort stygnen idag och såhär fint är såret nu. Har 

sprayat på Ionosil 2-3 ggr varje dag. Läkaren sade: - ditt sår har faktiskt läkt förvånansvärt bra. - jo, 

sade jag, jag har enbart använt KS.  - ja, silver och zink är bra för sår sade läkaren, dom använder ju 

silver i plåster också sade han . - mmm...sade jag  men det är silvernitrat och silversulfat och det är 

inte samma som KS och det vill jag helst avstå ifrån pga dess biverkningar. - jahaaaa, sade läkaren, så 

bra påläst är inte jag så jag vet vilken sorts silver som finns i plåster.  Ingen tillstymmelse till infektion 

har visat sig trots det varit ganska fuktigt och varmt här och mycket lättare att få infektioner i 

liknande sår. 

 

  

 
 

Ann-Katrine Backman. Jag kan berätta en väldigt intressant sak som jag själv varit med om! Jag 

brände mej på perkulator ångan på min vänstra underarm för minst 10 år sedan har fortfarande ärr 

trots att jag la aloevera på! På min högra underarm som jag brände mej med samma perkulator dock 

inte samma ånga! för 2 månader sedan tog min spray med KS sprayade över en ända gång har inte 

ett märke. Om inte det är fantastiskt då vet inte jag. 

 

Susanne Holm. Jag tog bort två "födelsemärken" på höger kind för sisådär 20-25 år sedan. Det blev 

två små ärr, som har varit synliga men inte stört mig. Nu, efter 3 mån med KS och MSM, märker jag 

tydligt att ärren håller på att försvinna. Jag rengör ansiktet med kokosolja + MSM, sprayar med KS 



ibland. Inte för ärrens skull utan "annars bara". Len som en barnrumpa och snart utan ärr. 

 

Erica Bus Andersson. Jag måste få berätta om min snart 90 år gammal granne. För ca fyra veckor sen. 

Då började hon få en vattenblåsa på benet. Den blev bara större och större. Tillslut så fick hon åka in 

till akuten för att hon hade så ont i sitt ben. Väl inne så drar läkarna av skinnet på vatten blåsan! 

Resultatet blev ett stort öppet sår på tio cm. Som ska tvättas och läggas om varje dag! Hon fick 

stanna kvar på sjukhuset en vecka! När hon kom hem var jag inne och frågade hur det var! Jag sa att 

jag hade KS inne hos mig om hon ville pröva. Hon var lite tveksam, jag sa till henne att vad har du att 

förlora, inget testa nu! Nästa dag frågade jag igen hur det var, och natten hade varit jobbig, då gick 

jag och hämtade min flaska KS och gav den till henne! Nu har hon druckit upp en liter. Ja, då undrar 

ni nog hur såret är idag, jo det har börjat dra ihop sig och är torrt. Det har varit sår tvätt varje dag och 

om läggning i fyra veckor nu! Det kom en ny sköterska idag. Och hon sa att du måste ha bra läkekött! 

Hon blev så glad! Nu har jag gett henne en flaska till. Hon är så tacksam! 

 

Therese Van Kerkvoorde. För mig har silversalva (SS50) hjälpt familjen och mig mot alla typer av 

utslag och eksem, solsveda, brännässleattacker, finnar.... 

 

Ann-Katrine Backman. Här kommer ytterligare en fantastisk berättelse, frågade också av den här 

medlemmen om jag fick lägga in personens berättelse och det fick jag, men hon vill vara anonym och 

det måste vi respektera. Såhär berättar personen i ett PM till mig:  

Det här är min hand i går morse. Rev upp den på en plåtlåda när hunden blev skrämd och knyckte 

hastigt till. Tiden står nere till höger . ca 09.30 i går 

 

Följande bild i går kväll. Efter ca 14 timmar och KS-plåster på som jag droppat mera innanför nu som 

då i går. 



 

Det här är nu i kväll efter 1½dygn. 

 

Det är inte längre hela handen sjuk . Det var mycket bättre i morse redan och nu är den bara hälften 

så svullen som i går! Hela handen var såå svullen i går och fingrar och allt var styva. Men det var 

borta i morse. 

 

Fick nyss det här av medlemmen som hade såret på handen. Såhär ser såret ut efter 2 dygn.  Helt 

otroligt!!!! 

 

 
 

Linda Glambeck. Samma resultat från min dotter (22 år) som i förrgår satt och smuttade på ett glas 

rödvin. Pang så sprack hela glaset med resultat av skärsår och blod / rödvin över hela ansiktet och 

alla kläder. På med KS indränkt plåster över natten efter att ha tvättat i KS. Så här såg det ut nästa 

dag kl 10: 

 



 
 

Linda Glambeck. I onsdags morse var vi och brunstkollade en häst inför inseminering. Anteckning: 

vätska i livmodern, kom tillbaks fredag för baktprov och ev behandling med antibiotika. Hem och 0,6 

dl KS morgon och kväll i spruta i munnen i 2 dygn. Resultat fredag morgon - vätskan borta och u.a!! 

 

Magdalena Axtelius. Kom hem från 2 veckors semester i Turkiet med min ovaccinerade 18 månaders 

dotter igår 8) hade med oss silver o spray flaska.. Sprayade på myggbett där svullnaden o klådan la 

sig inom mkt kort tid på sönerna o mannens insektsbett  Ingen magsjuka trots dotterns pool 

gurglande 8) inga infektioner.. Inga virus.  Ville bara berätta!! 

 

Eva-Lena Kangasmaa. Hände något idag som jag blev positivt överraskad av, mitt i all bedrövelse. 

Följde min mamma, 86 år till kirurgen på Gävle sjukhus. Hennes tarmcancer hade kommit tillbaka och 

tack och lov så ville de inte skära bort den eller ge cellgifter.Började prata med läkaren om 

alternativa cancerbehandlingar och han var positivt inställd till det. Han,praktikanten och sköterskan 

lyssnade med stora öron. Det hade jag inte väntat mig. Så nu har min mamma fått börja med jättedos 

KS, Pao D'arco-te, bittra aprikoskärnor, linfröolja, kvarg och bromealin, ja allt det där som Ann-Katrin 

Backman rekommenderat i ett tidigare inlägg. Uppföljning 2 månader senare:  En liten uppdatering 

hur det går med min gamla mamma och hennes botande av cancer genom att följa Ann-Katrine 

Backmans råd. Hon är jättepigg nu och har fått färg på kinderna. Har inte heller ont i tarmen där 

cancern satt. Hon får besök av palliativa teamet som besöker alla som de tror ska dö snart. De kan 

inte förstå hur hon kan vara så pigg! Så vad gjorde vi utan din kunskap Ann-Katrine Backman Du är 

guld värd. 

 

Inger Johansson. Har haft psoriasisartrit , artros, fibromyalgi hela livet och ätit starka värkmediciner i 

många år och efter ca 2-2 1/2 mån äter jag inga alls. Verkligen mirakelmedicin! Låsningar i revben 

och bröstrygg har jag fått hjälp att lösa hos osteopethögskolan i Göteborg. 

 

Gunilla Dahlquist. Har problem med rygg o nacke o fot, skelettet är som en 100 åring enligt 

röntgenläkaren så jag vill bygga upp igen om det går  Men jag tycker jag mår bättre av KS o MSM men 

måste ta smärtstillande fortfarande annars kommer jag inte iväg till jobbet. Men det går sakta 

framåt. Vissa dagar pigg men vissa dagar trött riktigt trött men tycker ändå det går framåt. 

 

Schikran Barkarmo. Min kollega har fått ett öppet sår via något insektsbett utomlands. Tänkte 

behandla det med en indränkt kompressor i KS. han blev biten i Sverige. Det började med ett bett vid 



naveln som blev dåligt och sen gick det i en ryslig fart. Jag vill inte skrämmas men det ser exakt 

likadant ut. Sen hade han nagel trång och nageln lyfte med grön gegga under och det luktade illa... 

 

 
 

Uppföljning 2 dagar senare: Jag fick ett kort igår och det ser mycket bättre ut efter 2 dgr. Han är 

otroligt tacksam över att han fick Silver och han vill fortsätta dricka + omläggning det tills det blir helt 

återställt.Tydligen en stafylokockinfektion. 

 

 
 

Mira Björklund.  Ja börja väldigt långsamt med MSM. Och blanda ut KS med vatten och ta en " sup " 

varje morgon och kväll. Det gör skitont i början att ta det med vatten. Men det hjälper ! Det finns en 

anledning till att det gör ont ( tänker jag ) jag gjorde en tandkräm av MSM och kokosolja och silver. 

Men jag var väldigt känslig mot MSM så jag blev jätte jätte jätte dålig i magen! Det var hemskt. Det 

kom grön goja. Och det lukta dött. Men sen efter tre dagar ( och jag slutat med tandkrämen ) så blev 

det bättre. Och även om jag har lite symtom kvar och tar inolaxol varje dag så känner jag mig mycket 

bättre. Jag fortsatte inte med MSM. Det ångrar jag lite. Och nu ska vi snart börja med ivf så då ska 

man inte ta det. Men en silver hutt varje morgon och kväll tog jag. Jag tar inte lika mycket silver nu 

som jag gjorde i början. Men tar fortfarande och kommer aldrig i mitt liv sluta med det. Men det är 

ett annat slags ont av silverhuttarna. Svårt att beskriva. Det är inte där länge utan mer efter du 

druckit den och sen är det borta. Jag dricker det med vattnen för att det ska gå längre ner i tarmen. 

Jag dricker det för min ibs. Jag fick oxå kram i magen av inolaxolen i början men nu vill jag inte leva 

utan det. Det är verkligen svårt att beskriva. Jag känner verkligen med dig. Har varit i samma sits som 



du. Men jag drack silver rent först sen fick jag tipset att ta de i vatten och då började göra det 3-6 ggr 

om dagen bara för att chocka tarmen. Sen tar jag probiotika också. Varje morgon. D vitamin , 

folsyra... 

 

Caroline Karlsson. Bara denna veckan har jag tappat 2kg, började med MSM för två veckor sedan. 

Äter lite fler tillskott samt undviker socker och inte jättemycket kolhydrater. Jag är supernöjd! 

 

Kia Kylbo. En kompis till mig har gått ner ca 12 kg sedan han började äta msm. Han känner sig mätt 

mycket fortare numera. Han väger en bra bit över hundra... 

 

Jeanette Maria Åbonde. Har nu hållit på med MSM i lite mera än 2 månader, har kommit upp i 

mängden 4tsk/ dag, tycker fortfarande att det smakar för jä**igt men.... Den eller det ända som jag 

så här konkret kan tänka mig har hjälp mig eller gjort förändring i så är att jag är inte lika torr i huden 

längre, behöver inte smörja mig mera!!! Och det är tillräckligt för att jag skall fortsätta! 

 

Karin Sandin. Ville gärna berätta om vår cockerpoo tik som hade magproblem med diarre en lång tid 

trots diet hemlagad och senare även id foder så blev hon inte riktigt bra. Över 1,5 månader hade 

gått, sen började jag ge henne ca 2tsk ks varje kväll i en vecka. Hon slickade i sig det från matskeden 

så gulligt. Nu är hon jättepigg, glad och alert och magen sköter sig fint. Nu gäller det att använda rätt 

foder framöver. Köpte hem en korv med fruset foder som hon fick smaka av. Det blev väldigt 

uppskattat. Kanske inte så bra för tänderna som inte får något motstånd. Men huvudsaken är att ks 

hjälpte henne. Jag fortsätter med det. Ska även fortsätta med ks i örat som jag började med igår. 

Droppar i lite och baddar med ks på en bomullspadd istället för örondroppar dom ska rena. Ks är ju 

som medicin. 

 

Annika Svensson Fd Stenberg. Kan rekommendera att spraya KS på fula skavsår. Vi har 13 åriga tjejer 

dom var tjusiga på sin skolavslutning. Men vägrade förebyggande skavssårsplåster. Men på 12 Tim så 

var de mkt bättre endast sårskorpa på det fulaste som var en ful blåsa.  De var överlyckliga då deras 

innebandy turnering började dagen efter  

 

Maria Brunkes. En liten åkomma som en vagel i ögat på sonen botades med någon droppe ks blandat 

med msm. Tog nån timme innan den var borta! 

 

Ulrika Icka Henriksson. Jag häller silver i hundarnas vatten och mina hundar har även fått bättre 

tandhälsa :) 

 

Doris Anttila.Har idag ätit MSM o KS i 6 o halv vecka mot min Muskelreumatism som jag haft i 4 år o 

ätit ibland väldigt höga doser kortison men jag hade 6-7mg när jag börja med detta jag sänkte ganska 

snabbt till 2.5 mg o har behållit det nu i en månad  Tar en stor tesked MSM två gr dag o två msk KS  

Jag har funderat på höja MSM o försöka bli av med kortisonet för gott Vad tror ni jag har tänkt pröva 

men kan känna av en del symtom på kvällen innan jag tar kortisonet o morgon inte mycket men jag 

tar då min dos på morgon o blir bättre smörjer med salvan. Är väldigt tacksam Har ju mått så mycket 

bättre orkat mycket mer än förut o har sluppit värken som brukar flyga o fara lite överallt i min kropp 

så jag är så glad att jag hitta er o jag vill tala om för er som har värk att pröva detta för mig har det 

bara varit positivt. 



 

Lena Särnstedt. Min hund med borrelia har blivit betydligt bättre,han får2tsk KS 4ggr om dan och 4 

krm MSM. Han väger 22 kg. Jag ger också ett homeopatmedel speciellt framtaget för borrelia. 

 

Susanne Holm. Mina hundar (de som får KS oralt) ger jag med en plastsked när hunden ligger på sida. 

Jag lyfter läppen och låter det långsamt rinna ner mellan tänderna medan hunden viftar på svansen 

och sväljer. Stående/sittande hund o spruta --> kom för häftigt, "svalde fel", hostade, jobbigt  Önskar 

er lycka till med tillfrisknandet, Tammy Bergström  Jag blev nyfiken, Lena Särnstedt, på 

homeopatmedlet du ger till hunden för borrelia. Finns ju några man kunde tänka sig... Jag är 

djurhomeopat. PM:a om du inte vill nämna det här. Vilken tur vi har silvret  för de fästingburna 

sjukdomarna gör en mörkrädd! 

 

Eivor Andersson. Min "gubbe" och jag har fått tjockare hår och mer lättformat och inte så elektriskt 

efter det att vi började med MSM och KS. Lite av den vanliga hårfärgen som vi hade innan det gråa 

börjar skönjas. Vi tappar inte alls lika mycket hår som innan vi började använda det. 

 

Linda Vigvinter. Har hästen mask, parasiter och annat skulle jag utan att tveka ge HÖGA doser KS till 

en början och sen lägga till MSM. Jag har på de djur och människor jag gett KS och MSM fått betydligt 

bättre resultat än vad jag någonsin sett med Aloevera. Och då har jag innan min KS tid varit stor 

Aloevera Fan. Men Finner KS och MSM så mycket effektivare. 

 

Camilla Arlebrink. Min hund har haft eksem hela sitt liv, efter två dagar med msm i maten o silver så 

är det helt borta. Då har jag prövat det mesta i naturväg o alla sorts mat osv. 

 

Pernilla Elmgren. Jag använder både EMS salva och kolloidalt silver till min son som är född atopiker. 

Efter alla dessa mängder av salvor, krämer och cortison är han äntligen sårfri och sover bättre på 

natten! Men sen rekommenderar jag faktiskt också att försöka dra ner på mängden citronsyra E-330. 

Blev 5år i april! EMS salva i ansiktet och EMS lotion över kroppen samt 1 tsk KS i vatten om dagen. 

 

Ann-Marie West. För ett år sedan hade jag långvarig bihålsinflammation. Fick antibiotika, fast bara 

10 dagar. Det hjälpte lite grand. Men efter 7 dagars avslutad behandling återkom besvären med 

huvudvärk,tryck över både panna och ögon och täppt i näsan och sjukdomskänsla. Då började jag 

spraya upp i näsborrarna 3 ggr/dagligen med ks och drog upp genom näsan ordentligt. Symtomen 

försvann på ca 4 dagar och har inte återkommit. 

 

Maria Palmgren. Senast jag fick ont i huvudet när jag böjde mig ner så tänkte jag att sjutton också - 

problem med bihålorna igen. Testade silvergrogg och besvären försvann på några timmar! 

 

Carina Holmerin. Jag har haft mycket ont i axlar i ca 2 års tid och fått utskrivet 8 alvedon om dagen i 

1,5 - 2 år. Nu har jag tagit MSM i ca 2,5 mån. Efter 2 veckor började jag märka att jag fick mindre ont 

på eftermiddagen. Efter 3 veckor var smärtan borta helt, jag som inte ens kunnat vända mig i sängen 

utan att skrika av smärta... Mannen vaknat och kan inte sova. Nu sover vi på natten igen  

 

Louise Mahlknecht. Jag blev av med en mycket besvärlig urinvägsinfektion, tog en tsk morgon o 

kväll! Blev betydligt bättre på EN vecka,helt symtomfri några dagar därefter(Y) 



 

Carina Holmström. Var hos frissan igår, och hon sa att jag har fått helt NYA hårstrån uppe på 

huvudet! De var nu ca 10 cm långa!? (o det var inte gamla som gått av). Jag är medelålders och har 

aldrig varit med om det tidigare. (Äter MSM/KS/C-vit). Ätit i ca 1 år och 3 mån ! så runt 1 år verkar 

man kunna märka mkt possitiva effekter! Jag har även alltid ätit Nyponpulver tillsammans med MSM 

och nu äter jag dessutom extra C-vitatmin (+ en jäkla massa frukt/bär/dag) 

 

Susanne Andersson. Jag har också fått lite mer hår sedan jag började med KS och MSM. Jag har 

riktigt tunt hår annars så skillnaden syns snabbt.  Huden har också blivit finare. Bättre spänst. 

 

Jenny Sandvall. Jag har också märkt skillnad på mitt hår, dels har det växt som bara den och är så 

mycket blankare och mindre trassligt, trots att det är urlänge sen jag hade råd att klippa mig och jag 

får färga det rätt ofta pga väldigt gråa hår. Än så länge tar jag bara MSM men har köpt hem KS också 

att testa. 

 

Susanna Hedman. Mitt hår och mina ögonfransar har vuxit, dessutom växer nytt hår och nya 

ögonfransar ut!!! 

 

Marlene Walldén. Jag har alltid haft rätt så högt hårfäste och det har börjat växa mer hår i pannan 

och tjockare är det sen jag började med msm. Och piggare har jag blivit också! 

 

Linnéa Kokås-Sörgård. Jag har jättemånga hårstrån som håller på att växa ut och håret växer 

snabbare och det är så mycket bättre kvalitet! Msm <3 

 

Mari Åhlin. Tjockare hår som växer som ogräs och mycket mjukare . Naglarna som har varit så 

randiga , ja rena dalgångar , Ränderna är nästan borta och naglarna är ljusa och fina Och så starka!!! 

Använder även blandningen KS +MSM som ansiktsvatten! 

 

Jeanette Hedell. Nu när jag ätit oavbrutet i ca 1,5 år så har mitt hår har fått en helt ny kvalité. Från 

"nordiskt tunt och flygigt hår" som aldrig blivit längre än till axlarna, en avloppssil i badkaret som titt 

som tätt måste satts igen pga hår...till att när jag var hos massören för någon månad sedan och blev 

"beordrad" att lägga mig på mage på massagebänken då hon skulle gå loss på axlarna, få 

kommentaren när hon ska ta bort mitt hår, "du har så mycket hår".  Den kommentaren kommer jag 

att leva länge på! På Valborgsmässoafton var jag hos en granne, en tjej som var där, som jag bara 

träffat några gånger, börjar gissa stjärntecken på folk. Hon tittar på mig och säger: Du är lejon, det 

syns om inte annat på hårmanen.  Så förutom att jag är helt smärtfri så är jag snygg också! Leve 

MSM! Hahaha! 

 

Lis Berglund.Mitt ont i halsen försvann på en dag med ks + lite citron i x flera under dagen....sen 

sprayade jag m ren ks när jag inte kunde hutta.......sen gurgla m ren äppelcidervinäger x flera 

ggr.....hade så ont att jag ej kunde svälja samt ont i ett öra (där hade jag en tuss dränkt i ks...som jag 

dränkte igen m ks när den torkat ut).....borta nu. 

 

Carl-Axel Broman. Blåsor i munnen. Sköljde och gurglade med KS. Tog 2 timmar sen var de borta! 

 



Susanne Kock Göransson. Mina självsprickor försvann när jag använde Silversalva på mina hästar! 

Dundersalva! 

 

Maria Palmgren. Jag hade jätteont i mina fötter och det har blivit mycket bättre. Tar 1 tsk MSM per 

dag och det enda jag råkade ut för i början var magproblem så därför är jag försiktig med att öka 

mängden men hoppas att all värk försvinner så småningom. 

 

Frida Pettersson. Jodå, mina fiskar med bukvattensot är friska  <3 KS! 

 

Magdalena Svartlok. Upptäckte för någon månad sedan svamp på akvariefiskarna (vita prickar) och 

jag stod ett tag med medicinflaskan i ena näven och ionosilen i andra... Valde silvret.... En halv 

deciliter i vårt 54-liters räckte! Fiskarna blev friska på ett par dagar!  Även en illasinnad ögoninfektion 

på våra gäss fick ge med sig efter ögontvätt med silver. 

 

Linda Eriksson Båge. Mitt första möte med ks var när jag hade ont i halsen och en förkylning på gång, 

väldigt olägligt. Fick här tipset om silvergrogg. Ks, vin(eller ren sprit), citron.. Ta en tesked var 5 min. 

Det gjorde jag, i 2 Tim. Dagen efter var jag symptomfri!!! 

 

Susanne Berts.  Håller med,  har också testat Helhetshälsans MSM men den hade ingen effekt alls på 

mej iaf.  Av helhetshälsan kunde jag i princip ta hur mycket som helst och Lignisul klarade jag med 

nöd och näppe 1 tsk efter 3månader. Kan hända att du bara ätit för kort tid men byt märke sen om 

du inte får någon effekt. 

 

Katarina Isabella Larsson. Jag har använt KS i snart ett år..har en virussjukdom som påverkar mitt 

immunförsvar som brukar ge mig hemska förkylningar med herpesutbrott ..har inte haft något 

utbrott sedan jag började. 

 

Anna Lindberg Fjällborg. Min rosacea har nästintill försvunnit. Tar 1msk ks morgon å kväll, sprayar 

med ks smörjer med ems salva, tar msm. Detta började jag med för 2 mån sedan. Fick resultat på 

bara en vecka. 

 

Mona Gustafsson. Jag började med msm och ks och blev bättre sen tillsatte jag magnesium!  Men 

efter ett år började jag med aloe Vera juice och en tablett som är kalcium, magnesium och d-vitamin 

och idag mår jag superbra! 

 

Mig L PikiPedia Wörm. Hade en massa problem med pollen förut. Det har blivit bättre och tror det är 

tack vare MSM. och även spraya ks i ögonen när det kliar. 

 

Viveca Ewards. När jag börjar känna mig krasslig sprayar jag KS och sprit i halsen och kompletterar 

med en kork KS och en kork sprit i te tre ggr/dagen. Brukar räcka med en dag men kör en till för 

säkerhets skull. Smakar inte illa alls.. 

 

Yvonne Luthman. Jag har ätit MSM tillsammans med nyponpulver sedan slutet på mars (1/2 till 1 

kryddmått). Fick efter några dagar sjukskriva mig på grund av ett gräsligt ryggskott. Det tog 3 veckor 

innan jag var åter i arbete, men har hela tiden ätit full dos smärtstillande för att kunna jobba. Har 



haft ett helvete rent ut sagt, med fortsatt värk både i rygg och muskler/nerver ner i benen. Har varit 

på väg att ge upp MSM flera ggr, men har märkt så många andra sidovinster av det, t ex munhälsan 

och ökad energi. Gick på semester i måndags och tänkte att nu jäklar! Åkte till apoteket och köpte C-

vitamin i askorbatform. Dubblade MSM-dosen och tog 1000 mg C-vitamin till. På ETT dygn var det en 

markant förbättring av ryggen, och idag, efter 4 dgr är värken helt borta  Ja, om det beror på C-

vitaminet eller ökningen av MSM, eller båda delarna vet jag inte, men jag har provat att öka förut och 

fått backa igen p.g.a. värken. Glad är jag i varje fall. 

 

Angelica Karlsson. Jag tar en tesked MSM tillsammans med Glukosamin och c-vitamin sedan 2 

månader då jag har artros. Märker stor skillnad även fast jag har mycket ont av artrosen iaf. Men 

skulle väll knappt kunna ta mig fram annars.  Jag ökade med ett kryddmått per vecka av MSM och har 

inte haft några utrensningssymtom som tur är  Jag ger även MSM o Glukosaminet till mina hundar 

varav den ena som är 10 år har problem med höfterna. Men han har nu blivit så bra att han kan gå 

med på långpromenaderna igen  Ett tag fick han stanna hemma då han va super halt dagen efter och 

knappt kom upp från golvet om han låg ner... 

 

Susanne Andersson. Måste bara få dela med mig av första framgången av KS och MSM. Haft ont i 

benhinnorna i flera år och idag när jag var ute och promenerade kändes ingen smärta alls. Helt 

underbart! 

 

Carina Holmström. Jag har läst att eftersom MSM är mjukgörande, och om man då sprayar MSM/KS 

(1+6) i ögat, då mjukar det upp linsen så den blir "rörlig" igen. (Eftersom den stelnat till, och det är 

därför man ser sämre. Den "zoomar" inte in ut). Jag har läst flera som kastat sina läsglasögon pga de 

behöver inte dessa. 

 

Nina Misfit Högström. Har själv haft glasögon sedan jag var 13 pga jag ser dåligt på långt håll, även 

om jag behöver dom så använder jag dom inte, för jag "ser" ändå men jag drack en liter ks på 2 

veckor och under den tiden kunde jag se micro klockan ifrån soffan vilket jag inte kan göra längre 

eller kunnat tidigare. Dricker nu inget ks pga ekonomi.. Inte så billigt  men JA det hjälper och jag är 

bara 28 år. 

 

Karolina Nilsson Grenabo. Jag har märkt en fantastisk skillnad när jag började använda EMS-crème, 

tvättar ansiktet på kvällen och tar på crèmen efter det. 

 

Susanne Berts. Använd ks som ansiktsvatten!! Har gjort stor skillnad för mej, mycket mindre finnar 

och skulle man råka få en så läker de ut mycket snabbare med ks. 

 

Annelie Björk. Jag tog rent KS vid UVI och betydligt större doser. Och silver på binda också. Besvären 

var nästan helt borta första dagen och dagen efter var jag helt bra. Och jag var så dålig att jag hade 

feber och kissade blod. Mår så dåligt på alla dessa antibiotikakurer som ger massor med 

biverkningar. Och silvret hade snabbare verkan än antibiotikan också. UVI har ofta kommit tillbaka 

för mig då jag har behandlat med antibiotika. Och så är karusellen igång. Men nu, peppar peppar, har 

jag varit helt bra efter att jag behandlade endast med silver. Tar silver dagligen också som extra 

backup eftersom jag har en sjukdom som påverkar immunförsvaret. UVI har ofta kommit tillbaka för 

mig då jag har behandlat med antibiotika. Och så är karusellen igång. Men nu, peppar peppar, har jag 



varit helt bra efter att jag behandlade endast med silver. Tar silver dagligen också som extra backup 

eftersom jag har en sjukdom som påverkar immunförsvaret. 

 

Turid Mattson. Min son hade hysterisk mycket Acne...och månadslånga antibiotika kurer. Efter å 

slutat dricka mjölk, duschat/sprejat ansiktet med KS silver i ansikte (och hårbotten). Har han blivit 

helt som ny  ...och lycklig !! 

 

Lotte Hedberg. Jag smorde på Silverlotion på min rosacea och det försvann på någon vecka! 

 

Bengt-Olof Högsten. -jag har använt 4 olika ks produkter och helt klart håller Ionosil bäst effekt. 

 

Maria Brunkes. Jag har länge haft en "konstigt" problem med mina tänder. Märker detta allrahelst 

när jag varit ute och promenerat när det varit kallt ute, och sen när jag kommer in i värmen så blir 

det jätteonda ilningar vid mina tandrötter, förmodligen nervtrådar. Ibland gör detta så j-vla ont så 

man har god lust att dra ut tänderna. Har pratat med tandläkaren om detta och hon hade aldrig hört 

om detta tidigare, jag hade heller inte några synliga tandhalsar. När det gör så ont så är det inget 

annat att göra än att ta en värktablett. Nu sist när jag fick detta. Värken kommer smygandes, så kom 

jag på att jag hade Ks i skåpet så jag tog en mun full och lät det sila mellan tänderna några minuter. 

Värken hann inte ens komma igång ordentligt utan det dalade ut, ganska omgående dessutom. 

Fantastiskt! 

 

Karin Johansson. Jag själv kan säga att min rosacea har iaf blivit bättre av msm  men jag är inte uppe i 

så hög dos ännu. Sen har även tänderna blivit vitare m.m. 

 

Christian Återfödd Cambrant. Tog mig två dagar med KS så började ilningar försvinna. 

 

Åsa Pussiluskan Virtanen. Mitt tandkött kröp upp och blödde mycket då jag borstade men efter att 

jag slutat med vanlig tandkräm och börjat borsta med kokosolja & msm +skölja med ks så slutade jag 

blöda efter ett par dagar. Känns jättebra nu. 

 

Elisabeth Schmidt. Mine isninger(ilningar) i tænderne forsvandt også efter stop med fluor tandpasta! 

 

Barbro Rosendahl. Dränk en tops och håll den mot läppen och upprepa flera, flera gånger tills dess 

blåsan försvunnit. Jag brukar sticka hål på blåsan med en steril nål för att det ska gå fortare med 

läkningen. Det är lika bra med KS som Zovirax och så naturligtvis KS 3x1msk dagligen. Har haft år, år 

av herpes och ätit ständigt medicin...men nu går det att "hålla herpes" på avstånd med KS/MSM. 

 

Camilla Arlebrink. Ks är bättre än alla herpesmediciner en läkare kan skriva ut. Drick det också. Läs 

på.om herpes. Det smittar vet du. 

 

Annelie Björk. Min äldsta son (27 år) har samma allergi. Hans exem var fruktansvärd, med blod 

överallt i sängen om mornarna. Vi bytte till tygblöjor och naturligtvis strikt kost och exemen blev 

bättre. Helt bra blev han inte förrän någon månad sedan när vi i ett sista försök (har provat 1000 

saker) köpte EMS salva och ks. Sonen var skeptisk och hade gett upp. Han hade bl.a. sår stora som 

handflator utan hud på flera ställen på kroppen. Salvan tog hand om sår, utslag och var på några få 



dagar. Nu sprayar han silver på utsatta ställen ett par ggr om dagen och har jättefin hud! Vet inte om 

han bara hade tur men 27 år av helvetisk klåda och sår är nu över. 

 

Ingela Lövgren. Hej! Nu ska jag berätta vad som har hänt med mig sen jag började med KS och MSM. 

Jag har medvetet väntat att berätta. Jag har INTE känt av någon urinvägsinfektion sedan jag började 

med KS. Mina leder som jag haft besvär med i både fingrar tår axlar ja nästan alla leder har jag ingen 

värk i längre, jag har svullnaderna kvar men ingen stelhet på morgonen och jag kan böja dem så 

mycket som de tillåter för knotorna. Jag har ett knä som är helt utslitet, röntgat. Det är mycket bättre 

så jag "linkar" inte längre. Nu väntar jag bara på att det ska bli helt bra. Ingen värk i mina armar 

längre, jag kan sträcka dom helt upp och knäppa händerna bakom huvudet som jag inte har kunnat 

på många år. Tack för MSM och KS jag är uppe i 2 msk MSM/dag men jag stretar på. Trodde aldrig i 

min livligaste fantasi att jag skulle kunna bli så bra. Jag har också försökt att dra ner på socker och 

köper bara eko i möjligaste mån men är ingen fanatiker. Jag har inte ätit några värktabletter sedan 

säkert 1 år tillbaka. Jag blandar mitt MSM med Eko apelsin juice, har kommit fram till att det är det 

som passar mig bäst. Jag är snart 65 och har blivit som 45 igen i kroppen! DET FUNGERAR 

VERKLIGEN!!! 

 

Anna Lindberg Fjällborg. Jag använder både silver, msm och ems krämen. Har ju en hel del krämpor. 

Har haft god effekt. Min rosacea har i princip försvunnit, svamp i munnen borta, ledvärk avsevärt 

bättre. Hoppas att inflammation i tarm ska bli bättre oxå. Glömde säga att jag slutat tappa hår sedan 

jag började oxå. Jag är supernöjd med produkterna. 

 

Ingela Lindgren DarkWilles Kennel. Ett litet tips om man känner någon som vill sluta röka: fyll ks i en 

liten sprayflaska, spraya i munnen varje gång röksuget sätter in, lovar att det fimpas direkt, smakar s 

k i t, billigare och hälsosammare än apotekets 'sluts röka produkter'. 

 

Eva-Lena Kangasmaa. Berättade för en väninna om min 86-åriga mammas bota-cancer-diet efter tips 

från Ann-Katrine Backman. Väninnan hade ett jättestort myom i livmodern och så ont och stora 

problem av det. "Jag kanske ska prova samma sak som din mamma" sa hon i torsdags.Så hon köpte 

KS, kvarg, linfröolja, aprikoskärnor m.m. I söndags sa hon att hon redan kände sig bättre. Myomet 

hade gett problem ända ut i ändtarmen och det var mycket, mycket bättre nu. 

 

Pia Engdahl. Helt smärtfri....jippi. Men Gud vad det har värkt,men jag höll ut. Jag har haft så 

fruktansvärd värk i mina knän,och har haft det i ett par år. Har inte kunnat gå alls långt förän det har 

känts som kramper och har gjort svinont. Har hållit på i två månader ungefär. Förut var jag tvungen 

att stå någon minut innan jag kunde gå. Jag är överrörlig,så mina leder och muskler samarbetar inte.  

En msk msm om dagen och 2 msk ks om dagen.  Ja det är en känsla som inte går att beskriva! 

 

Harriet Wennermark. För en månad sedan hade jag sådan värk i kroppen och var stel som en 80 

åring ! Skulle till läkaren och utreda om jag hade en muskel sjukdom . Har ätit msm och ks i ungefär 

en månad och är helt smärtfri  har konstigt nog inte märkt av någon utrensning ? Mår toppen! 

 

Karin Björklund. Jag tar en tsk msm varje morgon tillsammans med färskpressad citron och vatten. 

Fem minuter efter är det som om kroppen ruskar på sig och balansen infinner sig. Det spelar ingen 

roll hur jag mår fysiskt och psykiskt när jag vaknar - det rättar liksom till sig och allt känns så bra.  



 

Katti Harrysson. Jag frågar för en väns räkning och vet inte mer om det än detta: Hon har ätit Levaxin 

i många år och har legat stabilt i värdena lika länge. Sedan ett par månader tillbaka har hon ätit MSM 

(är uppe i 1 tsk) och plötsligt är värdena skyhöga?! Samband? Camilla Arlebrink svarar: Dra ner på 

levaxinet. Sköldkörteln har förmåga att komma igång igen. 

 

Ann-Katrine Backman. Det var en kund till mig och berättade något helt otroligt igen idag och jag 

frågade ju som vanligt:  

- vill du berätta samma sak i KS 2.0 eller får jag berätta? så sade kunden:  

- berätta gärna du, men jag vill inte att något namn ska komma fram:  

- jag lovar sade jag, så här kommer kundens berättelse 

 Den här kunden berättade att hon tyckte att hon hade börjat se så underligt, det var något som inte 

stämde, så hon beställde tid till en optiker. Men optikern sade till henne att tyvärr får jag inte göra 

något åt dig, för du har så stora förändringar på dina ögon utan du måste beställa tid till en 

ögonläkare. Sagt och gjort, det gjorde hon. Då hon var hos ögonläkaren, så undersökte han och 

frågade samma saker flera gånger, så tänkte hon: - vad är det här för en typ som nöter på med 

samma frågor flera gånger?, till sist sade ögonläkaren att, nu har du svarat ja, på exakt samma frågor 

3 gånger, så det måste stämma och det är helt otroligt. Då sade ögonläkaren att:  

- din syn har ändrats från - 3.75 till +- o  och personen kunde ju inte tro det hon hörde  det som har 

gjort detta så är Ionosil, Lignisul MSM tillsammans med atlasprofylax. Min kund kunde inte sätta 

tummen på vad som gjort bäst, men hon sade att alla tre måste ha hjälpts åt, för hon började med 

Ionosil och Lignisul för ett år sedan och samtidigt gjorde hon atlasprofylax  Jättestort tack till kunden 

som berättade för mig och som också är medlem i den här gruppen. Jag skriver inget namn eftersom 

inte kunden/medlemmen ville det, och det är vi tvungna att acceptera, men jag tyckte att det var så 

intressant berättelse så jag ville att fler skulle få ta del av den. 

 

Linn Kaosfabrikken Hemmingby. Min hund har hatt en kjempegod effekt av msm og glukosamin! (Ja, 

det bør virke likt på mennesker, som på hunder.) Hun var veldig stiv i bakparten, og alder/genetikk 

tilsier at dett var artrose. Jeg fryktet at vi snart måtte ta siste tur til dyrlegen. Jeg merket bedring 

etter kort tid på msm og glukosamin, men etter 4 uker var hun som en ny hund. Helt fantastisk 

effekt! Placebo finnes ikke på dyr... 

 

Åsa Olofsson. Min son fick ett spik i foten igår ( snickare som han är)  kraftig svullnad, röd. Fick en 

kompress m ks och nu på morgonen var nästan hela svullnaden nere samt att det ömma var borta 

och det fanns var i kompressen  Tacksam son som kan gå på foten igen!! 

 

Curt Axelsson. Livet behöver ej ta slut för att man fått KOL . Jag trodde det 2012 då jag endast orkade 

gå 200 meter , hostade hela tiden & lungorna skrek . Mina lungors årder var 136 år redan 2011 dvs 

då jag var 67 år !! Lösningen finns på denna sida . " Drick " & inhalera Ionosils´s KS . År 2012 orkade 

jag gå & leta svamp i flera timmar ( på plan mark såklart men fantastiskt ändå för mig som plockat 

svamp = kantareller sedan 5-års åldern ( Pappa var skogvaktare & visste var det fanns . Han visade 

oss = mig & min 2 år äldre syster var vi skulle leta & vi fick en kont = " typ ryggsäck i näver som rymde 



30/35 liter samt 2 hundar som kompisar/vakter ) . År 2013 kunde jag vara ute i skogen 3 timmar & 

leta svamp på plan mark . Fantastisk återupplevelse = ett nytt liv igen. Nu har jag köpt en ryggsäck 

samt en nebulisator batteridriven samt räknar med hoppas jag skall orka mer än 3 timmar. 

 

Mia Rautiokoski. Bara positivt! Äntligen ett fungerande immunförsvar med KS. 

 

Johanna Holmberg. Inget negativt med KS - eller ja min mage är så bra, de negativa är att jag gått 

upp 5 kg men de beror nog på att kroppen för första gången på år tar upp näring  men den nyvunna 

energin ska snart användas till att träna för första gången på cirka 3 år! 

 

Anntherese Ringström. Tagit KS varje dag i 3 veckor nu .2 msk ks o en kryddmått msm. O har blivit 

mycket piggare .men magen får sig en omgång tarmen blir tumd .men smal om magen blir jag och 

mycket mindre ont oxå. Bara fördelar. 

 

Therese Hansen. Jag delar ut KS till höger å vänster i min omgivning sen jag själv började.. Inga som 

helst biverkningar någonstans.. Bara bra resultat... 

 

Inger Ruud. MSM har sänkt mitt blodtryck och i mitt fall så hade jag svår hjärtklappning vid lågt 

blodtryck, tror att kroppen kompenserar det låga trycket med hjärtklappning. 

 

Bengt-Olof Högsten. I min värld är koksaltlösning(natriumklorid) ungefär exakt lika naturligt och 

biologiskt kompatibelt som kolloidalt silver. Faktum är att båda är mineraler löst i vatten fast i olika 

koncentration) Att ha mer kontakt med BVC /vårdupplysningen är bara positivt. 

 

Britt-Marie Munther. Om ni får hälsprickor så dränk in en bommulspad med ks och lägg mot sprickan 

och sen på med strumpan. Läker ihop på ca 5-6 dagar. Byt pad varje kväll och varje morron. 

 

Eva-Lena Kangasmaa. Berättade för en väninna om min 86-åriga mammas bota-cancer-diet efter tips 

från Ann-Katrine Backman. Väninnan hade ett jättestort myom i livmodern och så ont och stora 

problem av det. "Jag kanske ska prova samma sak som din mamma" sa hon i torsdags.Så hon köpte 

KS, kvarg, linfröolja, aprikoskärnor m.m. I söndags sa hon att hon redan kände sig bättre. Myomet 

hade gett problem ända ut i ändtarmen och det var mycket, mycket bättre nu. Det som min mamma 

nu dagligen tar mot sin tarmcancer och nu även min väninna mot myom med gott resultat är: 

KOLLOIDALT SILVER 1 dl per dag 

Bikarbonat ½ tsk + 1 tsk askorbinsyra per dag 

Aprikoskärnor (bittra) 21 st per dag uppdelat på 3 ggr 

D-vitamin 20 000 IE/dag 

PAUD'ARCO 1 liter per dag. Jättegott te. 

LINFRÖOLJA TILLSAMMANS MED KVARG som syresätter cellerna och kväver tumörerna. 

1 msk linfröolja med 1 msk kvarg 2 ggr/dag 



1 msk gurkmeja per dag. 

 

Åsa Pussiluskan Virtanen. Idag sprayade jag ks i ögonen och det var så himla skönt. Ks slår alla 

ögondroppar i världen  

 

L-g Svanberg. Det kändes bättre när jag började med både ks och msm. Det "bättre" fick mig att både 

vilja göra "gott" och kraft att oxå göra det. 

 

Charlotta Zaar-Böll. Jag är reumatiker och jag upplevde inte att jag blev sämre när jag började med 

msm och silver utan tvärtom så började jag må bättre nästan direkt. Jag är inte bra ännu men det får 

ta den tiden det tar. Det gäller att skynda långsamt. Det viktiga är att du börjar med en låg dos så du 

ser hur din kropp reagerar. 

 

Ann-Katrine Backman. Fråga om fet hårbotten.  Ja Madeleine det är nog högst antagligen 

utrensning, min en klient har upplevt samma sak fett hår och kliande hårbotten. Hon fick tvätta håret 

dagligen efter att hon börjat med MSM och det var bara smutsigt, men efter ca 2-3 veckor så 

svängde det och nu har hon inga problem längre. 

 

Elisabeth Ahne. Det känns spännande och som en utmaning varje gång att testa ks (även då jag 

nyttjar det dagligen in,- o utvärtes) men på diverse blåsor/skador o andra oförutsedda händelser! 

Trampade just på en spik (AJ)....-på med ks o det onda försvinner ganska så omgående... 

 

Kirsten Chen. Har använt KS och msm i ca 1 mnd och trodde inte mine ögon da jag började klia på 

handa och så att klian var der de hadde sydd efter att rädde hemlösa katter hadde klorat meg i ett 

kattstall .nå Synes det knappast att jag har blitt sydd.Ja löngde på 8cm och en på 5cm .Och om 1mnd 

till vill det yterliggare .ja det vill komme nya celler. TOPPEN.Da blir det samma med rynker i ansktet 

.Faktiskt nogon sa i går du ser yngre ut.Ja må säga att KS och MSM har samma kvalitet som du gjör en 

beh hos en seriös homeopat.trad .kinesisk akupunktur.leg kiropraktor med flera. DET HOLDER. 

 

Gunilla Dahlquist. Hej tänkte passa på med en uppdatering  Efter träff med ny läkare och en veckas 

blodtrycksmätning 3 ggr/dag så fick jag halverat min medicin plus det togs bort en annan del i 

medicinen så nu mår jag hur bra som helst. Tänker ta min medicin 3-6 månader och sen testa helt 

utan. Får ta det sakta så jag känner mig bekväm  Är nu uppe i nästan en tsk MSM och 1 msk KS 

morgon o kväll och andra vitaminer som Super C, Calmag och nypon. För tillfället mår jag hur bra som 

helst, blemmorna i ansiktet blir färre o färre men de står jag ut med då det är utrensning. 

 

Lena Hardyson. Jag tog en rejäl dos Ks ensamt, 0,75 dl ca. Kände genast hur det jobbade på "ett 

annat sätt". Jag har fibromyalgi och artros. Och artrosen har varit för jäklig ett tag nu. Inflammerade 

leder som resulterat i att jag ett par dagar haft jätteont och inte kunnat röra mig. Försvinner på några 

dagar. Men har sedan flyttat runt till andra leder. Över ett år sedan jag hade skov så här sist. Tar även 

Msm ca 1tsk och nästan en tsk Glucosamin med citron. Men verkar som kroppen svarar bättre på Ks 

separat. Mindre svullnader i kroppen. 

 

Lisette Gränshagen. Låter som en hög dos att börja med...Jag började med 1 krm om dagen å fick 

mkt utrensningssymtom i form av huvudvärk å senare värk i kroppen som vandrat. Även känt mig 



allmänt konstig å trött i huvet. Ökat sakta sakta. Efter 5 veckor ca är jag uppe i 2,5 krm. 

 

Malou Mallan. Jag använder inte KS dagligen nu. Utan har kört när jag känt att jag börjat bli sjuk. 

"Silvergrogg" funkar bra.Samt vid lite magont. Använder ks även på sår. Och där är det enorm 

skillnad.  Tänk bara på att inte blanda ut i vatten utan ta det rent.  

Mona Samuelsson. Min halsbränna har försvunnit sen jag började med ks. 

 

Catharina Berg. Min urolog läkare rekommenderar KS för mina njurar sååå... Jag blev resistent mot 

antibiotika nu i vinter och läkaren tycker att KS är det bästa för en som inte får äta antibiotika. När 

jag sprutade in KS in i katetern direkt till njuren gick min infektion över och jag kunde äntligen efter 6 

månaders helvete med infektioner i min njure samt nefrostomikateter opereras och bli fri 

nefrostomikatetern efter 1 vecka efter operationen. Är gravid igen trots att jag hade ett myom i 

livmodern och livmodern skulle opereras bort men efter 3 veckors användning av KS var myomet 

borta och läkaren va av eld och lågor att myomet var borta och sa ingenting om att KS är farligt för 

människan. 

 

Yvonne Månsson. Jag har fått mörka hårstrå i mitt hår . Det kom när jag började ta Msm! 

 

Pernilla Andersson. Jag känner en person som fick tillbaka mycket mer av sin naturliga hårfärg efter 

ca ett halvårs intag av msm. Blev stor skillnad  Fin glans också. Även om det inte var syftet med 

intaget. Bra sifoeffekt. 

 

Eivor Andersson. Jag är en av dem som har fått håret förändrat efter att jag började med MSM i 

februari. Håret har blivit tjockare och fylligare och inte alls längre så statiskt. Ett glansigare hår där jag 

ser den cendrefärgen som jag hade förr har tagit överhanden över den grå. Min "gubbe" har också 

märkt att hans hår har blivit kraftigare och stabilare och där jag också har sett att många hårstrå av 

hans tidigare hårfärg börjar visa sig hans vitgråa hår. 

 

Tuula Stenfors. Mitt hår har blivit mycket mörkare i längderna men fortf grått vid rötterna. 

 

Maria Olsen. MSM hjälper, har en vän som har psoriasis och som provat msm, psoriasis försvan och 

han slutade äta msm o fick tillbaka det, gjorde så några gånger tills han blev övertygad att msm 

hjälpte och att det inte var en tillfällighet.  Jag skulle också sprayar ks blandat med msm på de utsatta 

ställena 2-3 ggr/ dag. Det hjälper min man som har psoriasis. 

 

Eva Anderson-Hanhineva. Min katt Smirnoff hade besvär med sitt vänstra öga, den såg konstig ut, 

tänkte att jag måste till veterinären men så började jag spraya på ks morgon och kväll..Trodde 

faktiskt inte det skulle hjälpa för tänkte det är något man måste operera men nu är den nästan lika 

fin som det andra ögat..har även en till katt Romeo som fick inflammation i ena ögat som nu varit 

frisk i ett år då jag tänkte köpa ögonsalva igen, men prova ks på hans öga med och nu börjar den se 

fin ut också. 

 

Harriet Wennermark. Har ätit msm i ca 1,5 månad och mår toppenbra (ingen värk)! 

 



Eva Haglind. Gav min pappa ems-creme att smörja ett eksem med spricka i bakom örat. 2 dagar - 

sedan var det bra! 

 

Birgitta Biggan Lörnedahl.  MSM och sötsug. Jag har hela livet haft ett enormt sötsug och för första 

gången får jag nu uppleva hur det är att slippa vara godissugen hela tiden. 

 

Elin Stene .Min ena råtttjej har börjat rossla och jag har två flaskor med ks vatten och en flaska rent 

vatten, de dricker inte ur den med rent vatten utan bara de 2 med ks i. Nu ska jag hämta ut en spruta 

som man tar i munnen på apoteket och ge var dag. Hoppas de fixar sig för din råtta. 

 

Ingela Lännqvist. Jag tappade också håret när jag började med msm men det nya som växte ut hade 

mer fart. Hår växer ju i cykler så det kanske var det som hände. Tog bara vatten och msm. 

 

Daniel Lekardal. Jag tar upp mot en tesked och mitt hår har blivit tjockare. Märkligt......håll upp och 

se vad som händer. 

 

Birgitta Bibbi Wikstedt. Jag fick massor av utrensningssymtom , mer värk i kroppen , hemsk 

huvudvärk,håravfall !! Massor!! Det har blivit bättre nu efter 6 v )) 

 

Linda Hill. Om man jämför oss med hundar.., När man byter foder till hunden, till ett bättre foder, så 

fäller de utav bara .... Sedan kommer den nya fina pälsen ut. Ju sämre foder de ätit innan om de 

verkligen haft problem med försurning mm desto mer fäller de. Sett samma på hästar och katter så 

varför inte oss? Nu menar jag inte att du har ätit dålig mat men kanske hade för lite av vissa ämnen?  

 

Lotti Praznik. Från att ha eländigt hår, tunt osv till att det växer som ogräs och blivit tjockt sedan mitt 

intag av msm. 

 

Johanna Holmberg. Ja det är synd att MSM inte kan avhjälp negativa inställningar!! Prova först innan 

ni dömer! Jag ser de så här genom att ta MSM och KS vid behov har jag fått sluta med åtta dimor 

(dagligen mot diarré) tetralysal (mot min dåliga hy) rosacea krämer morgon och kväll, alvedon några 

gånger i veckan på grund utav värk, lergigan morgon och kväll mot illamående samt otaliga mediciner 

mot matsmältnings besvär  DETTA ovan är vad jag kallar att förgifta kroppen! Och vet ni jag är också 

gladare och piggare. 

 

Maria Boström Grip. Jag körde en 4:e dels kryddmått första två veckorna och jag vet att en del kör 

bara några korn första tiden. Mamma körde på lite för mycket och blev som du Mia Nicklasson, sjuk 

så att hon fick lova att gå till sängs en dag, men hon är bättre nu. Jag mår bra av MSM, tar även jag en 

del andra tillskott, men just MSMet känns som att det tar hand om sånt som ligger och lurar i 

kroppen. Jag fick tillbaka min hud svamp, som sen försvann, jag fick tillbaka munherpes, som sen 

försvann, jag fick ont i knät som sen gick över o.s.v. Det är som att kroppen får hjälp att verkligen bli 

av med sånt, som den tidigare bara kunde hålla nere så pass att jag oftast inte märkte av det. Nu vet 

jag ännu inte om jag blivit av med t.e.x min munherpes, det har gått för kort tid för att verkligen veta 

om det kommer tillbaka eller inte, men det känns så. Att det känns så beror på att det blossade upp 

och försvann inom ett par dagar utan att jag själv gjorde något, lika med utslagen på huden, blossade 

upp och försvann igen, utan behandling. Alla som har haft svamp på huden vet hur lång tid det kan ta 



att behandla och bli av med den, veckor. Kanske gör MSMet att jag inte behöver bekymra mig över 

saken, har jag viruset eller svamp i kroppen fortfarande, så tar MSMet nu hand om det, om det skulle 

poppa upp igen, och att slippa svampangrepp i huden är bara det värt att ta MSM för mig. Sen tar ju 

jag även KS, ett par teskedar om dagen, som jag tror kan ta hand om dessa virus och svamp och 

eventuella bakterier jag går omkring med. Inhalerade KS ca 3 veckor, men har nu slutat, känner inte 

att jag behöver varken det eller mina tidigare mediciner, har astma, så nu är det bara akutmedicinen 

som alltid är med, utifall att. Det jag ville förmedla med mitt långa inlägg  är att det man går och bär 

på blossar upp, för att sen försvinna igen och om det blir för mycket på en gång, så att man inte orkar 

med, så beror det nog mer på att dosen är för hög, än att det är fel att ta MSM. 

 

Susanne Kock Göransson. Använder silversalva till våra hästar. Toppen produkt o bonus är att mina 

självsprickor på fingrarna försvinner..... 

 

Dana Hofford Roxendal. Jag har varit allergisk mot gräspollen sedan 1986. I år för första gången har 

jag inte har några som helst symtom! Än så länge i varje fall, men jag brukar alltid börja känna av det 

mellan 1-15 juni. Fantastiskt!  Hur kommer det sig? Jag har tagit MSM sedan ca 2 juni men inte 

regelbundet. En knapp tsk i ett glas vatten tillsammans med lite C-vitamin i snitt ca var tredje dag. 

 

Navid Goharzadeh. Jag har använt KS och MSM sedan mitten av April med överraskande bra resultat 

mot alla mina många andra besvär. De senaste två veckorna har Jag inte reagerat på mjölk produkter 

som förut. Tidigare var Jag tvungen att ta laktos tabletter från apoteket, vilket inte var så effektiv och 

det var kostsamt eftersom för varje skiva ost tog jag två laktos tabletter men nu kan Jag plötsligt efter 

tjugo år äta så mycket ost jag vill utan besvär. 

 

Patricia Jonsson. Ems-creme använder jag som daglig ansiktskräm. Har fått jättefin hy sen jag började 

med den. Har även Ems-salva för sår, torra fläckar mm... 

 

Carina Newman. Är så trött på mannens snarkningar. ..igårkväll väckte jag honom och sprayade ks i 

näsan...Efter en halvtimme var han tyst och jag kunde somna...vilken lycka.  ÄLSKAR min man men 

kan inte somna när han drar timmerstockar... 

 

Jeanette Hedel.l 1 tsk MSM blandat med vatten i en sån liten vit sprayflaska, spraya i halsen vid 

sänggående. Ett beprövat trick mot snarkning  har funkat för alla jag känner som provat! 

 

Lena Tolf. Hej! Mina söner, 12 o 14 år gamla, fick varsin silvershot i äggkopp i lördags då de båda två 

var risiga. Den ena började få ont i bröstet...alltså i nedre luftvägarna och hade lite feber. Den andre 

var helt utslagen o låg hela dagen o det gick över till frysningar o ont i halsen. de fick varsin shot m 

några timmars mellanrum och senare på em/kvällen var allt som bortblåst o de var riktigt pigga, goa 

o glada! Nästa dag mådde de kanon. Kan det verkligen stämma? Alltså, kunde det verkligen hjälpa m 

enbart den enda shotten? Är kolloidalt silver så fantastiskt som jag tror...? Någon m liknande erf? 

 

Lena Tolf. Jag har sköljt munnen två ggr per dag i ca sex veckor med KS och mitt tandkött slutade 

blöda efter ca 1.5 v. 

 

Ellen Alavik. Min första erfarenhet av ks. Vaknade igår täppt i näsan, ont i halsen, feberkänningar... 



Tänkte, nu är det kört. Blandade en silvergrogg som jag tog teskedsvis under dagen och hade i 

munnen en stund. Idag känner jag inget!  

 

Eva Kriström. Kan berätta att efter frenetiskt kliande av myggbett på mina fotknölar sprayade jag lite 

ks på och nu har det slutat klia. 

 

Marie Westerlund. MSM har gjort att jag äntligen börjar bli lite pigg efter 2 års sjukskrivning för 

utmattningssyndrom. 

 

Johanna Holmberg. Efter drygt två veckor med KS och MSM går min mage som en klocka, jag har sån 

energi! Idag sprang jag 2,5 km för första gången på drygt 10 år och det kändes bra! 

 

Linda Eriksson Båge. Jag har inte kol, men astma sen barnsben, och tar flera gånger per dag bricanyl 

och pulmicort( morgon och kväll). Inhalerar inte ks, men tar ca 1 msk ks morgon o kväll... Och har 

minskat intaget av astmamedicin med säkert 50%.... (Trots att jag är rökare)... 

 

Marlene Walldén. Jag tog vitt vin i silvergroggen, verkade som det funkade bra,förkylningen bröt inte 

ut  och förra gången jag blev förkyld så var jag det i 4 dagar,annars brukar jag vara det i två veckor!! 

 

Lisa Lindström. Har tagit ganska så stora doser msm och ks under några dagar.. ihop med lite annat 

för att kicka igång en detox. Mina handeksem är nästan helt läkta nu och jag känner att kroppen 

redan börjar må bättre  Har passat på när ena barnet var borta om det skulle bli jobbiga biverknigar... 

Det gör inte heller ont i magen när jag äter något surt/starkt/ dricker kaffe vilket verkligen är en 

vinst! 

 

Ingrid Pettersson. När jag använde mycket smärtstillande av olika sorter fanns det ingen möjlighet 

för mig att vänta 2 timmar mellan tabletter och ks. Jag tog dem med 0,5-1 timmes mellanrum och 

hade ingen konstig effekt utan allr fungerade som det skulle. 

 

Ingrid Pettersson. Jag har inte fått några cellgifter men blev strålad hela hösten mot tonsillcancer 

med en hel del biverkningar. Trötthet, koncentrationssvårigheter, sår i mun och svalg m.m. Jag fick 

tips om ks och msm och började med ks i början av april, 2-3 veckor innan sista pet-scan. Ganska 

snart märkte jag att jag blev lite piggare och att jag kunde koncentrera mig mer än 1 minut på något. 

När jag började med msm blev jag klart mycket piggare och fick lättare för att styra tankarna. När jag 

slutade med tandkräm mot muntorrhet och istället gjorde egen på kokosolja, ks och msm så läkte 

såren i munnen på en vecka. Jag tar också b-vitamin, holistic mega b-komplex och dricker Pau d arco-

te som innehåller mycket antioxidanter, mineral och spårämnen. Nu, ett drygt halvår efter avslutad 

strålning har jag precis börjat arbetsträna. Jag tror inte att jag klarat detta än om det inte var för ks, 

msm och resten eftersom tillfrisknandet gått så mycket snabbare efter jag börjat med det.Jag kunde 

trappa ner på smärtstillande ganska snabbt också efter jag börjat med produkterna. Jag tog 15 ml ks 

5 ggr per dygn och började som alla andra med 1 krm msm samt tog d-vitamin 2000 E 2 ggr per dag. 

Hoppas du har hjälp av det! Lycka till! 

 

Sol-Therese Mickelsson. När nån av mina hundar, el hästar, får sår så dränker jag en kompress m KS 

o låter sitta ett dygn i taget. Tredje dygnet brukar jag låta det vila o torka.. Sen tre dygn till. Alltid läkt 



fint o snabbt. Lycka till. 

 

Carina Psyster Yster. Igår testade min sambo att dränka en bomullsrondell i Ionosil och tejpade över 

sitt eksem som han haft på rumpan i många år . Imorse var det nästan helt borta. Ja , det har plågat 

honom i flera år , nu är han övertygad och super imponerad . Så jag är mer än nöjd ! Mirakelmedel 

ska kanske tillägga att han börjat dricka en klunk om dagen för några veckor sedan. 

 

Eva Gustafsson. Jag håller just på att desperat behandla en hunds öra med Silver lotion och för första 

gången efter ett par månaders behandling med diverse veterinärordinerade droppar och annat gojs, 

ser jag en klar förbättring på TVÅ dagar. Han har varit irriterad, skakat och haft sig. Röd och irriterad 

och svart gucka varje dag när jag torkar ur och spolar med öronrens. Bättre i perioder, men sedan 

blossar det upp igen. Mest svamp vad vi tror, men även bakterier. Idag är örat ljust rosa, ser helt 

normalt ut och för första gången på länge är han inte irriterad. Nu på kvällen när jag torkade ur lite 

försiktigt med bomull fuktad med lite silvervatten, var det knappast något sekret alls att tala om. 

Väntar på svar imorgon eller övermorgon på senaste odlingen hos veterinären för ev ny behandling. 

Men som det verkar nu slipper jag hämta några nya droppar på apoteket. Undrar om jag vågar 

berätta för veterinären vad jag har gjort ;) 

 

Sonja Hellström. Jag har en tand som spökat ett bra tag och en pågående rotfyllning med värk till och 

från.Började efter uppehåll med MSM och silver. MSM tar bort tandvärken,helt underbart är detta 

behöver inga värktabletter längre - räcker med msm. 

 

Gina Van Dam. På öppen såryta på trampdynan satte jag en bomullspad indränkt med KS och satte 

på en strumpa som höll på plats..o höll rent på tassen...dagen efter hade nytt skinn växt fram och 

tassen var hel att gå på. Det borde ju räcka med att byta pad flera gånger om dagen...och låta lufta 

emellan...bara gå med strumpan...så det inte kommer in nytt skit i såret. Ger det sig inte på någon 

dag...ta nya antibiotikakuren om du känner dig osäker...KS hjälper till att få bättre skjuts på 

den...intages oralt i dricksvattnet också...eller direkt i munnen... 

 

Katarina McLaughlin. Jag har blivit av med alla symptom från min RA, sedan jag började med Lignisul 

MSM och Litomove nyponpulver. Jag började med att värma upp 1/2 dl vatten för att lösa upp 

nyponpulvret i, pressar sedan i juicen från 1 ekologisk citron och blandar sedan i mitt MSM. Jag 

började med 1 krm MSM, och är uppe i 1,5 tsk MSM nu vilket verkar vara en bra dos för mig. Jag har 

varit smärtfri, pigg och energisk ett antal månader nu, och jag har verkligen fått mitt liv tillbaka!  Jag 

tar även 1 msk KS per dag i förebyggande syfte mot infektioner. Sedan fick inte jag mycket till 

utrensningssymptom, men det kan ha att göra med att jag inte åt några mediciner heller, så MSM:et 

kunde "gå in" och jobba direkt på problemet. Det är smart att börja i lägre dos av MSM ifall han har 

tagit mycket olika mediciner, så han inte får kraftiga utrensningar. Jag klarade av att börja med 1 krm 

och behövde inte gå ner i dos, och sedan har jag ökat 1 krm var 7:e dag. Vissa kan behöva ta mycket 

mer än vad jag tar, men jag har stannat till på 1,5 tsk och mår utmärkt! (jag har läst om människor 

som är uppe i 4-5 msk för att nå deras personliga dos av välmående, allt är individuellt). 

 

Susanna Nöjd.  Min flicka (12) har droppat ks direkt i örat fler ggr per dag och fått bukt med örvärken 

i samband med förkylning. 

 



Victoria Lindgren. Igår satte jag mig på en geting (inget jag rekommenderar andra att testa). Det 

brände och sved som bara den! Dränkte en bomullstuss i ks och la den innanför byxorna mot sticket, 

poff så var svedan borta och återvände inte. Idag har jag för övrigt nästan inte ens ett märke kvar!!  

 

Jeanette Hedell.  Satte mig i brännässlor. Sprayade KS och smärtan försvann direkt och inga blåsor 

blev det. 

 

Sarah Hägnås. Jag har hörselgångeksem och jag sprayar en blandning av msm (en del) och silver (sex 

delar) och klådan lägger sig i flera dagar funkar kalas bra. 

 

Ulrika Magnusson. Jag blev av med mitt hörselgångeksem efter 20 år, doppade en topz i ks o tvätta 

ur i en vecka, borta  

 

Jeanette Hedell. Jag led av detta elände (hörselgångeksem) i cirka 5 år innan jag kom på att testa KS. 

Sprayade KS-MSM-blandningen i örat några gånger per dag och det började genast att läka ut. Sakta 

men säkert så blev jag bra till 99%, kan bli lite torr ibland fortfarande, då smörjer jag med EMS-

crémen och problemet är borta direkt! Supereffektivt! 

 

Peter Fagerlund. Efter 15 års erfarenhet så kan jag precis som 10 000-tals andra bara i Sverige säga 

att det är i vilket fall inte möjligt att det är placebo alltihop. 15 år av att kunna stoppa kräksjuka i hela 

familjen totalt, läka sår med KS på kompress (och i det värsta fallet ett sprucket operationssår som 

blivit kraftig infekterat och varande. Sjukvården menade att man fick ge upp tejpande, skära om, sy 

och ge antibiotika eftersom det varit i flera veckor. Jag gick därifrån och lade på ren kompress med 

KS. Såret läkte fint på tre dygn utan infektion), Stoppat varenda öronproblem på 6 barn inom 15 

minuter, tagit bort nagelsvamp förutom den svamp som angrep mina bihålor och mycket mer. varje 

gång helt klockrent i 15 år på 8 personer. Innan detta fick vi kräksjuka och var ofta vid läkare speciellt 

med barnen. I många år nu har vi inte behövt uppsöka läkare för annat än ett hundbett som vi ville 

att de skulle se på. Jo, en bruten arm sökte jag för naturligtvis men det är ju inte medicinskt på 

samma sett. Vi tar inte silver utan anledning bara för att. Vi använder det när kräksjuka eller liknande 

går på dagis och så. Barnen kan få en matsked i en liter saft så är de ok. Öronvärk så att de inte kan 

sova då tar jag två-tre droppar i örat så är det fixat. Jag tycker det är väldigt illa när någon köper dyrt 

KS och dricker några dl, varför vill man göra så? Lite kan vara mer som min läkare brukade säga när 

jag såg honom för många år sedan nu. Jag tycker att ni skall lämna detta ifred och låta folk få den 

enkla, billiga goda hjälp de får av silver. Många har en alltför stor tro på silver men det enda det ger 

är i så fall en placeboeffekt vilket inte alltid är fel. Att ha en övertro på sjukvården kommer jag dock 

aldrig att få efter mina felbehandlingar och annat. En överläkare flydde Sverige efter felbehandling 

och rådet jag fick när jag ville anmäla var "Glöm det, han kommer aldrig att sätta sin fot i Sverige igen 

och kan inte stå till svars.". Och han var inte den enda som felbehandlade. Enligt docent Per Stjärne 

på Huddinge så hänger det ihop såhär: Sjukvården i Sverige använder mediciner som är testade OCH 

märk väl, som erbjuds vården av företag som tillhandahåller medicinen. Testning innebär såvitt jag 

förstått enorma summor och ett företag som inte kan ta patent på det för att sedan exklusivt kunna 

erbjuda leverans har helt enkelt ingen anledning att göra detta. Stjärne visste mycket väl om silvers 

effekt och hyllade att jag forskat mig fram till detta, tagit fram det själv och botat mig. Han ansåg att 

han gärna hade använt det men att det inte erbjuds av företagen. Han sade rakt ut att det beror på 

att det är ekonomiskt styrt och inte nyttostyrt så att säga. I Europa idag dör väl ca 20 000 människor 



varje år av resistenta bakterier. I USA dör minst 200 000 varje år av medicineringen. Men ändå tycker 

ni att det verkar mer effektivt än något som man känt till som botemedel sedan Hippokrates? 

Kineserna använde redan för över 1000 år sedan "läkestavar", en silverstav som när man höll den 

mot ett sår tog bort infektion. Det är den vägen jag fann ut om silver. Jag forskade i ett år och då 

fanns varken reklam för detta eller Facebook. (Peters KS var tillverkat av honom själv). 

 

Karin Björklund. Bacilluskerna biter inte på mej längre, naglarna spricker inte, är nästan aldrig i 

obalans längre, aldrig täppt i näsan, ingen hosta, inget kraxande i luftrören. Hela jag har lugnat ned 

mej. Var till tandläkaren härom dagen. Ingen tandsten, inga tandköttsfickor. Har ätit msm och ks 

sedan 6 februari. Livet har blivit bra mycket roligare. 

 

Andrea Seewer. Min ena katt har FORL och fick dra 12 tänder förra året, och i våras tyckte jag att 

hans tandkött började bli röd igen och jag befarade att sjukdomen skulle fortsätta. Men ungefär 

sedan april har jag gett han ett halvt krm MSM på morgonen och en halv tsk KS på kvällen, och nu är 

munnen hur fin som helst, inga inflammationer alls och ingen tandsten eller dålig lukt heller, bara 

rosa och fin. 

 

Lotta Sunvisson. Appropå bli lös i magen med för mycket msm.  Har nu tagit msm i ca halvåret. Men 

även knaprat värktabletter. Det blir man ju ganska hård i magen av. Nu har jag slutat med socker, 

vetemjöl och mjölk. Dessutom slutat med Orudis. Hade precis gått upp till 3 tsk. A j aj aj! Nu kom 

reaktionen! O innan jag fattade vad osm var fel! Ont! Nu trappade jag ner till knappa 2 tsk o det 

känns mycket bättre. Om Msm hjälper? Var lite fixerad på min häl som jag har gruvligt ont i och näää, 

den gör ju fortsatt ont. Men... Resten av kroppen mår mycket bättre. Inga domningar av diskbråcket 

längre. Händerna mår ju riktigt bra. Kämpar vidare och kanske hälen ger upp den med! 

 

Karin Björklund. Jag förstår inte vad som händer. Efter 6 månader med msm och ks och efter 6 år 

med andningssvårigheter så är det idag första dagen som jag kunnat röra mej utan att storkna. 

Svårigheterna kom i samband med tandsanering. Innan dess var jag helt "normal", men allt kom som 

ett skott - hjärtinfarkt, svårigheter att andas och livet tog en sorglig vändning. Idag har det regnat 

men nu skiner solen igen, både ute och inne i mej. Fan tro´t. 

 

Ann-Katrine Backman.  Då jag hade amalgamförgiftning, så var tandläkaren tvungen att skära bort en 

del av tandköttet uppe i ena sidan också eftersom kvicksilvret hade börjat vandra i kroppen. En 

annan kvinna här också så fick en massa bölder i ansiktet och så for hon till Åbo där dom skar upp en 

och kollade vad det var, så var det kvicksilver som rann ut ur dem. Väldigt viktigt att kontrollera att 

allt är borta och att man går till en seriös tandläkare som tar det på allvar och skyddar ordentligt vid 

saneringen, annars kan man dö. En kille i Tammerfors tog bort 11 plomber i samma vecka som mig, 

men han dog 3 dagar efteråt. Jag hade alla tänkbara symtom av mina amalgamplomber, förutom att 

jag slapp rullstol. Jag tog bort 14 stora plomber på 1 dag och dom tre dagarna efteråt var jag i 

jättedåligt skick, för då man tar bort amalgamplomber så är det som att vänja en knarkare från knark. 

Det märkliga är ju också att så länge vi bär amalgamplomberna i våra munnar är det helt ok, men så 

fort vi tar bort dem, ja då är det problemavfall. 1 normalstor amalgamplomb innehåller lika mycket 

kvicksilver som 22 batterier. 

 

Camilla Arlebrink. Min son får alltid ks varje dag:-) Dessutom märkte jag att efter jag börjat på msm 



på mig själv o hundarna så biter inte längre fästingarna. De kan krypa runt i timmar men utan att bita 

sig fast. Jag hade säkert tio stycken på mig igår. Jag kan ju haft tur, men katterna har inga heller. O 

skulle en bita av hundra så är det ju grymt bra. 

 

Helena Vestman. Jag är ny användare av ks o msm. Inte ett myggbett sen jag började. 

 

Lisa Andersson. Jag håller mig besvärsfri (så gott som) från min pollenallergi med att spreja KS 

framför ansiktet. Jag håller ögonen öppna och andas samtidigt in. Den finfördelade duschen av KS 

hjälper mot problemen i ögonen och nästäppan och även mina lindriga astmatiska problem. 

 

Katarina McLaughlin. Nu har jag tagit mitt MSM i dryga fyra månader, och vill nu berätta om de 

andra positiva sakerna jag har märkt (det stora är att jag är helt symptomfri från min reumatism, och 

är mycket piggare i både kropp och knopp)! Jag tar 1 1/2 tsk MSM, det känns som en bra dos för mig. 

Mitt hår har blivit väldigt starkt, (och jag bleker det ordentligt), mina naglar växer så det knakar och 

har fin vit färg på topparna, mina "toalett-besök" kan jag ställa klockan efter, så regelbunden är jag! 

Min syn verkar ha fått en annan skärpa, särskilt vid körning i regn (som jag alltid har hatat innan), och 

jag är mer skärpt i hjärnan känner jag. Tänkte att detta kan vara trevligt att sprida också, eftersom jag 

tjatar om att jag är smärtfri hela tiden! 

 

Kattis Bjerselius. Jag som har haft stora problem med inflammerade tarmfickor i många år tar en 

kapsyl=ca 1 msk morgon och kväll som underhållsdos. Känner jag av inflammationen(som kommer 

extremt fort) tar jag 0,5 dl i ett glas ljummet vatten på fastande mage 3 ggr dag för att det ska 

komma ner långt i tarmarna. 

 

Susanne Holm. Jag ger en golden ca 1 msk KS två ggr/dag. Hon slickar gärna i sig det. I början lät jag 

det sippra in/ner mellan kindtänderna när hon låg på sida och viftade på svansen. 

 

Irene Salander. Gammelkatten började, som vi upplevde det, kissa i sömnen i 2-3 dagar i sträck, ett 

par tre gånger om dagen. Hon kissade på de platser hon ofta ligger och vilar/sover på och det 

märktes tydligt på henne att hon skämdes när vi upptäckte det, så vi fick aldrig känslan av att hon 

gjorde det med flit som protest, utan hon kunde inte rå för det. Trots sin ålder är det en jäkla fart på 

henne, hon susar runt i huset å ska alltid vara med. Förutom kissandet på fel ställe märkte vi inget 

konstigt med henne, pigg och glad, åt och drack,hon var precis som vanligt. Läste i nån veterinärspalt 

att det kunde bero på infektion i urinvägarna. Så vi bestämde att vi testar KS ett par dagar, eftersom 

hon ändå är så pigg i övrigt, blir det inte bättre åker vi till veterinär. Så fram med skål med rent Silver, 

ca 1-1,5 dl mitt på dagen. Såg katten dricka ett flertal gånger under em/kväll samt vaknade av att hon 

satt och drack morgonen efteråt. Då var silvret slut så fyllde på igen. Nu har hon druckit silver 

självmant i 3 dagar- och har under den tiden inte kissat utanför kattlådan en enda gång :) 

 

Therese Hansen.  Min 15 åriga katt var hängig hostade massor och var allmänt rostig.. Trodde han 

var med i sista svängen men valde att hälla silver i maten.. Det tog tre dygn så var han hur frisk som 

helst.. Bästaste katten. 

 

Karin Björklund. I morse när jag vaknade mådde jag tjyvis. Jag tog 1/2 dl ks i ett varmt glas vatten. 

Nu, en timme senare, mår jag bra. Anders, du har sagt att man ska ta varmt så att magmunnen 



öppnar sig. Funkar. 

 

Veronika Öström. Droppade i ks ca 4 ggr under en dag på kvällen gnuggade ja lite då försvann vageln 

i ögat. 

 

Örjan Holmstrand. Jag har provat spraya med ks och vageln försvann på 2 dagar. 

 

Susanne Holm. Min frissa var helt lyrisk över mitt tjocka, starka o friska hår vid mitt senaste besök för 

en vecka sedan. Perukfabrik på G här också snart.  Naglarna växer så dert knakar och hela jag mår 

bra. Började med MSM o KS 15 mars och tar nu 1 tsk + 1 (lite rågat) krm. 

 

Linnéa Kokås-Sörgård. Oj jag har alltid haft jättemycket vaglar i ögonen. Har ätit msm och ks i kanske 

ett halvår och nu är dom borta! En hade lagt sig under ett skikt så jag hade mer eller mindre 

accepterat att den alltid skulle hänga med. Sprayar ks i ögonen på kvällen. Har inte ens tänkt på det 

men jag ser ju sambandet. 

 

Jeanette Kindblom. Jag har precis haft/har diverticulit (tarmficksinflammation). Legat i feber, hög 

sänka mm o dom har försökt lägga in mig sedan i måndags (men svårt när man har barn att ta hand 

om). På ett dygn förändrades mina stegrande värden radikalt och inflammationen vände. Jag har 

tagit MSM, silver, aloe vera och GURKMEJA (massor). Kirurgen undrade förvånat vad jag hade gjort 

för o vända inflammationen så radikalt...  Igår sa dom att jag inte behöver läggas in längre. Sen skrev 

dom ut antibiotika, Flagyl och någon mer. Men jag tänker inte hämta ut dom (om jag inte blir värre), 

utan jag fortsätter med gurkmeja, silver, msm o Aloe Vera. 

 

Yvonne Luthman. Ett av mina barnbarn hade en vagel i ögat. Fick låna en sprayflaska med ks av mig, 

som hon sprayade med flera ggr/dag. Den var borta dagen efter, men hon fortsatte spraya ett par 

dagar till för säkerhets skull. 

 

Bengt-Olof Högsten .KS(ionosil) är Grejer det! -druckit dunkvis sen -06. Haft EN feber som var 

allvarlig sen dess, då hade KS tagit Slut. -drick som det är! 

 

Janne Andersson. Använd KS som det är. Har tagit detta sen minst 6 år tillbaka och fram till nu inte 

haft en enda maginfluensa, ingen vanlig influensa, knappt ens varit förkyld. Jag tar en hutt varje 

morgon och sen har jag en liten sprayflaska som jag använder då och då och skulle jag få 

förkylningssymptom så duschar jag extra i svalg och näsa.Innan jag började med detta använde jag 

Neseril och liknande i tid och otid och hade halsont och bihåleproblem till och från. Detta 

användandet och problemen med hals och bihålor har i stort sett försvunnit. Tack för det  

 

Robert Bielik. Hade molande i tarmarna häromdagen, drack ett glas varmt vatten med två matskedar 

ks i (på morgonen innan ngt annat), problemen gick över under förmiddagen. 

 

Maria Söderqvist. Ny användare av ks, lite skeptisk , men har iallafall blivit besvärsfri i näsa och 

bihålor på en vecka. Dricker ks men ska köpa sprayflaska oxå. Har baddat sprickor i baken, och de 

försvann efter två dgr.positivt skeptiskt med andra ord, funderar och läser på om msm nu. :-)) 

 



Jeanette Kindblom. Jag ger min 5-åring silver till det mesta. Sprayar bort halsfluss mm. Nu får hon 

det dagligen för att stärka sina tänder.... 

 

Carina Wall. Jag tycker det funkar bra. Påminner mig att jag måste köpa en ny dunk. Har kört med 

en.topps med Ks på min ständiga klåda i ena örat. BORTA!!! 

 

Inger Fritiofsson. Starka ekonomiska intressen tjänar pengar på att göra oss sjuka tex feta. Lika starka 

(delvis samma månne?) intressen tjänar pengar på bantningskurer, plastikoperationer osv. Och tyvärr 

styr läkemedelsindustrin mycket. En vän som jobbat på sjukvårdsupplysningen berättade att de gick 

direktiv av typen " den här veckan ska ni inte rekommendera alvedon utan ipren". 

 

Mats C. En bekant som fått prostataförstoring (ej undersökt men det måste ha varit det eftersom han 

tvingades gå på toaletten och kissa en gång i halvtimmen) har kört med ks ett tag och han är redan 

mycket bättre. Det blir stadigt bättre och bättre. Sådant är kul att höra. 

 

Helene Bolander. Jag vet inte jag..men jag har legat pladask i sängen ett par dagar,har ont i en höft 

sedan 4 år tillbaka..jag har varit på allsköns utredningar,magnetröntgen..och vanlig 

röntgen,reumatologen och vanlig läkare..har även magkatarr efter att jag proppat i mig 

morfin,citodon och fått kortisonsprutor i många år..nu! Efter jag tagit silver i någon vecka, så mår jag 

bra..inte super men näst intill..jag törs inte tro det är sant,det känns nästan lite löjligt faktisk..precis 

som jag fått en uppenbarelse..kan det vara silvret??!! 

 

Johanna Holmberg. Ja jag tackar KS Anders sultan och ann-Katrine Backman för att jag återfått min 

hälsa. Jag ska berätta om KS och MSM för min läkaren på medicin på torsdag, han var intresserad 

över hur detta tillfrisknande gått till  

 

Ann-Katrine Backman. Har haft besök av Maria och Thommy idag som berättade en intressant sak. 

Ända sedan i februari så har Maria haft besvär med ögonen, främst det högra som det har runnit ur 

hela tiden och varit väldigt besvärligt. Hon var till läkare som konstaterade att hennes tårkanaler var 

stockade och det blev tid beställd till operation genast. För en månad sedan började hon spraya 

Ionosil i ögonen 1 ggr/dag och nu har hon inget besvär i högra öga och endast lite besvär i det 

vänstra, så någon operation blir det inte tal om, för Ionosil har rensat upp tårkanalerna. 

 

Ramona Berggren. Jag brände mig på ugnen ikväll och kom ihåg att jag läst här att man skulle lägga 

omlägg med ks ( jag tog 2pads som jag dränkt i ks & tejpade fast med kirurgtejp & bara på knappt 25 

min så har värken stillats  Otroligt bra! 

 

Ullis Sundström. Jag sprayade KS i min hunds öga när han hade fått en smäll av katten! Blev bra i 

ögat direkt. Fortsatte att spraya 3-4 ggr om dagen ett par dagar extra. 

 

Catrine Nyfiken. Mina tänder o tandsten va superbra denna gång ja va hos tandläkaren o ja berätta 

att ja borstar i kokosolja o sköljer me ks vilket hon tyckte va toppen ! 

 

Anders Sultan. Alla KS är inte de samma. Det finns en hel del trix vad gäller hur man förbehandlar 

vattnet, vilka parametrar man har medan man tillverkar det kolloidala silvret, energisättning med 



frekvenser och hur man får produkten att mogna på rätt sätt - allt detta påverkar den färdiga 

produkten och det är det som får Ionosil att ge bäst resultat när användare får jämföra den effekt de 

får av Ionosil i förhållande till andra uppstickare. Ionosil har 14 år på marknaden nu och under den 

tiden hinner man ta fram optimala produktionsparametrar.  

 

Alla bilar är inte heller lika bra trots att de går under beteckningen "bil"  

 

Jag vill inte påstå att hemmatillverkat KS inte har effekt, men får du inte det resultat du räknar med, 

så testa ett professionellt producerat KS med lång tillverkningstradition! 

 

För att bättre illustrera detta så är här uttalanden från gruppmedlemmar i gruppen Kolloidalt Silver 

2.0 när de jämför Ionosil med ett annat svenskt märke - HTS 

 

Skillnader mellan Ionosil och HTS KS  

Då allt fler ställer frågor kring skillnader mellan Ionosil (Ion Silver) och HTS (Hightech Scandinavia) 

produkt, så har det föranlett att jag  sammanställt detta dokument med uttalanden av 

gruppmedlemmarna själva.  Alla KS är inte de samma - som tyvärr vissa försöker hävda. Det  skiljer 

ofta stort i tillverkningssätt och detta avspeglas i produktens förmåga att eliminera mikroorganismer.  

 

Det kan skilja ganska dramatiskt mellan vad produkten klarar av att hjälpa dig med. Det märker man 

när medlemmar som provat båda tillverkarnas produkter, själva reflekterar över resultaten de fått... 

 

Goranka Anki Stjernström. Ögonbesvär. År 2004 var jag nära den kända väggen...lyckades vända 

men tagit en del skador. Har sedan dess haft återkommande herpesutslag på vänstra kinden och mot 

näsborrarna. Senaste 2 åren har dessa spridit sig mot ögonen. Klåda sveda och gegga :( 

 

Jag baddade med kamomillthe, koksaltlösning och ögonskölj från optikern. Lite lindring men 

knappast märkbart. Föra året i augusti skrev jag om dessa på min FB status och en vän skrev jag 

borde testa KS. Jag kände till det men även till den blåa mannen så jag var lite skeptisk. Dagen efter 

var jag på Bodystore och skulle beställa kokosfett när jag kom på att söka efter KS. Köpte hem en 

flaska Ionosil och vågade knappt öppna den. Ett samtal med min mormor förändrade allt :) 

 

Badda på innan du lägger dig sa hon, jag är inte blå ännu, efter alla dessa 5 år *S*  

 

Bra tänkte jag, tog två rondlar och la mig...dränkte de och somnade! På morgonen trodde jag inte 

mina ögon :)  Rodnaden var borta och geggan med! Gissa vad jag gjorde hela den dagen :) LYCKLIG! 

 

Jag fortsatte spraya och gjorde slut på min lilla flaska. Några veckor senare fick jag ny dator på jobbet 

och mina besvär kom tillbaks. i samma veva fick jag fler KS-vänner och jag beställde en ny flaska dock 

nytt märke (HTS). Jag baddade på igen men det försvann inte över natten...  jag sprayade och 

sprayade, var hos läkaren och inget hittades :( Började grubbla vad felet var, har jag blivit resistent 

mot KS? Köpte hem igen det första märket (Ionosil) och återigen fick snabba resultat. Sedan dess är 

mina ögon trogna "första kärleken" <3 

 



Marianne Kähkönen Jag har hemma både sorterna (HTS och ionosil) och den som är klart bäst är 

Ionosil --  jag gjorde blindtest på resten av familjen och Ionosil vann. Jag har använt HTS Silver i ett år 

men har ej tyckt att jag har haft nån effekt som jag vill ha mot mitt immunförsvar, men så fort jag 

bytte mot Ionosil så märkte jag stor skillnad. 

 

Curt Axelsson. Använder KS på min KOL. Köpte först Ionosil och var mycket nöjd " FRÄLST " på KS & 

provade sedan HTS och effekten uteblev. Mina barn/barnbarn fick dela på innehållet i HTS- flaskan 

till enklare användning. Skrev det på KS-sidan & åkte ut första gången. Blev tagen till nåder & skrev 

samma sak igen med samma resultat.  Victoria slängde ut mig en gång till för ett par dagar sedan. 

Mitt problem är att just Ionosil funkar absolut bäst för mina lungor. HTS KS och Combivent har båda 

ungefär samma brist på effekt . Liknelse jämför öl: HTS samt Combivent = lättöl. Medan Ionosil = som 

en starköl - vet bara inte ifall jag skall säga 5,2 eller 7, %. Samma sak med omedelbart stopp av 

blödning av småsår. 

 

Sarita Axelgrim. Jag köpte en nebulisator och började inhalera med HTS silver och absolut inget 

hände med mina bronker. Har kronisk bronkit. Blev lite ifrågasatt över att jag påstod att inget 

hände.... Jag fortsatte dock inhalera. Sen köpte jag nytt KS när flaskorna tog slut och då hände det 

saker. Läste i ett inlägg om att det var skillnad i produkterna vad det gällde hjälp för bl a lungor. De 

senare flaskorna KS var Ionosil.. 

 

Robert Carlberg. Själv har jag även hört att personer med borreliainfektioner inte blir hjälpta av HTS 

KS men känner stor skillnad när dom använder Ionosil KS...  

 

Annika Bubba Eriksson. Jag har använt både den sort som på bilden (HTS) och ionosil  till allt. Ionosil 

är den enda jag märker ger god effekt. I vissa fall mycket god effekt. Hovböld, sadelstadsknutor, sår, 

magsjuka, böld på tuppens fot, rasp, hosta, halsont.......HTS har inte gett någon förbättring och den 

har jag testat mest. Det finns säkert fler sorter men det är bara dessa jag testat. Lycka till! Bara att 

prova sig fram till det man själv tycker fungerar! 

 

Ing-Britt Bronzwinge. Nu kan jag med konstatera att Ionosils KS är bättre än det andra märket. Har 

använt 1 liter av annat märke (HTS) och nu börjat med just Ionosil. Så tummen upp för det 

 

Ingemar Hasselqvist i kommunikation med ägaren av HTS: Erfarenhet baserad på eget användande 

på ett flertal hästar, sår och även invärtes... Din produkt tar ca 2 v längre tid innan man ser resultat 

och Ionisil ser man resultat på efter några dagar, likaså andra produkter från USA bla.. så har jämfört 

och sett skillnaden, skulle uppskatta att jag testat på ca 50-75 hästar bara i år. 

 

Malin Färnlund. Har använt HTS silver i några månader nu . Har både druckit och inhalerat för min 

astma. Har även haft för min herpes. MEN jag har inte märkt någon skillnad alls. Nu skall jag beställa 

Ionosil!! 

 

Carina Ek. Ska nu prova att inhalera lonosil för min lungsjukdom. .. har inhalerat hts silver under lång 

tid tidigare utan effekt. Hoppas på att kunna andas utan cortison.... hoppas hoppas!!! 

 

Lotta Kjellsson. Detta bekräftar vad jag misstänkte, till min stora besvikelse samtidigt som jag är glad 



att få veta varför min egenbehandling inte gett önskvärt resultat. Opererades förra hösten för 

cellförändringar, sedan visade det sig att de inte fått bort allt. Jag valde att avstå ytterligare op, för 

att testa alternativ egenbehandling i form av både gurkmeja, graviola, d3vitamin o ks. Provade först 

Ionosils ks i samband med magsjuka. Kände direkt att det började "krampa" o arbeta i området för 

cellförändringar på ett bra och positivt sätt. När det tog slut beslöt jag mig för att testa HTS ks, men 

den där läkande känslan uteblev o nu väntar jag på provsvar som enligt läkaren troligen kommer att 

visa att det är oförändrat. Jag får se om jag avvaktar med op ytterligare, då jag tänker köra stenhårt 

med Ionosils ks istället. Håll tummarna för att det ger ett fullgott resultat. 

 

Lotta Kjellsson. Uppdatering ett par veckor senare: Idag var jag och hämtade ut en 5-litersdunk 

Ionosil. Jag känner redan hur det jobbar i kroppen!! En annan god sidoeffekt är att min envisa och 

långdragna förkylning efter ett par timmars intag av ks, avtagit markant. Och de som säger att en 

känsla är inbillning kan sluta läsa här! Jag känner min kropp och jag VET att det inte är en 

placeboeffekt!! Jag känner mig så glad just nu! Jag hålls under utredning för cellförändringar som de 

ej fått bort helt. Jag känner hur Ionosil arbetar på stället , vilket jag inte gjorde då jag använde HTS 

silver. Ärligt talat så är det silvret, enligt min uppfattning, bara rent skit och lurendrejeri, HTS silver 

alltså. 

 

Heli Junttila. Använde HTS KS i drygt en månad för blödande tandkött. Det blev bara värre. Bytte till 

Ionosil för en månad sedan. Blöder inte längre sedan en vecka tillbaka. 

 

Monica Ramsten. En framgångshistoria om en katt och KS. Katten hade skadat sig och dragit upp 

nästan hela hakan och en stort hål med köttslamsor var öppet. En tratt och KS Ions sprayades på 

varannan timme, och lite i munnen. Efter 14 dagar, så har det stora öppna såret gått ihop till en 10 

krona, men INTE öppet sår. Katten är hur pigg som helst idag. Snart åker tratten av för gott. Men just 

nu sätter han in tassen och på något konstigt sätt knyter han upp snöret och drar av tratten. Tack 

gode gud för KS. Sen har jag en katt som får ständiga urinvägsinfektioner. 2 ggr per dag, med Ion 

silver. Då tar det ca 5 dagar så är allt bra igen. Testade med HTS silver som jag fick låna för jag hade 

inte fått tag på Ions igen, men det hjälpte inte på samma sätt, hade det bara i 6 dagar, sen fick jag 

köra Ions ovanpå det, då tog det 2 dagar så var det ok igen. 

 

Maria Södergran. Min erfarenhet är att Ionosils ks är mer effektivt än Hightechs. 

 

Andrea Gustafsson. Jag använde Ionosil först, funkade jättebra på allt, infektioner mm. Vart snål och 

köpte High Tech Scandinavias (HTS) silvervatten och det hände inte ett skit rent ut sagt. Det enda 

märket du ska ha är Ionosil. Oslagbart! 

 

Curt Axelsson. Jag förlorade en månad på att inhalera HTS KS mot min KOL. Gav bort flaskan 

eftersom den ej funkade ändå. 

 

Zenita Källström. Hts fungerar inte på min vovve. Bara ionsilver. Min hund har en bentumör. Fått 1-3 

månader den 15 januari. Började med ks en vecka efter. Märkte rejäl förändring piggare o gick 

bättre. Köpte billigt hts silver o hon blev sämre. Ställde frågan här o fick reda på skillnaden. Köpte 

ionsilver igen o hon blev bättre igen. Hon springer på 3 ben men är pigg o lycklig. 

 



Eva Temrin. Har själv, utan någon vetenskap, insett skillnaderna och kommer inte använda HTS 

produkter något mer....tråkigt men sant för mig..... 

 

Sarita Axelgrim.  Jag föreslår att alla som är tveksamma; köp en liter från ion silver och en liter från 

high tech Scandinavia. Använd en liter åt gången och notera vad som händer. Då kan ni själva avgöra 

vilken som hjälper. Jag använde två liter från high tech Scandinavia. Fick ingen effekt alls på mina 

lungor eller förkylningar etc. Jag valde deras silver eftersom jag samtidigt köpte deras nebulisator. 

Visste inte så mycket om silver då. Sedan köpte jag två liter från ion silver för att det var kampanjpris 

på näthandeln, där jag köper övriga kosttillskott och fick omedelbar effekt på många av mina 

åkommor, t ex mina lungor, kapat tre influensor (har kunnat jobba, ingen feber) etc. 

 

Ann Parknert. Är det skillnad på KS från High Tech Scandinavia jämfört med "samma" köpt från 

Ionisils egna? Jag har köpt 5 litersdunken från High Tech Scandinavia och upplever inte att den är lika 

effektiv som de tidigare köpen av Ionosil. Kan något ha hänt med dunken? Blir det förstört av ljus så 

att effekten uteblir? (Jag förvarar den i en garderob). 

 

Linda Glambeck. Haft Ion silver i flera år och brukar spraya på sår osv för att stoppa blödning. Skar 

mig i fingret i morse o hämtade silvret men det slutade inte blöda som det brukar? Fattade ingenting, 

tog på mer men det slutade inte. Kom då på att jag har HTS silver nu istället så skyndade till 

handväskan där det fanns kvar lite grann av mitt gamla Ion silver. Sprayade på och det slutade blöda 

direkt!  

 

Paulina Tufvesson. Har efter läsning här beställt hem ionosils KS fastän jag redan har HTS KS hemma 

då jag inte riktigt är nöjd med resultaten. Synd att det är så stor prisskillnad, men skiljer det i kvalitet 

är det ju inte så märkligt. Är HTS inget att ha alls (om man får lufta den frågan här) eller vad kan jag 

använda den till? Har använt den till munsår, blåsor m.m utan toppenresultat. 

 

Siv Linman. Jag har skrivit tidigare men tar det en vända till. Jag har alltid haft problemtänder och 

varit tvungen att lära mig hålla rent i munnen. Trots det har jag fått tandfickor som bara blev värre. 

Efter att ha borstat med kokosolja+msm+silver i ca 2 mån var jag hos både tandhygienist o 

tandläkare. Ingen plack, ingen tandsten och inga tandfickor. Två första veckorna utan fluor blödde 

tandköttet och gjorde rejält ont. Sedan började det klia och jag förstod att läkningsprocessen var 

igång. Aldrig att jag förgiftar min kropp med fluor igen. Avslutar alltid borstningen med ks. Finns bra 

info här om fluor och det är inget som hör hemma i människokroppen! Jag mortlar ca 5tsk msm och 

blandar med 5-6 msk värmd kokosolja så att den är flytande och 1-2 tsk ks. Jag är inte så noga så det 

blir lite olika. Kokosoljan skall vara kallpressad ekologisk. Jag tror att man kan lägga till 

peppamyntsolja för att få bättre smak. 

 

Carmen Neemre.  Tidigare när använde vanlig tandkräm var jag hos tandhygienisten varenda halvår 

men efter att jag börjat använda MSM KS blev första gången inte så mycket att ta bort tandsten och 

blev kallad tillbaka om 1 år. Tandfickorna hade blivit mindre! och det trodde inte tandläkare att det 

var möjligt men allt är ju dokumenterat... 

 

Josefine Hallgren. Kan man behandla örongångsinflammation och hörselgångseksem naturligt? 



Uppföljning ett par dagar senare: Det är redan mycket bättre. Funkade bra mycket bättre och 

snabbare än kortisondropparna. 

Majsan Gustafsson. Började med KS för halsont och sår. Botade barnbarnets mollusker på några 

veckor samt handeksem som tog lite längre tid. Har inte varit förkyld på flera år. Brorsdotterns acne 

blev bra. Om tandköttet blöder. Tagit mot vinterkräksjuka som pågick runt omkring jobb och hemma. 

Botade tarminflammation. Använder även MSM som jag blir pigg av, får starka naglar och tappar 

betydligt mindre hår. Använder också silversalva om det är några problem med huden. 

 

Maria Andersson. Var till tandläkaren häromdagen och hade då inte varit där på sex år. Sist jag var 

där hade jag början till två hål, ett i en visdomstand och ett på en tuggtand. De ville jag skulle boka 

tid och laga. Nu när jag var där såg sköterskan inga hål och blev så förvirrad så hon hämtade 

tandläkaren som kunde konstatera samma sak. Inga hål!! Jag har de senaste åren borstat med en 

blandning av kokosolja, bikarbonat och himalayasalt. Senaste månaden har jag använt Thieves från 

Young Living, alltså inget med fluor. Dessutom behövde inte hygienisten köra hela 

rengöringsproceduren för allt var så bra i min mun. Till saken hör att jag är en slarver med mina 

tänder och borstar dem för det mesta bara en gång om dagen. Jag är 47 år. Min erfarenhet är således 

att fluor är något vi är skrämda till att använda och de flesta av oss vågar inte chansa...! 

 

Nina Labbart. Jag äter msm och tar ks varje dag. msm har gett mig mindre värk i leder och enn bättre 

hy. magen fungerar bra också. ks gör att jag inte e sjuk och behöver inte ta penicillin pga suprapubisk 

kateter. 

 

Anna Wäktare. Livsmedelsverket är inte ensamma om att vilja smutskasta/skriva helt felaktiga fakta 

om KS. Det är helt enkelt "för" bra mot så mycket, och man vill inte att folk ska känna till detta i allt 

för hög utsträckning då KS kan användas istället för väldigt många läkemedel/preparat! Det är 

ytterligare en gammal kunskap som är på väg att glömmas/gömmas så att vi istället ska köpa mer 

receptbelagda syntetiskt framställda preparat i vår strävan efter bättre hälsa! Socker, glass, chips, 

läsk, cigaretter, alkohol ... jag kan hålla på länge, är saker som vi VET är dåliga för vår hälsa, ALLA vet 

detta, ändå fortsätter vi äta/konsumera det, och det är ingen som vill förbjuda dem över huvudtaget. 

Men alternagiva hälsopreparat som är ett hot mot de stora bolagen råkar alltid illa ut, liksom hela 

alternativmedicinområdet! Vi måste bara våga stå upp för att detta är något bra även om det ibland 

är svårt när många runt om oss blir skeptiska och provocerade av våra val! 

 

Lotte Hedberg. Jag fick oxå utslag för ett år sen. Såg ut som acne / rosacea. Fick det av Snabbkaffe 

Cappuccino... som jag börjat dricka dagligen på jobbet. Blev av med det med hjälp av Silverlotion och 

genom att sluta dricka snabbkaffet. 

 

Carina Persson. Brände mej på äggkokaren härom veckan. Det blev till en början som ett vanligt 

brännsår som jag sprutade på ks+msm för att testa vad som händer. Och döm om min förvåning efter 

14 dagar kan man knappt se att jag har haft en brännskada! 

 

Mea Margareta Engström. Jag ska köpa ks när jag får råd. Aldrig testat det men tagit msm några år. 

Dock slutade jag av någon anledning fast jag har massor kvar och jag har Hortons huvudvärk, (eller 

Hortons syndrom) och varit inne i ett skov några månader nu. För en knapp vecka sen föll ögonen på 



msm-burken och tagit sen dess. Inte haft en enda attack. 

 

Maria Lydén. Har ett "sår" i näsan som aldrig (1 år) vill läka. Nu har jag sprejat Ionosil morgon och 

kväll i 3 dygn och det känns redan mycket bättre. 

 

Susanna Almström. Hade samma problem med sår i näsan för 2 år sedan, tog ngr dagar sen helt 

borta. 

 

Carina Wall. Hej! Ville bara berätta att jag har blivit av med min klåda i öronen o underlivet med att 

tvättat med ks:-D. Så nöjd! Men får nog säga peppar,peppar... 

 

Emma Bingström. Efter min senaste titthålsoperation varvade jag med KS och EMS- crème! Kom ihåg 

jag fick lite eksem av plåstrena men det försvann snabbt och VC var undrande;) Jag fick en jättefin 

läkning! 

 

Susanne Östberg. Själv har jag nu upplevt huvudvärk, kraftigare värk i min handled (som är orsaken 

till att jag började ta msm) utslag mellan brösten med enorm klåda, sur doft, finnar och små 

pusbölder, flottigare hår, torr mun, extrem nästäppa och klåda, vaknat två nätter av att inte kunna 

andas. Sköldkörteln känns lite förstorad i halsen. Kissar lite mer, mådde illa första två veckorna. Jag 

äter 2 tsk msm nu efter 3 veckor.. Magen har jag haft problem med i 3 år. Nu är jag inte jättelös 

längre, inte heller förstoppad, dessutom fått bättre färg på avföringen. Jag samlar inte på mig lika 

mkt vätska. Mina utslag på benen som jag fått av stress har efter ca 3 år(sedan jag började med 

levaxin) börjat läka sedan jag börjat spruta på msm morgon och kväll. Verkar vara kopplad till magen. 

Jag är mer energisk. Kan organisera mig bättre. Är mer handlingskraftig och det känns som att jag 

börjar hitta tillbaka till mig själv när det gäller ork och tanke. 

 

Helene Bolander. Som ni vet så skrev jag igår om min onda kropp och höft,jag är glad över den 

märkbara förändringen silver gett mig,nu till ett par frågor om någon kan svara Jag har märkt stor 

skillnad mot förut av de nattliga toabesöken..förr kunde jag springa 8-10 ggr per natt och nu inatt 

endast 1 gång och min mage är inte alls så uppsvullen längre,nu tror ingen att jag är gravid;) Är det 

silvret som påverkar mig så mycket? Isåfall är det fantastiskt :) 

 

Thomas Grönwall. Ok, själv har jag märkt en otrolig skillnad sedan jag började med KS och MSM 

Bättre hår, tandkött, naglar, mindre ont i leder m.m. Har haft besvär med en fistel vid svanskotan i 

flera år, svullnar upp och blöder till och från. Sedan jag började med KS och MSM har besvären 

nästan förvunnit. Vid tillfällen då det dyker upp igen, tar jag och mortlar MSM och blandar med KS till 

en kräm och lägger på en bomullspadd ltryck dit låt ligga där 1-1.5 tim, dagen efter är det borta 

igen:)!! suveränt effektivt!!! 

 

Petra Danielsson.  Mina jyckar har enbart fått en fästing i år, och då hade jag missat att ge Msm 

några dagar. 

 

Birgitta Biggan Lörnedahl. Jag skrev i våras och frågade om eksem på häst då mitt sto får eksem i en 

del av mankammen varje sommar. Mankammen blir svullen, grisskär, vätskar och då kliar hon bort 

manen just där. Jag köpte silverlotion och smorde in mankammen dör en månad sen. Dagen efter var 



huden vit igen. Efter två dagar var svullnaden borta. Mankammen är fortfarande lika fin. Det känns 

otroligt bra att jag hittat något så effektivt.  Ett tips till de som har eksemhästar. 

 

Susanne Johansson. Jag blandade MSM, KS och kokosolja. Har haft problem med ett trasigt 

nagelband som svullnat å varat i minst en månad. Det gick aldrig tillbaka å fick en djup skåra i nageln 

nerifrån å upp. Jag började smörja in såret med smeten jag blandat å gjorde det flera gånger om 

dagen. Efter 4-5 dagar hade det helt läkt ihop och nu är det borta å inte kommit tillbaka!! Så nöjd!! 

 

Helene Ivarsson Lagerström. Vi var hos min svärmor när min son fick ett getingstick i handen... Den 

svullna rejält.. Vi åkte sen till min mormor och Wilhelm visa sin svullna hand.. Mormor spraya på ks 

och ett litet ögonblick efter det försvann svullnaden och han hade inte ont.. Jag fick med mig lite ks 

hem och sprayat när barnen bränt sig på brännnässlor och det hjälper verkligen... 

 

Anki Söderberg. Jag har precis börjat med MSM sen en vecka och tar en tsk msm/dag sen tar jag 1 

msk nyponpulver/dag sen 1 1/2 månad och jag har blivit mycket piggare och har gått ner från 6 

värktabletter/dag till 2 st/dag. 

 

Anja Brutemark Lindberg. Aha, ja jag har gjort den resan, uteslutit mjölk, gluten ägg och är 

vegetarian. Slutade med kortison och började med msm. Blev oerhört dålig i mitt eksem, hela 

ansiktet var som ett stort sår kändes det som...men jag gav mig fan på att hålla ut den här gången 

och det tog typ tre månader innan jag var bra, så fort solen kom på riktigt gick det mkt fortare också  

Nu kommer det inte tillbaka om jag inte äter för mkt socker, dricker alkohol eller äter något annat 

dumt. Så, håll ut är väl mitt tips! Och undvik kortison... 

 

Aileen Crusoe. Jag slår i lite MSM i hundarnas dricksvatten och fästingarna lyser med sin frånvaro ... 

 

Jeanette Kindblom. Jag har inte haft ont i ryggen på 2 månader sedan jag började med msm o 

silver!!! Var hos sjukgymnasten igår...hon tyckte jag var jättebra i ryggen också (inte sned som jag 

alltid brukar vara:)) Har alltid haft ont i ryggen förut.... 

 

Mandy Lohse. Måste berätta om min katt, han fick ett sår på sidan av magen i torsdags (blev då 

attackerad av en annan katt, jag trodde inte att han gjort sig illa ). jag märkte inte det direkt. men när 

jag tog upp honom i söndags, så varade detta lilla hål jätte mycket. det blev som en sårficka under 

huden. Han var inte på topp. Jag tömde sårfickan, tog en spruta och sprutade ks in i fickan. samt han 

fick ks även oralt. detta gjorde jag 3 ggr om dagen och igår var allt läkt och han är hur pigg som helst. 

 

Paula Christofidi Cederqvist. Brände mig ordentligt under fötterna på het sandstrand med ännu 

hetare träplankor häromdagen. Kunde knappt gå till bilen, och var inte helt säker på att kunna köra 

hem. Sprayade silver under kvällen några gånger, dagen därpå var det bra, inga blåsor alls vilket jag 

var säker på att få. Alla som gått på en varm strand vi Medelhavet vet hur hett det är, det kan bli 

ordentligt bränt. 

 

Therése Jarl. Inte bra än men... Jag har haft sår på benet i 9 månader. Provat det mesta, tre veckors 

vattenfasta och bytt ut alla tvättmedel, schampon, tvålar mm för att utesluta allergener. Kokosolja. 

Silveromslag med HTS. Druckit HTS ks. Tagit HTS msm upp till två msk. Fått antibiotika. Fått kortison- 



och antibiotikasalva. Smort med ems-kräm. Inget har hjälpt. Köpte hem ionosil. Haft omslag i två 

nätter. Jag gjorde omslag genom att dränka oblekta bomullsrondeller med ionosil, lägga på tunn 

gasbinda, sedan gladpack för att hålla fukten och sista elastisk linda. Lät va över natten. Sedan 

smorde jag med EMS-krämen på morgonen och sprayade på ionosil under dagen igår. Samma omslag 

i natt igen. Och redan SÅ mycket bättre. När jag hade HTS gjorde jag omslag på samma sätt under en 

veckas tid, utan något som helst resultat. Tog en tsk silver oralt morgon och kväll och msm på 

morgon och kväll, 1 msk var gång. Nu när jag har ions msm tar jag bara 1krm på morgonen. Kolla hur 

det ser ut nu, andra morgonen. Före respektive efter: 

 

  
 

Elisabeth Sandin Fd Hockman. Min brors lilla son hade eksem på halsen stort som en enkrona, 2 

dagar med ks och det var en liten prick som ett myggbett kvar. 

 

Therese Hansen. Jag har "haft" kronisk? Urinvägsinfektion sen jag gick på lågstadiet men sen jag 

började med KS så har jag inte haft infektion eller även svamp som varit ett jätte stort problem .. 

Dricker lite silver då och då inget annat, och inget fel på mig mer.. Gissa hur glad jag e.. 

 

Johanna Holmberg. Ta MSM tillsammans med c-vitamin, jag höll också på att ge upp men när jag tog 

tillsammans med c-vitamin fick kroppen en skjuts!  Jag tog en egen gjord silvergrogg morgon och 

kväll samt några tsk under dagen i två dagar sist jag kände av uvi, de hjälpte  Blandade en dl KS, med 

saft från två stora ekologiska citroner!!  inge alkohol här, vet inte om jag borde kalla de silvergrogg, 

silverjuice kanske är bättre!! Tog även likadant när jag kände av förkyldning försvann lika fort de 

också! Hoppas att du snart mår bättre!! 

 

Cecilia Christina. Jag har använt MSM + pH neutrala C-vitaminer. Har använt i ca1 månad.  Började 

med MSM 1tsk utan att få biverkningar/utrensning. Hyn är mkt bättre håret växer som ogräs;-) KS 

använder jag som ansiktsvatten/sårläkning mm. Tycker silvret tar bort orenheter i ansiktet riktigt bra 

som ansiktsvatten, som finnar. Även testat silvetgrogg vid påbörjad förkylning och det funkar båda 2. 

Min uppfattning är att MSM är mineraler som bygger upp. KS är läkande för kroppen, vissa behöver 

ta KS varje dag andra periodvis. Min son med svåra eksem tar KS 1tsk/3ggr/dag och eksemen blir 

bättre & bättre han har även magproblem och allt går åt rätt håll på honom. 

 

Pernilla Siljeström. KS på getingstick är ett mirakel. Badda några minuter, sen är det borta. 

Fantastiskt! 



 

Eva Anderson-Hanhineva. Mina två katters ena öga är helt frisk, hunden Izas noskvalster är borta 

nästan helt då jag sprayat hennes mun och gett även i maten ks, ena kaninens öga såg förskräcklig ut 

efter slagsmål, den är nästan bra bara efter några dagar med ks, nu håller jag på med min sköldpadda 

som troligen har lite svamp i sin fot, nu mycket bättre med ks..ett mirakel medel. 

 

Johanna Louise. Min mops var helt förstörd av svamp när jag fick henne. Helt fri från svamp idag, ca 

3 månader tog de. :):) hon har varit symtomfri i 8 månader nu! Har gett henne ca 2-3 msk om dagen i 

en munspruta. 

 

Linda Kristiansson. 5 dagar sedan min hund började med ks.. 5 dagar. Idag va jag hos en vän som 

undrade hur det gick.. Nja sa jag, jag vet inte, jag tror inte helt på det. Det varken smakar eller luktar 

något så misstänker att det är vanligt vatten.  Jaha, sa kompisen men hur verkar hunden? Hon gnager 

fortfarande svarade jag. Visa mig, sa vännen.. Sagt och gjort, jag tar upp hunden och spretar på tårna 

för att visa....visa, hmmm varför är hon inte röd längre?? I måndags morse hade hon svamp som 

faen!!! Idag fredag är den borta  jag har slagits mot denna jävla jästsvamp i omgångar under flera år, 

kurer som vart månadslånga.. Och nu borta?? Seriöst?!? Jag är imponerad och min hund ska dricka ks 

så länge hon lever! Hon får 1 msk 2 gånger om dagen, sen baddar jag tassarna noga och stryker på 

zinksalva efter.. Jag är fortfarande i chock och undrar vart svampen är  

 

Heléne Ståhl. Så otroligt intressant att läsa här!! Själv har jag sedan 13 år MS där ett utav skoven 

försämrade känseln i mina händer. Efter bara tre dagar med KS var känseln tillbaka fullt ut i vänster 

och nästan helt i höger. Berättade för min neurolog som slog ifrån sig med båda händer! Man vet 

inte hur sådana produkter funkar med de MS-mediciner som finns så jag blev rädd och slutade med 

KS. Efter bara tre dagar var känseln lika dålig igen. MEN!!! Sen sket jag blankt i läkaren och tar nu KS 

dagligen igen. � Har inte talat om det för honom. Klart att de spjärnar emot! Himmel!!! Hur skulle 

det se ut om något så enkelt kunde hjälpa folk? Och läkemedelsindustrin skulle få packa ihop? Ack å 

ve Jo, en sak till. Efter att jag tog svininfluensavaccin så har MS-symtomen i mina ben barkat käpprätt 

utför.....SOM JAG ÅNGRAR MIG!! Jag gick verkligen på hysterin...... 

 

Camilla Arlebrink. Jag märker redan efter kort tid med MSM att jag inte behöver lika lång nattsömn 

som tidigare. Kunde sova otroligt många timmar förrut. 

 

Barbro Rosendahl. Ja, det är fantastiskt att efter många, många år av nagelsvamp...nagel 

bortdragning 2ggr ( äckligt och smärtsamt) + många receptbelagda mediciner för nagelsvamp. Snart, 

snart är svampen borta efter 5,5 månader med KS /4,5 mån med MSM. det funkar verkligen! 

 

Ewa Szamborska. Vill bara berätta att jag har använt EMS salva på min hunds skadade tass. Han har 

trampat på ett vasst föremål och skurit tassen så olyckligt nära klon att det gick inte ens att sy. 

Förutom desinficering och omlägg har jag baddat i KS och kletat på ordentligt med EMS salva varje 

gång jag la om såret. Han har blivit bra på mindre än en vecka. Blödandet avtog och såret läkt fint. 

 

Camilla Milla Frid. Hej! Ny i gruppen & har i stort sett noll koll på detta med silver, men i mitt 

ständiga googlande efter ngt som kan "hjälpa" min pappas lungcancer dyker silver upp titt som tätt. 

Nån som har erfarenhet eller info om silver när det kommer till cancer? Uppföljning några veckor 



senare: Vill bara uppdatera lite & berätta att pappa tycker det lättar mycket åt andningen för honom 

när han sitter med nebulisatorn  Så glad åt denna grupp! 

 

Ann-Katrine Backman. I slutet på förra veckan hörde jag av en kund som brukar använda EMS 

cremen på herpes. Hon säger det är det absolut bästa hon använt. 

 

Åsa Pussiluskan Virtanen. KS vann över UVI.  Så skönt!! Jag tog en matsked morgon, middag och kväll 

+ Silvergrogg 3g/dag . Silvergrogg =  ½ dl Rodvin,  ½ dl KS och saften från en halv citron. Jag tog det 2 

dagar å kommer ta 2 silvergrogg idag oxå för säkerhets skull. Jag hade även 2 pads (som man rengör 

ansiktet med) dränkta i KS och la dit vid urinrörsmynningen. Jag tyckte att lindringen blev ganska 

omedelbar när jag använde indränkta padsen. Å även Silvergroggen. 

 

Katarina McLaughlin.  Dränkte du också en tampong med rent KS och förde upp? Det var det som 

hjälpte min väninna, väldigt snabbt! Hon har inte tagit KS oralt, eller något annat heller för den delen. 

Hon har återkommande UVI, konstant. 

 

Marie Erlandsson. Jag ger 1 tsk msm i vattnet till mina 4 hundar, mycket mindre fästingar som vi 

plockar idag. 1-2 st En som inte rör sig i höga gräset har inga. Har inte behandlat dom med något 

fästingmedel. Hade betydligt fler förr om året fast de var behandlade  

 

Karin Björklund. Diagnosen KOL i all ära, men tror ni inte att det är ett lätt sätt för läkarna att slippa 

forska vidare på vad patienten lider av. Jag har kämpat emot diagnosen i 6 år, men dom ger sig inte! 

Men nu har jag tagit msm och ks i 6 månader och blivit bättre så nu får läkarna kalla det för vad dom 

vill. 

 

Susanné Sussi Odin. Vaknade med bilateral ögoninfektion, satte igång och droppa KS i vardera öga 

med ngr timmars mellanrum, och nu är infektionen borta, fantastiskt  

 

Maria Aira. Har läst allt och är såååå nöjd!! Har börjat ta ks sedan igår 2 ggr / dag mot 

urinvägsinfektion och känner en oerhörd förbättring redan. Nu vet jag vad jag kan föreslå mina kära 

kunder när de får UVI. 

 

Barbro Jangmo. Måste få dela med mig!! Värk i en visdomstand. Haft småvärk. Vaknade en morgon 

med hamsterkind. Antibiotika nej tack! Smågurglade lonosil under dagen. På kvällen när jag skulle 

sova tog jag en klunk (tur att det var undre käken)Lutade huvudet åt sida så jag kände att ks täckte 

tanden. Somnade, vet inte hur länge det låg där innan jag svalde det. Morgonen där på var jag 

hälften så svullen. Gurglade som vanligt. Jag är helt återställd och tack för ks som bevisat för mig att 

det funkar! 

 

Helene Bolander. Efter att ha varit sängliggandes periodvis i många år så har jag nu tagit silver i två 

veckor,det är helt makalöst jag kan inte nog tacka för mitt nya liv..Fasiken jag känner mig som om jag 

vore 20 år igen! Smärtan och värken är så gott som obefintlig och jag har kraft och ork som en stor 

stark karl..Det här var det bästa jag gjort i hela mitt liv! 

 

Hege Molstad.  Etter jeg begynte med ks, har tannkjøttet sluttet å blø når jeg børster. Jeg tror og 



mine hull har leget seg, for i fjor kunne jeg ikke spise sjokolade uten å få veldig vondt, nå merker jeg 

ingenting. 

 

Marie-Anne Rosengård. Javisst har tandköttet läkt  Ingen tvekan om det!!! 

 

Elenor Rosdahl. Min tandläkare är mycket imponerad över min tandhälsa. Han säger att det kommer 

dröja länge innan jag får tandlossning och att jag har en tandhälsa som honom. Han är ca 35 år och 

jag är 60 år. Det är ett gott betyg! Sköljer med KS två ggr om dagen och tänker fortsätta med detta. 

 

Anne-marie Wärn. Jag har också druckit ks i många år och jag är fortfarande inte blå, men däremot 

mår jag utmärkt trots min ms. Är stark och pigg, men det är klart att vill man att 

läkemedelsfabrikerna ska fortsätta att tjäna pengar på sjuka så ska man inte dricka ks. 

 

Harriet Wennermark. Huvudvärk vid utrensning med MSM? Ja absolut, en del får ju huvudvärk när 

det rensas ut. Själv har jag ätit det i ca 2 mån och är uppe i en matsked ( stor) nu, men har blivit av 

med all värk och det mesta av min stelhet! Däremot hade en väninna huvudvärk och illamående ett 

tag, men är borta nu och hon mår toppen så håll ut. 

 

Therese Holm. KS vs bältros! Farsans bältros är otroligt förbättrad efter bara några dagars sprayande 

med ks.  (Han har även medicinerats iofs men under de dagarna var bältrosen lika ilsken som innan!)  

 
Före ovan. Nedan ser man hur blåsorna torkats ut! 

 

Jonny Nordin. Twar. Ätit dubbeldos ab sen jan mot cpn ... Blev bättre men inte helt bra... Fick tips om 

ks ...Drar en flaska rent på tio dagar å efter tre veckor dansar jag fan omkring efter att ha varit 

sängbunden hela vintern! Kombo med ab ks å nu msm, verkar funka... 

 

Jenny Malmsjö. Måste bara berätta...jag har en sagolikt go dvärgpudel vid namn Picasso 3 år som 

tyvärr drabbats av kvalsterallergi och har dessutom kraftig höftdyplasi på båda höftlederna! Allergin 

gör att han kliar sig sönder och samman...han har vaccin mot det men när det blir så varmt på 

sommaren och i kombination med att han får sommarfrisyren så exploderar det på hans lilla 

kropp!Jag trodde faktiskt att allt hopp var ute eftersom veterinären ville ge honom kotison och med 

det fick jag inte ge honom smärtstillande vilket gör att ham får väldigt ont och kan inte röra sig så 

bra! Som att välja mellan pest och kolera!!!  Så ville jag ge KS, MSM & EMS en chans... Jag är en 

månad senare väldigt väldigt glad för det!!! Från köttiga sår till en helt läkt hund...det är så 

underbart...han har fått tillbaka gnistan och lekfullheten, aptiten...Jag har fått tillbaka min vanliga 



Picasso!!! Är så himla glad!!! Jag har gjort så här: 1 krm MSM blandat i creme fraiche eller något som 

hunden gillar, både sprayat KS på såren och smort in med EMS-salva...varje morgon EMS-salvan har 

jag tagit och smort in på kvällen oxå! Oups glömde att jag ger rent KS oxå ca 5 ml oralt! 

 

 

 
 

Gunilla Dahlquist. När jag var 6år fick jag under lek ett slag i bakhuvudet och jag fick ett rejält hack 

och fick ligga på sjukhus under natten för observation då det var nära hjärnhinnan det blev som en 

liten bula som en 10 öring ungefär och jag har inte alls tänkt på den under alla år är 58 idag. Jag höjde 

min MSM dos från 4krm till en tesked förra veckan och plötsligt känner jag att det blöder i min lilla 

bula det kom ut som ett segt slem. Idag 1 vecka senare är det läkt och min bula är nästan platt och 

känns nästan inte alls. Har läst här om hur ärr nästan försvunnit men detta var för mig helt otroligt, 

precis som om det de sprutade in för att förhindra infektion bara lösts upp  Ville bara berätta hur 



MSM & KS kan göra med kroppen. 

 

Darina Mattsson .Har inte problem med huden mer att den är torr, och har inte gjort det länge då jag 

började själv med msm för knappt 2 veckor sen. Men jag gjorde den hemmagjorda-msm-salvan, som 

det finns recept för här bland filerna i gruppen. Har smörjat in flera gånger under veckan (mest 

ansiktet), och tycker huden ser sååå mycket bättre ut! Och den kan man köra med oavsett problem 

tror jag. 

 

Christina Wilhelmsson. Min Rosacea (vuxenakne) blev bra när jag började använda KS som 

ansiktsvatten, 1 del KS + 1 del vatten. Sprayar ansiktet och torkar med bomullspad som bli svart ( 

starkt rengörande ) Sprayar efter som får torka. Ingen annan kräm. 

 

Annika Eriksson Sjöblom. Hade fruktansvärd yrsel i långt över ett år pga borrelia innan jag började 

med msm och ks. De första veckorna drog yrseln på något mer för att sedan avta och nu efter ca 10 

månader är den helt borta. 

 

Monica Löfsved Pettersson. Jag är så glad att det finns MSM och Kolloidalt silver! I morse när jag 

nyss vaknat, sträckte jag mig och det knöt sig i vä höft och ut mot ryggen, haltande började jag 

stretcha och böja för att det skulle släppa.... men" icke sa nicke.... tog min vanliga MSM-drink, körde 

min gymnastik mycket motvilligt, då det var mycket ont! Tänkte att jag gör hälften.... men envisheten 

förbjöd mig och jag körde hela programmet under en halvtimma! Tryckte som med akupressur och 

det var inte "gött" om man säger! Vid 13-tiden tog jag en dos till med MSM o askorbinsyra, och 

besvären lättade något. Sen en promenad med hunden igen, och det kändes lite bättre och när jag 

kom hem tog jag ytterligare en omgång med MSM och askorbinsyra och i kväll känner jag knappt av 

det!!!!!!!!! Tack för att det finns naturliga tillskott att ta till! Jag är verkligen imponerad! En 

silvergrogg till natten blir bra! 

 

Lis Berglund. KS funkar kanon på gammal kisse med dålig tandhälsa. Min kisse 11 år har blivit 

piggelinare av KS å MSM .....jag ger det i hans blötfoder.....ks kan han ibland dricka ur egen skål men 

oftast häller jag det över så maten simmar lite ....å det första han dricker upp är ks ....msm tar jag en 

nypa å blandar i. Även dom andra missarna får lika...å dom äter å dricker utan problem.....vid 

fästingbett får dom extra i munnen m spruta + att jag sprayar bettet sen jag tagit bort 

fästingen.........mina små kattungar 3 mån dricker å äter detta utan problem... Tandstenen ramlar 

av..eller går lätt att skrapa av nu....förut kunde jag knappt öppna munnen på honom...men inga 

problem alls nu.  

 

Nina Ryding. Hahahaha! Detta må vara århundradets häxbrygd!!! Tre dagar tog det så känner jag mig 

som 20 år igen, ja det är sant!! Fyllda 53, inte sjuk, men kroppen känns som 73, seg, lite småont varje 

dag på olika ställen, blev jätteledsen att det inte blev roligare än så här att "bli äldre". Fick höra av 

alla att -ja nu börjar du ju komma till åren, och så här är det,,, bla bla bla, bara att gilla läget.  Nåja, 

läste av en slump om KS, och provade nu under tre dagar, och vad händer? Jo, pigg som en mört på 

morgonen, kilar kvickt som en vessla efter tidningen och kroppen känns som 20!! Detta är inte klokt, 

gud hör bön,,, placebo eller ej, det kvittar mig fullständigt, jag mår som en princessa, och jag kan inte 

mer än tacka ödmjukt och ta emot :)) 

 



Thomas Grönwall. Jag är benägen att fullständigt hålla med, MSM och KS är rena mirakelkuren!!!:) 

 

Rose Johansen. Sprayar min pålles ögon då han blir dålig av alla flygfän, funkar mycket bra.Funkar 

även mycket bra på mugg och sår. Inken på min häst har även minskat rejält sen jag börja med ks. ger 

honom även att dricka ibland. 

 

Johanna Martikainen. Vi är många som fått kraftiga utrensningsbesvär av KS, detta särskilt om du 

har Candida el. (kronisk)Borrelia mm. utan att man kanske vet om det (med det menat att silvret 

verkligen satt igång ngt som behöver göras). Jag får tex kraftig svettning och högre puls och svårt att 

sova om jag tar den på kvällen. 

 

Åsa Widén.  Samma här - några dagar med KS och jag är på gymmet... Love it, live it! 

 

Åsa Pussiluskan Virtanen. Vet inte hur länge jag ska bli förvånad över detta med KS!! Det botade min 

UVI på 2dagar, sedan började jag känna av min trasiga tand igen nu ikväll. Den blir så öm så jag kan 

knappt röra den. Då kom jag på att jag faktiskt slarvat med KS förutom i gårkväll som jag tog en msk. 

Så jag har druckit och sköljt munnen 4 ggr nu och känner hur det börjar släppa igen.  Jag blir ständigt 

förvånad! 

 

Christian Återfödd Cambrant. Ja, det har hjälpt otroligt mycket. Nästintill symptomfri från 

fibromyalgivärk. Hörde från min kompis igår att hans vän testade på silver och msm och blev frisk 

från ett ont knä. Och för att inte tala om alla här i gruppen  

 

Alf Gruvö. Tänkte meddela dig resultatet av mina prov med KS i poolen. Bifogar två bilder - den ena 

från 2012 och den andra från i år. Samt en från 2005. Poolen byggdes 1965-66 med importerad liner 

och reningsverk med diatomit - allt från USA. Det var en byggsats med tryckimpregnerat virke och 

formluckor = vattenfast 12 mm plywood. De första åren bytte jag aldrig vatten, utan körde det rent 

med filter. När filtret gick sönder och diatomiten försvann blev det patronfilter, som inte var lika lätt 

att sköta. De senaste 15 åren har jag därför bytt vatten varje år. Jag tömmer poolen och lägger 

bräder på botten så jag kan gå längs väggarna och tvätta med en blandning av klorin och vatten. 2012 

var det jobbig och även 2013 - tyvärr ingen bild, men likadant som 2012. I år trodde jag inte jag skulle 

orka, men när jag drog bort pressreningen och råkade tippa alla gamla löv i vattnet, blev jag glatt 

överraskad. Vägarna såg ut som när jag la på täckningen inför hösten! Skillnaden? När poolen var klar 

förra året hällde jag 10 liter KS i vattnet, och sedan klorerade jag som vanligt. Varje år har det varit 

ett otrevligt slit att få bort alla svarta bladdor som fäster på den gamla plasten. I år klarade jag av att 

tvätta allt samma dag - jag är 82 och inte lika rörlig som förr. 

 

Cecilia Sjöberg. En släkting till mig hade ett sår på ryggen som hon fick efter läkaren tagit bort en 

leverfläck och det såret ville inte läka ... Hon började dricka KS och sprayade aldrig och det läkte 

fort...  

 

Helena Sjödin. Min dotter konstaterade igår att mina grå hårstrån är borta och att mitt hår blivit 

ljusare (brukar färga mörkt för att de gråa inte ska synas men har inte gjort det på länge eftersom jag 

inte har nåt grått längre).. måste bero på MSM eller alla andra tillskott :-) 

 



Sophia Swande. Jag skriver detta inlägg med glädjetårar i ögonen. Jag måste bara dela detta. Jag har 

haft upprepade urinvägsinfektioner (flera/år) i över 23 år och sedan jag började med MSM har jag 

inte ens haft "känningar" i urinvägarna! Jag är SÅ lycklig över att jag började med detta tillskott. 

 

Johanna Holmberg. Sist jag kände av förkyldning gjorde jag en egen silvergrogg på enbart citronsaft 

de funka perfekt!! Behandlat sonens svinkoppor också med goda resultat,  sambon behandlar en 

tatuering med KS nu  spännande och se, men han har faktiskt inte behövt smörja den med salva mer 

än två gånger samt att svullnaden la sig direkt. 

 

Veronica Wahlgren. Tänkte dela med mig lite av min msm-erfarenhet!  Trodde länge att det inte 

hade nån effekt, fick lite utrensning och fortsatte ta ca halv tsk per dag, mer klarar inte min mage. 

Efter att jag började ta c-vitamin till har min astma förbättrats avsevärt och det har skett utan att jag 

egentligen tänkt på det. Men astmamedicinen ligger numera oanvänd och jag springer snabbare 

under löprundan utan att dö andnödsdöden. 

 

Laila Hamberg. Otroligt vad KS , läker bra på öppna sår...min katt Sid blev hundbiten i bogen, 

tvättade med silver och baddade flera gånger om dagen,,,nu efter 3 dagar är det läkt!!! Tacksam att 

jag fått vetskap om detta mirakelmedel som heter Kolloidalt Silver!!! 

 

Anna Maria Panic. Jag har hår som går nedanför rumpvecket! Är hundra procent övertygad om att 

det beror på mitt intag av MSM! Det känns som att håret är mycket starkare nu och jag tappar heller 

inte lika mycket. Kunde inte få håret att växa nedanför axellängd tidigare... Har dessutom fått 

starkare naglar! Måste dock klippa mig snart, eftersom håret har blivit alltför svårt att hantera! 

 

Elisabeth Sandin Fd Hockman. Vårt söta lilla russ har utrensningssymptom de luxe på 

homeopatmedel hon äter, det rinner skit ur båda hennes ögon, varje morgon är ögonen fulla och när 

man tar in från hagen utan kladd men hon har tydliga påsar under ögonen. Nu baddar vi för fullt med 

ks för att lindra besvären medan "skiten" kommer ut. Ks är verkligen helt suveränt för hästar med 

ögonbesvär, hon njuter när vi baddar hennes ögon med det. 

 

Renee Kling. Nu får jag komplimager för mitt hår av mina döttrar och hårfrisörska. Jag är 47 år och 

trodde jag skulle få leva med torrt, tunnt och frissigt hår med dålig tillväxt! Naglarna är starka och 

fina med! Rosacean är under kontroll men inte läkt helt! 

 

Anne-Maj Villberg. Jag har haft min MS diagnos i 27 år. Jag tar MSM dagligen och KS vid behov mest 

mot förkylning. Autoimmuna sjukdomar tros uppkomma pga inflammationer i kroppen som får vårt 

immunsystem att angripa vår egen kropp. Är det så då borde KS hjälpa, MSM (svavel) behövs bla för 

uppbyggande av signalsubstansen som skickar vidare nervimpulserna mellan hjärncellernas synapser. 

Att ge kroppen de ämnen den behöver för att kunna fungera/bygga det den behöver är ao. därför är 

en bra kost viktig. Se Terry Wahls föreläsning och läs hennes senaste bok "The Wahls Protocol" . 

http://www.youtube.com/watch?v=KLjgBLwH3Wc  Jag har nog tagit KS och MSM regelbundet i ca ett 

år tror jag, minns inte när jag började. MSM funkar mot min "dimhjärna", vet inte hur jag ska 

beskriva det men det känns som att jag blir klarare  KS som jag tar mest när jag känner att jag håller 

på att blir förkyld har alltid hjälpt. Vill undvika förkylningar för MS:en blir sämre när jag blir sjuk. Jag 

försöker hålla MS:en i schack med kosten och det går ganska bra, tar inga bromsmediciner längre fick 



biverkningar av dem. Med MSM började jag försiktigt så inte magen skulle slå bakut, har länge tagit 4 

krm och alltid när jag tar 5 så säger magen ifrån verkar vara bra dos för mig. Äter mycket svavelrik 

mat så jag behöver kanske inte mer än så. Jag tar det på morgonen i ett halvt glas vatten. När jag 

känner av att förkylningen är på gång tar jag, 1msk KS och blandar med 1msk Whiskey, några kvällar 

efter varann, det funkar för mig. 

 

Dan Davidsson. Jag fick min MS-diagnos för 15 år sedan. Jag har progressiv MS. Alltså inga skov. Det 

besked jag fick var "du kan inte bli bättre, bara sämre". Det konstaterades också att jag hade höga 

blodsocker värden, något högt blodtryck och lite för höga kolesterolvärden och fick då mediciner mot 

allt detta.Tyvärr visste jag då inte så mycket om vad "rätt" kost betyder för hälsan, uppenbarligen 

ingen läkare heller, men när Andreas Eenfelt (Kostdoktors.se) "introducerade" LCHF i Sverige började 

jag läsa på:-) För ett halvår sedan började jag även med MSM och KS. Idag har jag helt normala 

värden, har gått ner från 85 kg till 72 kg och tar inga mediciner. Min MS har heller inte blivit sämre 

(vilket är den naturliga utvecklingen) och jag känner t o m en viss förbättring :-)Jag använder också 

kylväst dagligen, eftersom jag är mycket värmekänslig. Kylvästen ger en markant temporär 

förbättring. Vad av alla dessa åtgärder som gör att jag känner att sjukdomsförloppet stannat upp och 

att jag mår bättre, vet jag inte. Kanske en kombination av allt. 

 

Heléne Ståhl. Jag tar bromsmedicin, tysabri för MS, och två andra läkemedel för benen. Gabapentin 

och Fampyra. Är för feg för att ta bort medicinen. Tänk om allt bara rasar!! Jag tar ca två msk Ionosil 

KS om dagen. Märker förbättring i mina händer och hoppas att andra förbättringar följer med på 

köpet så småningom. Vad gäller MSM är jag rädd att de tar bort/rensar ut medicinen ur kroppen... 

Precis som Dan är jag också värmekänslig. Får knappast med mig benen. Var precis nere och tog ett 

dopp i kalla Östersjön och låg i ca 20 min. Vips kunde jag gå de 350 meterna till vår stuga UTAN att 

halta, vingla och släpa benen. Helt underbart! 

 

Therese Van Kerkvoorde. Vid 9-års ålder började jag inhalera cortison dagligen. När jag var 35 

"råkade" jag prova msm och noterade efter en månad sisådär att jag glömt att ta cortisonet. Idag är 

jag 44 år och har de sista nio åren inte tagit cortison mer. Jag har fortfarande astma då och då och 

höjer då dosen av msm och blir snabbt bättre. Under dessa 9 år har det räckt med att ta lite hjälp av 

Ventoline då och då. Fantastiskt! 

 

Annika Tell. Så fort jag får ont i halsen, gurglar jag med med KS, och på ett dygn är jag bra. Jag 

blandar då inte ut det i vatten utan gurglar det rent. Jag är mycket glad över att ha klarat mig undan 

förkylning i minst 2 år nu. 

 

Inger Trollet Andersen. Jag har lungcancer och är inne på min 5:e cellgiftsbehandling. Jag äter och 

dricker KS, MSM, aprikoskärnor, D-vitamin,Gurkmeja, Graviola, och vatten blandat med 

äppekcidervinäger . Jag har också tagit bort allt socker och mejeriprodukter. Jag har aldrig mått så 

bra som nu. Läkarna kan inte förstå att jag har så bra värden och tappat så lite hår. Jag är uppe i 8 

kryddmått MSM dagligen och 2 dl KS. Men man måste öka försiktigt med MSM. Jag glömde tillägga 

att jag 1 timme innan frukost tar 1 tsk bikarbonat i 2 dl vatten och 1/2 pressad citron i lite ljummet 

vatten. Jag använder också en Nebulizer, så jag andas in KS direkt ner i lungorna. 

 

Marita Ekström. Måste få berätta,vet inte om det har någon inverkan,men sen jag började med 



MSM, nu 4:e veckan, 4 krm, så har jag gått ner 1.7 kg på en vecka!?Jag har alltid haft problem med 

vikten sen jag fick pojken -79, visst har jag gått ner i perioder, men gått upp lika fort igen. Jag har 

visserligen tagit bort allt mjukt bröd, men hållit på i ett par månader med detta och vågen har inte 

rört sej. Men nu sista veckan fick det en skjuts. Dessutom blev jag förvånad när jag skulle gå upp för 

tidigare jättejobbiga trappor vid centrum, förut har jag fått stanna och flåsat som en gris, men idag 

gick hur lekande lätt som helst :) Orkar gå längre sträckor också, har inte gjort det förut utan att bli 

anfådd och trött! Fick dessutom sova ordentligt för en gång skull inatt. Så frågan är om detta MSM 

har hjälpt till, har även börjat ta ks? Det ska bli spännade och se om jag går ner lika mycket 

nästkommande vecka, då måste det väl hänt något med min kropp? Jag har fibro och atros,besvärlig 

huvudvärk, men inte alls som förrut. Tom tandvärken är som bortblåst som lidigt av i flera veckor. 

Axeln jag hade haft ont i i flera månader gör inte ont längre heller. Jag kör inga bantningskurer för 

det har jag gett upp. Det enda jag gjort är att ta bort allt mjukt bröd, äter ett knäckebröd morgon o 

kväll, dricker smoothies kväll. Mindre mat men ökat på grönsakerna, det ska vara 50% på tallriken. 

Jag har tvingat mej själv att äta mindre och dricker mycket vatten. 1 1/2 liter per dag. Jäkla spring på 

toaletten, men vad gör man ? Jag var bara förvånad att jag gick ner så pass mycket sista veckan då jag 

hade ökat på MSM:n, har väl en massa dynga i kroppen som ska ut. Dessutom har magen börjat 

fungera, har IBS,förr kunde det gå flera dagar innan jag kunde gå, nu får jag gå varje dag. Vi får se hur 

det utvecklar sej framöver. 

 

Laila Hamberg. Jag har gett min mamma som har fibromyalgi och artros...KS+MSM+nyponpulver och 

hon säger att värken har blivit bättre, har också blivit smidigare,...lättare flås... 

 

Cecilia Markne. Jag behandlar min dotra med KS när hon får rivsår eller hennes urtikaria agerar upp 

eller annat. Hon får även en skvätt morgon och kväll i samband med måltid. Hon mår bättre än 

någonsin! 

 

Sandra O'Shea. Jag blir så irriterad när jag hör vilken okunskap BVC sprider, dom som man tror ska 

kunna saker om barn och sjukvård är oftast inte bättre att fråga om råd än vilken annan mamma som 

helst. Om det används inom sjukvården på brännskador så tror jag knappast att det är dumt att 

använda på huden. Vi har med gott resultat använt KS mot myggbett, getingstick, brännässlor mm. 

Superbra! På sjukvårdsupplysningen tyckte dom vi skulle smeta på kortisonsalva... 

 

Johanna Holmberg. Jag har blandat Silvergroggen med havtornsjuice, har funkat hela två gånger  

förkyldning har gått tillbaka  om man vill ha en alkoholfri variant! Har haft i en hel ekologisk citron 

också. Det har hjälpt mot två förkyldningar varav den ena hade nog blivit värre än den andra! Kände 

mig riktigt risig då, men vaknade pigg efter en alkoholfri silvergrogg! Tog en idag och halsont samt 

ont i lederna har släppt. 

 

Marianne Björnberg. Har börjat med KS sen 5 dagar tillbaka och min mage är mycket bättre efter att 

ha lidit av trög mage sen tonåren. 

 

Sandra Kristina Andersson. Jag andvänder ems creme och finnarna försvann på en vecka! 

 

Charlotte Kvarnhem. Tipsar gärna om det fantastiska resultat Silver har på irriterade slemhinnor i de 

intimare delarna. Mhj av en liten sprayflaska blev jag av med mina besvär på bara några dagar. Det 



som förvånade mig mest är att det gav omedelbar lindring direkt vid applicering. Kan föreställa mig 

att det hjälper vid svampsymptom samt torrhet. Supernöjd ! 

 

Helene Bolander. Hahaha..jag visste det!! Jag hörde om ems salvan igår och fick hämta av en 

kompis.. en dag och en natt med salvan i ansiktet så ser blemmorna mycket bättre ut.. jag är såld på 

både ks och salva! Varför har ingen sagt nåt förut ;) Det är magiskt,faktiskt..och jag som var så 

skeptisk. 

 

Jennie Himmerman. Visst är det två underverk (KS och EMS)! Nu äntligen kan jag vistas ute utan 

smink, och utan att behöva skämmas som jag gjort i så många år! Tänk så mycket pengar jag lagt på 

diverse olika salvor, ansiktsvatten & Gud vet allt. Är så nöjd att jag hittat något som är både 

kemikaliefritt OCH ett underverk för huden. 

 

Annalena Aldrin. I går kväll på jobbet började jag känna av en begynnande svampinfektion i 

underlivet,kom hem vid 12.00 och började behandla med ks,3 omgångar med blomsprutan och nu 

vid 17.00 börjar det att kännas bättre  

 

Åsa Ramsell. Måste bara få berätta vad KS har hjälpt oss.Det här är Nemo 9 år med diagnos 

uveit.(han har även alltid haft problem med magen o har lite artros)För ca en månad sedan blev han 

hastigt sämre o såg ingenting.Han drog sig undan o var lättretlig o gav sig på våran andra hund som 

är två.Ringde veterinär o fick till svar att det inte fanns något att göra o att jag skulle bestämma om 

han skulle få somna in.Ledsen o frustrerad kom jag på ks.Har gett honom direkt i munnen med 

dosettspruta ca 7-10 ml morgon/kväll o det är knappt man tror det är sant men synen kom tillbaka o 

han har inte haft så fina ögon (trots lite kvar på ett öga) på tre år  jag är så glad o tacksam att jag kom 

på att använda ks.Så ge inte upp hoppet därute. Jag har berättat för en veterinär i Uppsala Helene 

Hamlin (hon forskar på tollarsjukan o använder Nemo som ett exempel för andra veterinärer o 

utbildning på ögonsjukdomar) o hon har aldrig hört på maken. Glömde nämna att kolla även nosen, 

den var som torkad o skröplig.Nu helt slät o vanlig. 

 

  
 

Eva Anderson-Hanhineva. Jag har två kaniner som jag brukar ha på bakgården fritt och dom har 

aldrig slagits men nu gjorde dom det och den ena kaninens öga fick sig en smäll..rengjorde direkt 

med ks och även spraya på ögat, nu efter några dagar har ögat blivit mycket bättre..Några dagar till 



så är den läkt.. 

 

  
 

Elenor Rosdahl. Har haft kronisk utmattningssjukdom ME i 12 år, med en enorm trötthet, 

sömnproblem, energiförlust och nedstämdhet med social ensamhet som följd. Under tre månader 

har jag tagit MSM+CV och KS. Idag sover jag övervägande alldeles utmärkt och vaknar utsövd efter ca 

7 tim och är mycket piggare än tidigare. Orkar ta promenader dagligen 30-45 min samt även stavgång 

vissa dagar. Ibland kan det t o m bli två promenader. En omöjlighet tidigare då promenader 

begränsades till ett par gånger i veckan. Får givetvis vara uppmärksam på min energinivå även nu, 

men vilken markant skillnad! Idag är jag uppe i 2 tsk + 4 krm MSM och 2-3 msk KS. Nu hoppas jag att 

även min värk ska minska - har RA - och att MSM och KS även ska påverka min lungfibros positivt och 

kanske t o m läka en del inflammationer. Har köpt nebulisator och ska börja inhalera i förebyggnade 

syfte. Tar även Chlorella, chaga te, nyponpulver, camu camu, cocosfett, gurkmeja och D-v. Är så 

tacksam för denna förbättring i mitt mående även om jag är mycket orolig för mina lungor och hur 

det kommer att gå med dem. 

 

Sarita Axelgrim. Jag har använt KS och MSM i exakt ett år nu. Har aldrig haft fullt fungerande tarmar 

(sedan födseln) och haltande immunförsvar därefter. La om kosten helt för snart åtta år sen. De 

senaste veckorna har jag börjat märka skillnad på magen. Det tar tid. Om mina tarmar inte fungerat i 

46 år, tycker jag att ett år är ganska kort tid i jämförelse. Det hade tagit även längre tid om jag ätit 

sådant som belastar mina system - t ex gluten som trasar sönder tarmarna, mejeri, socker som göder 

candidaöverväxt eller läkemedel med olika kemiska preparat som lagras i kroppen belastar olika 

organ. Ska t ex MSM hålla på och ta hand om dagsaktuella skador hela tiden, tar det tid att nå ner till 

äldre skador. Så ser jag på saken. Ni som inte får resultat; hur ser er kosthållning ut? Vad använder ni 

för läkemedel och hur länge har ni tagit dem? Ni som har hudproblem; har ni provat att utesluta 

citronsyra, som kan vara starkt allergiframkallande och visar sig ofta i hudproblem och matallergier 

etc. 

 

Eva Vicki Persson. Har tagit KS i 1 år, lade till msm i jan. i år. Har då till min förvåning och glädje sett 

mitt mynteksem försvinna, och så klart inga förkylningar alls under den här tiden, 1 år och 5 

månader. Mynteksemet har jag haft sedan 1999  som sagt de flesta tror att det ska hjälpa lika fort 

som apotekets varor ! Eller använder en billig KS, som inte har samma verkan. 

 

Kattis Bjerselius. Jag använder oxå emssalva till både ansikte hals o ögon. Man får en fantastisk hy av 

den. 



 

Agneta Sener. Sen jag började med KS, msm och alger å under vintern även d-vitamin har mkt blivit 

bättre. Jag har sluppit pollenallergi känt mig lättare och friskare i kroppen och haft mindre astmatiska 

problem. Jag har ju börjat med dessa saker på inrådan av en mkt god vän som mår oförskämt bra. Jag 

saknar mkt kunskap om alla dessa grejer men mår väldigt bra idag och ångrar inget. Jag försöker läsa 

mig till nya kunskaper vart efter. 

 

Hanna Hannibal Larsson. Jag och min mirakel kur. Jag vill nu berätta för er om min mirake kur. För ca 

1 månad sen skar jag mig ganska rejält i fingret på min arbetsplats. Fick använda stödskena, 3 stygn 

och sjukskrivning i 1 vecka. Stygnen tog jag bort 10 dagar efter, sen fick jag använda steri stripplåster 

tills det tog Slut. I 1 veckas tid har jag nu använt både ks som jag sprejar på och ems salva 2-3 

ggr/dag. Det är nog det bästa botemedlet som jag någonsin har provat! Före och efter bild ser ni här 

och det har blivit jättestor skillnad på bara 1 vecka. Om ni vill kan jag visa hur det ser ut nästa vecka. 

 

 
 

Hej! nu var det ca 2 veckor sen som jag gjorde mitt första inlägg, och eftersom jag lovade att visa igen 

så gör jag det . hoppas ni kan se någon skillnad för det kan jag. 

 



 
 

Isabel Ilvas. Sprickor i mungipan. Baddade m silver = borta!! I ett nafs 

 

Eva Minos. Ett mirakel? Köpte Ionosil för första gången för tre dagar sedan. Min man och jag tar nu 

en hutt varje morgon. Min man snarkar och har andningsuppehåll, så vi har bokat tid för en 

snarkreducering mha laser. Han är tidigare opererad för samma. Vågar knappt skriva detta, men han 

har inte snarkat eller haft något andningsuppehåll sedan vi började med Ionosil! Han har också en 

åkomma som heter dermatomyosit, vilket gör att det kliar djä... och han kliar sig i sömnen hela 

nätterna. Men inte något de tre senaste! Eller är det ett "under"... 

 

Susanne Trollmann. Har ätit MSM sedan tidigt i våras nu och kan göra en lång lista på positiva 

förändringar så som att min rosacea hålls i gott skick, små små blemmor än men inga skov som 

tidigare. Min fibrosmärta är som bortblåst och tro det eller ej. I hårfästet börjar små svarta hårstrån 

att växa ut. Jag fick grått hår i luggen väldigt tidigt (vid ca 25 års ålder) Kan tillägga att jag också sedan 

flera år tillbaka äter LCHF vilket också hjälp min fibrosmärta, trötthet samt rosacea, men inte på det 

långa vägar samma resultat som jag fått på dessa få månader med MSM. 

 

Tina Johansson. Jag har också kol. Inhalerar KS. Hjälper lika bra som symbicort, vidgar så det blir 

lättare att andas. KS läker där det kommer åt/fastnar. Symbicorten får jag ont i halsen av och blir hes. 



Händer inte med KS. KS är naturligt. Det kan man inte säga om Symbicort. Hostar lite mer när jag 

inhalerat KS men det är ju för att det löser också så slemmet kommer ut. Det är ju en bra bieffekt. 

Diagnos 2007 men hade det såklart innan också. Måttlig hette det då. Hostade dygnet runt och 

kunde inte sova ordentligt. Har inga papper på spirometrin. (borde kanske hämta dom) Jag tar 

symbicorten om jag inte hinner inhalera KS. De flesta dagar bara KS. Inhalerar Ionosil. 

 

Curt Axelsson. Tina Johansson: Tack för att du poängterade detta om slemlösande effekten . Det har 

jag märkt till 1000. Tidigare hann jag ej andas in för jag nös eller hostade för att få upp slemmet . Idag 

har jag ej hostat en enda gång . Emellanåt hostar jag såklart & trots att jag har pappersservetter 

bredvid datorn , så kommer slemmet upp med en sådan fart att jag ej hinner få fram min servett ty 

slemmet bara flyger ut . Äckligt ja, men Gud vad skönt att det kommer upp . TACK! 

 

Sara Bengtsson. Jag har EDS, msm tar jag 1 tsk per dag märker ingen form av utrensning alls. Lika 

tarm aktivitet sen innan tagit det nu i 4 dagar. Min tarm är stillastående. Tagit bort gluten och 

minskat ner socker. Och tar även KS sen fyra dagar tillbaka. Smärtan är inte alls lika påfrestande. Inte 

samma ständiga uttröttande värk i musklerna känns som kroppen får syre i blodet och ger energi till 

varje cell. Så har märkt en positiv effekt på bara dessa dagar även minskad ledsvullnad. Så helt klart 

värt att testa. Man tror läkarna ska komma med någon sorts räddning men det är du själv som måste 

stå för förändringen. Att ta det steget kan vara tufft men bra för dig själv att veta att du ser till att din 

kropp mår bra. Jag hoppas att du som jag får positiv effekt från KS. Jag har bara gått odiagnostiserad i 

25 år. 

 

Sandra Powerborn. Hej! Jag har Tietzes syndrom sedan 3 år tillbaka (knakar och ömmar i bröst och 

ryggrad utan känd orsak). Det har blivit lättare att andas och mindre ömhet med 1/2 dl KS dagligen. 

Min undran är nu om jag ska dricka ännu mer eller fortsätta i denna takt för bli kvitt problemet? (En 

kanske mindre viktig fråga; ska jag blanda snabbt med 1 glas vatten och dricka eller bara ta det rent- 

det når ut till hela kroppen har jag hört med 1 glas vatten?) Stor tacksamhet för er! 

 

Lis Berglund. Ja mitt Tietzes syndrom har försvunnit........tar både ks & msm. 

 

Paulina Tufvesson. När jag tog msm blev mitt Tietzes syndrom myyyycket bättre, men slarvar med 

att ta det tyvärr...  Ska börja med det igen! 

 

Birgitta Biggan Lörnedah. Jag har knappt haft afte alls sedan jag började med MSM och KS i april resp 

maj. Har känt att någon varit på g, men det har liksom inte blivit något av dem. De har försvunnit 

istället. Vet inte om det beror på detta men hoppas. De gör för jävligt ont när de sätter sig på tungan. 

 

Hanna Hannibal Larsson. Jag brukar spraya på ks och smörja in ansiktet med ems salva 3 ggr/dag. Jag 

har/haft själv akne och munsår. Du märker stor skillnad på bara någon dag. 

 

Maria Therese Svenneros. Curt o alla andra jag måste berätta nåt roligt, va hos läkaren med mamma 

förut, läkaren lyssnade på mammas lungor, och till sin förvånan tyckte hon de lät bra vilket aldrig har 

hänt att hon sagt innan, kan ks ha hjälpt så fort? Första inhaleringen va igår kväll, har alltså inhalerat 

2 ggr o frågade om hon skulle jämföra mammas lungor o en frisk persons lungor så lät mammas 

nästan normala. 



 

Rose-Marie Tiedman. Vår hund hade besvär med svamp på trampdynor och ett öra. Har spayat med 

ks på alla trampdynor och i öra en gång per dag och ger 1 msk ks morgon och kväll i foderet. Finns 

inga problem nu. 

 

Veronica Göransson McEnzo. Efter att ha druckit ks varje dag i ca 4 månader (många liter har gått åt) 

så känner jag nästan inte av min ME alls. Nu har jag varit utan ks i ca 4 dar och symtomen har inte 

kommit tillbaka. Frågan är, kan ks göra en frisk , eller kommer jag att behöva dricka det livet ut? 

Återstår att se    ME - Kroniskt trötthetssyndrom. För mig yttrade det sig som en evig förkylning, 

daglig huvudvärk, ständiga kraftiga infektioner och abnorm trötthet. Nu blir jag inte lika lätt förkyld 

och inga kraftiga förkylningar. Orkar mycket mer, behöver inte ens vila på dagarna. Sällan huvudvärk. 

Har druckit upp till 3 dl per dag, med citron i. Har även tagit ett krm msm då å då, men inte 

regelbundet. Mest silvret som hjälpt. Har klunkat det under dagen, inte bara på morgonen, utan när 

jag känt symtom. Det är fantastiskt att jag nu kan göra vad jag vill utan att bli sängliggande ! 

Simonetta Tiozzo. Har brugt silver water til min datter som har stafilokokker i øjne. Det virker!!!! Har 

givet til hende både lokal og oral. 

 

Ann-Katrine Backman. Här är igen en intressant berättelse  berättaren vill vara anonym (och det 

måste vi acceptera, men bara så att så många som möjligt ska få ta del av resultaten så ville jag 

berätta ändå)  jag tyckte det var så intressant berättelse, så jag frågade av min klient som också är 

medlem i gruppen om jag får berätta och det fick jag. Det gäller en person som haft astma och 

pollenallergi i ca 30 års tid och ätit medicin i ca 30 år både mot astma och mot pollenallergin. Redan 

efter 2 mån intag av Ionosil, Lignisul MSM, C-vit och D-vit så mådde personen betydligt mycket bättre 

och nu efter 5 mån intag så har personen kunnat vara utan medicin helt i 1 mån tid. Personen tar just 

nu 1 msk 2-3 ggr/dag av Ionosil och 3 tsk av Lignisul MSM. Tilläggas ska också att personen har 

varken sprayat Ionosil i halsen eller inhalerat och ändå har det hjälpt så bra, med att enbart ta 

invärtes. Jättestort tack till medlemmen som lovade att jag fick berätta. 

 

Curt Axelsson. Mina tänder satt lösa allihopa. Vågade ej köpa en partiell protes innan de satt fast . 

Nusitter allt fast. MIRAKEL. Ja! 

 

Maria Söderqvist. Jag har allergi med snuva och svullna bihålor. Tar en msk Ionosil på morgonen och 

det funkar utmärkt , behöver inte ta allergitabletter . Har nu börjat med msm oxå. Blir spännande det 

här:-)) 

 

Marie Jonsson. Blev också av med min pollen och astma allergi när jag började med KS och MSM. 

 

Malin Jacobsson.  Jag började med MSM och Ionosil i feb/mars, är uppe i lite mer än 1 msk MSM nu 

och tar ungefär 1 msk Ionosil/dag, slutade helt med astmaspray efter ett par veckor, någon vecka 

efter det slutade jag med Singulär och jag har inte tagit en enda allergitablett under hela våren och 

sommaren . Jag har haft en mycket svår och krångligt inställd överkänslighet och astma som blivit 

värre och värre under nästan hela mitt liv mot gräs, pollen, jordgubbar, kiwi, nötter mm samt väldigt 

lätt för att få infektioner som alltid har lett till astmaanfall och/eller lunginflammation. Har varit helt 

frisk denna våren, inte känt av gräs, pollen eller annat! Igår smakade jag tom min första jordgubbe på 



många år (bara en halv dock...)  

 

Solfrid Hansen. Måste bara berätta för er här ute hur glad jag är. Sen jag blev gravid för första 

gången för 24 år sen, har jag lidit av svullna ben, vattenben som man också kallar det. Det har gått i 

arv. Men nu för första gången på 24 år, inga svullna, tunga, trötta ben - även min mor har märkt stor 

skillnad. Läkarna har bara gett råd, använd stödstrumpor. Kul och ha på sig när man var 21 år och 

mitt i sommaren. Redan efter knappt 2 veckors användning av MSM, visade det resultat. Gissa om jag 

är glad att man blev tipsad om detta. Äntligen något som fungerar. 

 

Ulrika Haglund. Har sovit med bommulstussar indränkta i KS tre nätter vid visdomstanden där 

tandköttet var inflammerat. Det har hjälpt och infektionen är borta. 

 

Lea Leskinen. Jag har gjort rätt så stor operation av min fot för ca 3 veckor sedan. Var förrgår hos 

läkaren för kontroll och borttagning av stygn. Och läkaren var överraskad att foten var så lite svullen. 

Och idag hade jag mina normala skor på mig. Ha hört att det tar upp till 6 månader innan svullnaden 

har gått ner efter liknande operationer. Jag säger bara KS. 

 

Madeleine Silvertass. Vill dela med mig till alla gravida: Jag åkte på en infektion i BEEEEEEP nu i 

början av min graviditet. Ville bara dela med mig att det finns alternativ till antibiotika! Läkaren 

konstaterade infektionen, och skrev ut antibiotika för att det är farligt med infektioner i BEEEEEP när 

man är gravid. Så jag frågade en kunnig här på kollodialt silver 2.0 ang KS som sa att jag skulle ta 5 ml 

3 ggr dagligen oralt och spruta upp 6 ggr dagligen med KS. Så det gjorde jag. Infektionen gav sig på 1 

vecka... Läkarna var förbryllade att antibiotikan "tog så fort" eftersom kuren var 10 dagar och de 

flesta som får denna infektion får äta antibiotikan upprepat under graviditeten och det är inte alltid 

det ger sig på första försöket heller. Men det har inte kommit tillbaka efter det och det var idag 8 

veckor sen! KS! 

 

Dorineé Nina Sondell. Sonen på 14 år är frälst.  Lite otroligt är det.....han har aldrig haft svamp i 

munnen någon gång, men precis nu då jag köpt hem msm och silver för en månad sedan så fick han 

nu svamp på tungan....jag var givetvis snabb att få testa och har sprayat 2-5ggr/dag med silver och 

det är redan borta efter 5 dagar. Yeah ! 

 

Sandra Kristina Andersson. Ja det tar ett tag innan man börjar komma underfund med vilka av alla 

saker aom hjälper bäst  Jag hadde eksem i knäväcken jag fick inte bort det med salvan men nu med 

creamen så har jag inte ett spår av att jag ens haft eksem där.  Jag sprutar på ks och msm blandning 

oxå så kan vart det som hjälpte till  Om inte annat så pröva köpa båda två så smörjer du med båda 

två på olika ställen några dagar så ser du ju vilken som passar er. 

 

Beis Stjärnfall. Msm tog bort sötsug för mig. 

 

Åsa Pussiluskan Virtanen. Sprayade på Silver på solsvedan i hårbotten, ansikte och armar/händer i 

natt och det lugnar ju superbra. Ännu ett område där Silver överträffar allt! 

 

Carola Carlsson. Jag blev av mitt nässpraysberoende på 3-4 dgr. genom att spraya med KS i stället för 

vanliga sprayet. Har gjort av med 2-3 flaskor nässpray/vecka i över 20 år! Började med att byta ut 



Otrivin menthol mot Nasoferm och använde sedan den tomma flaskan till KS.  Under åren har jag 

försökt bli av med nässprayen ett antal ggr med hjälp av olika kortisonpreparat utan att lyckas. 

 

Johanna Holmberg. Jag använder också rent KS till näsan, har känsliga slemhinnor! I början kliar de 

som tusan och jag nyser en fem gånger sen sväller de av och näsan känns kanon  jag blandade KS och 

MSM tidigare men de sved så förbaskat så de kan jag inte  men finns många här som skriver om 

fantastiska resultat angående den blandningen. 

 

Anette Jonsson. När jag flyttade så var luften så otroligt torr så jag började med närspray...och blev 

beroende. Prövade först att byta till KS (rent), funkade inte. Då tog jag en näsborre i taget, där jag 

sprayade en med KS och en med Otrivin. På mig tog det lite tid men efter några veckor kunde jag 

använda bara KS och idag behöver jag inget alls. Så testa att vänja av en näsborre i tagen. Jag 

blandade inte med MSM. 

 

Marie Westerlund. Jag sprayar ks direkt i näsan med en liten sprayflaska och har varit så mycket 

bättre. Ingen allergi medicin eller nässpray! 

 

Mia-Maria Willför. Min brorsson blev i lördags stungen av en geting, uppsvullet o rött, spruta KS på o 

ca 20 min senare -voilà, borta!! Såg ej ens var den hade stuckit längre!  Samma kväll senare 

upptäckte ja en humla krypandes på min tunntunna klänning, skakade den av mig men den hade 

stuckit mig nära ljumsken. Yes..ja vet, humlor sticks jäkligt sällan!! Blev så förvånad.. tog högst en 

minut så svullnade det upp o sved som sjutton, sprayade KS på o FEM MINUTER så va svullnaden 

nere o gjorde ej ont längre! Fantastiskt!! Helgen före blev dottern biten av en broms, det svullnade 

oxå upp o kliade som tusan. Sprayade KS på o sen glömde vi bort det, en timme senare kom hon o sa 

o visade: "mamma titta, de e borta!!" 

 

Elisabeth Schmidt. Vi har i dk disse små grå fluer som bider og givet store kløende hævelser. Nogen 

kalder dem hestebremser (regnklæger). Jeg blev bidt forleden dag men skyndte mig at dyppe en 

vattot i ks og stryge over i et minut. Ingen hævelse og næsten ingen kløe! Fantastisk. - og! jeg er 

allergisk. 

 

Monica Ramsten. Jag har erfarenhet av flera olika sorters silver och ppm, just nu är jag väldigt 

känslig, jag håller nämligen på och försöker bota min kroniska borrelia, det jag märkt är att om jag 

tog 20 ppm ja även 50 ppm så löste det inte problemet för mig, däremot har jag äntligen fått det att 

hända något med Ionosil, jag har tidigare testat eget, en massa olika från Staterna, eftersom jag 

bodde där en längre tid. Mesosilver kom nära Ions silver. Men faktum är att Ion Silver har hittat en 

teknik som tar mindre partiklar av bakterier vilket jag behöver. Tyvärr stack jag emellan med ett 

annat silver som ENDAST görs på destillerat vatten och DET tar inte Borrelia, men det tar mycket 

annat. Det skulle vara intressant att veta vilka andra KS som tar Borrelia... 

 

En sak som jag lärt mig, det är att ju högre ppm man tar är inte nödvändigtvis det bästa. Jag kom ner 

till 10 ppm var bäst för mig. Jag hade ändå tagit 500 ppm, det hanterade andra saker, men inte min 

borelia. Men jag behövde ta 1 dl en längre tid för att knocka bort de små jäklarna. 

 

Fredrica Östberg. Har haft mycket med lunginflammationer tidigare men har inte behövt äta 



pencillin nån gång sen jag startade med msm och kollodialt silver... 

 

Susanna Hedman. Den 27/7 har jag ätit msm i 3 mån. Förutom att jag mår mkt bättre i kroppen så 

har mitt hår vuxit och det börjar växa nytt där det försvunnit... Ps checka in mina fransar som också 

vuxit och förtätats. Har nu kommit upp i nästan 1 tsk/dag. Den vänstra bilden är tagen den 30:e juni 

och den högra en månad senare. 

 
 

Nina Hansson. Jag sprayade på min dotter när hon bränt sig på nässlor och det la sig direkt och det 

varken kliade eller gjorde ont. 

 

Ingrid Pettersson. KS är helt klart klådstillande. T.o.m. skeptiska familjemedlemmar fick erkänna det 

efter att de blivit sprayade på myggbett. 

 

Frida Wigström. KS funkar klådstillande på mina armbågsexem och myggbett! Myggbettet har 

dessutom typ försvunnit på en enda sprayning,och jag fick det för 3 dagar sen. 

 

Yvonne Anne-May Rönnblom. I natt fick jag ta KS i min inhalator. Jag har varit förkyld och i natt satte 

hostan igång, med massor med slem. Som tur var, så släppte det med KS. 

 

Bente Andersen. Jag måste få berätta att jag inte fickhjälp av sjukvåden för att få Betapred för att 

underlätta min andning. Tyvärr så har jag glömt ta ks. Gjorde det nu i tre dagar och mår mycket 

bättre! Det går bättre och bättre för varje dag. Självklart så har jag den rätta sorten, Ionosil! 

 

Monica Ramsten. Min dotters katt har en helt sönderslamsad haka. Den syddes inte en gång utan 

enbart silver. Den syns inte ett spår av några ärr. 

 

Lena Mauritzson.  När det gäller whiplashskadan så har jag fått mkt hjälp av kraniosakral terapi, min 

migrän (hade 3-4 dagar/v) som jag fick av skadan har försvunnit. MSM har varit uppiggande för min 

del och jag har fått bort min värk från diskbråcket. 

 



Maria Söderqvist. Kör ännu en solskenshistoria:-) jag har under många år haft små små fettknölar 

under ögonen , har tagit bort dom hos hudterapeut ett par ggr, men de kommer alltid tillbaka. Har 

börjat med msm och fått en del plitor/finnar i ansiktet och började för tre dgr att badda med ks, 

baddade under ögonen också, och tänk att idag är fettknölarna nästan helt borta , kan ju vara msm 

som gjort det oxå, men jag tror att det är ks som jag baddar med. 

 

Majsan Gustafsson. Fyllde på sprayflaskan med KS inför en dag på stranden med barnbarnen. 9-

åringen blev getingstucken och det började svullna. Satte på en våtservett som dränktes in med KS 

vid flera tillfällen. Efter en halvtimme var svullnaden helt nere. Ny skada i handen på samma 9-åring 

och på med KS och plåster. 11-åringen visade stolt upp sitt ärr på knäet (som tidigare varit fullt med 

var och behandlats med KS) som nu är helt läkt och fint. 8-åringen som brukar be om KS vid halsont 

summerar dagens bravader med "Farmor du använder Silver till allt, vilken tur att du alltid har det 

med dig." 

 

Johanna Holmberg. Jag måste dela med mig! När jag var 14 år upptäckte läkarna att jag hade 

endometrios inte vidare utbrett, under åren vart det värre och värre och jag har opererats tre 

gånger! Detta har medfört svåra menstruationer med smärta och ja allt där till! Har använt mig av KS 

och MSM i drygt två månader! Jag har inte haft en känning  vågar mig på att se en vinst då jag är inne 

på andra menstruationen  ingen värk ingenting  så förbaskat glad!!! Ja man tror knappt det är sant  

men endo klassas väl som en form av inflammation när "den blöder",  så rent tekniskt hade jag 

hoppats på denna effekt -  ja de slog mig idag att jag inte tagit en värktablett eller dylikt på flera 

veckor !! Jag tar 1-2 kryddmått MSM varje dag tillsammans med krom och c-vitamin! Tar en tsk KS på 

dagen sen en kork KS på kvällen innan jag lägger mig! Under dagen använder jag KS (spray flaska) och 

EMS salvan till min hud i ansiktet som påverkas kopiöst av mina hormoner !! De har gett resultat! 

 

Anna Maria Atterving. Jag är också en tillfrisknad endopatient med hjälp av kostförändring, Msm och 

KS. Helt sagolikt förbättrad. Har aldrig mått såhär bra sedan 15 - års ålder.Tack för tipset om gruppen 

Läka endometrios naturligt, Charlotta. Ska gå med. Har känt mig ganska ensam och få människor tror 

min story är sann, faktiskt. Tack för att ni delat med er.Detta är livsviktigt att sprida till drabbade 

kvinnor, att det finns ett alternativ till tuffa läkemedelsbehandlingar att testa. Jag har vägrat 

hormoner i alla år och alltid sökt alternativ och det gav utdelning! Är så tacksam och lyckligt 

välmående och fullt arbetsför idag. Jag tom tränar, springer och cyklar flera ggr i veckan. För 1.5 år 

sedan var jag inte säker på att ens kunna jobba 50%. Så fortsätt, Johanna, på intagen bana! Du 

kommer bli ännu piggare. 

 

Ingrid Mattsson Ingemansson. Hade ingen pms överhuvudtaget förra cykeln, har ätit maca i ca 2 

månader:) och ingen endo smärta :) 

 

Elenor Brink. Jippi!! Äntligen är min hosta borta efter endast 3 dagars med ks.Kan jag använda ks för 

att ta bort snuvan och isåfall hur doserar jag? (haft en svår och långdragen lunginflammation i 

sommar). 

 

Mira Björklund.  Jag fick ett myggbett på benet. La på en pappersbit dränkt i silver. Det tog nog 2 min 

sen sved och kliande det inte mer. 

 



Sandra Tösen Kylbo. Efter långa och mycket varma dagar på jobbet så fick jag värmeutslag och 

många blåsor i armhålan. Började med att behandla med KS direkt, spraya på och masserade in, nu 

är det nästan helt borta! Är oerhört tacksam för att jag får vara med i denna gruppen och ta del av 

alla era tips och erfarenheter. Och tack till min mamma som introducerade KS i mitt liv, 

användningsområdet är stort och har underlättat mycket för mig! Sved och stramade, men efter två 

dagar med KS så kände jag inget och jag kunde se så smått att det började läka. 

 

  
 

Helle Dammegaard. Igårkväll blev vår katt biten i tassen av en huggorm! Tassen svullnade inom 

minuter upp till modell pingisboll i storlek och hon hade jätteont. Jag hällde upp rent silver i ett glas 

och stoppade resolut ner tassen i det och höll den där under ett par minuter. Sedan fick hon även 

silver att dricka. Nu på morgonen hade svullnaden gått ner till hälften och hon är pigg och glad!!! 

Tack alla små djurs beskyddare för KS! Uppdatering dagen efter: Min dotter är legitimerad 

sjukskötare på Strömsholms djursjukhus och självklart tog jag kontakt med henne direkt. Har även 

turen att hon just idag ska komma på besök så hon kommer hjälpa mig att hålla koll. I skrivande 

stund är svullnaden nästan helt borta och ingen antydan till hälta. Katten är sitt vanliga jag igen .Jag 

har haft djur hela mitt liv och även upplevt ormbett förut men aldrig någonsin har jag sett ett så 

snabbt tillfrisknande! Uppföljning ett halvår senare: Hur gick det?  Jodå, katten mår jättebra och har 

gjort så sen dess. Märktes inte på henne alls efter ett dygn. 

 

Tina Johansson. Jag hade många 'åldersfläckar' på händerna. Blandade en del MSM och 5-6 delar KS i 

en sprayflaska. Sprayar några gånger om dagen och gnor in som med handsprit. Dom bleknar bort 

allteftersom.  Av ca:25 återstår kanske fem och det var dom som kom först så dom sitter väl djupast. 

25 fläckar på den handen som hade flest alltså. Andra handen bara två kvar av kanske 10. 

 

Dan Uhrbom. Kom på ett nytt användningsmråde för ks. Ibland när jag gör en specialblandning som 

jag vill ta lite av då och då, så brukar den börja jäsa efter några dagar. Har provat två gånger att ta i ks 

istället för vatten och då verkar den hålla hur lände som helst även under hög sommarvärme i bilen 



en månad eller två. Kanske ks är bra som konserveringsvätska och samtidigt får man i sig ks när man 

tar av det konserverade. 

 

Johanna Holmberg. Jag har EMS-cremen att tacka att jag ej behöver sminka över acne i ansiktet 

längre, det är jätte stor skillnad! Mitt ansikte vart värre till en början, cirka två veckor var de värre!! 

Idag ser jag ut så här!! Har gått en vecka sedan de vände  har haft stora knölar runt hals och hacka!! 

Nu är de liksom mest ärr kvar! 

 

Outi Lilja Fredsson. Igår när jag smorde in min hund med silvesalva tog jag för stor klick, smorde in 

det på mitt lår och idag är bristningen på låret mycket mindre framträdande... :0) 

 

Agios Gordis. Jag har gett min lilla höna med svåra mareksymptom (virus) (svårigheter med balans, 

neurologiskt, ett ben fram och ett ben bak, gick inte utan bara låg) några ml kolloidalt silver 4 ggr/dag 

i ca 4-5 dagar! Igår satt hon upp med båda benen ihop, men fick fortfarande lyfta henne till 

matskålen. Idag hade hon HOPPAT upp på en sittpinne där hon satt och putsade sig (iof bara 10 cm 

upp) men allt detta hade varit omöjligt för några dagar sedan...Jag är så lycklig över mitt silver!!!!!P.S 

Kan tilläggas att det är vida känt att det inte finns bot för denna sjukdom. Uppdatering ett par dagar 

senare: Idag har hon SPRUNGIT ute med sina två syskon som hon dessutom kommit ikapp 

viktmässigt på dessa dagar. . Det var bara skinn o ben nästan när hon var som sämst....  Hon visar 

livsglädje, putsar sig igen och jagar flugor! 

 

Ingela Lövgren. Jag kan berätta att jag har haft ledvärk i så där 35 år och har blivit av med den när jag 

kom upp i 2 msk MSM det är helt underbart att slippa värk i fingrar, tår, axlar, armar knän osv. Jag 

har dock som "biverkning" fått hår på armar och ben igen vilket jag inte haft sedan innan 

klimakteriet, jag får dock stå ut med det då det är så underbart att vara fri från värk. Jag tror att det 

återställer hela metabolismen i kroppen. 

 

Maria Dahlqvist. Fick något under tröjan som bet mig o såg 7-8 bett som börja klia i svida. Badda 5 

min med KS och då lugnade det sig. Efter ytterligare en stund hade även svullnaden lagt sig. I 

fortsättningen kommer jag alltid ha en flaska med mig. 

 

Sarita Axelgrim. Jag har "bara" kronisk bronkit. Hostar bara vid de två första inhaleringarna 

(andetagen). Sen går det fint  Första halvåret var slemmet segt och i hemska färger. Nu är slemmet 

vattnigt och helt klart utan färg. Det var länge sen jag hade en tungandad dag *peppar, peppar* 

 

Håkan Stuns. Jag märker av ökad energi av MSM efter ca 30 min intag. Brukar alltid vara svintrött så 

det är bra att det funkar.  

 

Louise Söderberg. Jag började använda ems salvan (burken) och de 2-3 första veckorna blev jag lite 

finnig men nu har det vänt och huden är len och fin. Har sedan en vecka börjat spraya med ks också. 

Det gör det ännu bättre. 

 

Maria Therese Svenneros. Vill bara dela med mig, började med ks igår, min förkylning bröt ut 

ordentligt igår, jag nös o snöt mig stup i kvarten o kliade i ögon o näsa o hals, idag är jag så gott som 

95 % frisk  snutit mig 1 ggn på hela dagen inte nyst heller. 



 

Ann Manninen. Hade en vårta på foten och tog en bomullstuss dränkt i ks och tejpade fast med 

plåster. Borta dagen efter. 

 

Linnéa Kokås-Sörgård. Afte –använd  Ks, sprayade några gånger och sedan var de borta! Har även 

börjat med tandkrämen (msm, kokosolja och lite ks) och nu när jag tänker efter har jag inte haft en 

enda sen dess! Jag hade jämt förut. 

 

Anneli Harrysson Hvass. Jag har provat EMS-salvan, en riktigt bra salva men ännu bättre tycker jag 

Silversalvan är. Dock har den inte hjälpt mig mot Urtikaria och Angioödem däremot MSM har gjort 

att angioödemen försvunnit, urtikarian är kvar men har minskat betydligt. Jag började med MSM när 

jag var riktigt dålig och åt mycket mediciner så du behöver inte alls vara rädd Kajsa. Jag var bara glad 

när jag fick utrensningssymtom i form av illaluktande svett, urin, hud samt huvudvärk för då visste jag 

att det i alla fall gjorde någon nytta. Hudkräm har jag slutat med helt sedan jag började med MSM då 

huden är så mjuk och förut var jag kruttorr, speciellt efter att jag duschat. Silversalvan har jag till 

ansiktet för att jag är fåfäng ( :D) och tror att det ska hjälpa mot lite rynkor, hehe, och sedan känns 

den så skön på händer och fötter. Kombinationen, silver, EMU-olja och Aloevera måste nog vara det 

bästa man kan hitta för huden tror jag, helt utan konserveringsmedel och andra tillsatser. Jag har 

genom åren typ testat ALLT.. men det här är det bästa det är min övertygelse och det som gör mig 

glad är att det inte är ockerpriser som det alltid brukar vara när det gäller hälsokost. Det tycker jag 

visar på en vilja att sälja en produkt till de som verkligen behöver den och inte bara för att tjäna 

pengar. Stort TACK Anders Sultan för ditt seriösa intresse att få människor att må bättre!! 

 

Anneli Olsson Larsson. Jippi nu har jag äntligen fått en reaktion av MSM & jag som började med ks & 

MSM för att jag tror det gör gott & inte för nån speciell åkomma, har d ju varit svårt att veta när min 

dagsdos varit nådd. Kom upp till 3.5tsk sen behövde jag bara 5 timmars sömn & jag som lägger mig 

tidigt om kvällarna vill sova lite mer, så nu har jag trappat ner till 2.5 så får jag se vad som händer, så 

alltså för pigg helt enkelt blev mitt riktmärke! Tänkte delge mig ifall d är några fler som vaknar pigg 

mitt i natten & inte kopplar ihop med MSM & ks. 

 

Sarita Axelgrim. Jag hade det jobbigt länge när kroppen ville göra sig av med slem som löstes upp av 

KS-inhaleringen. Jag är glad över att jag orkade stå ut. Jag har inte ens haft det jobbigt nu när det har 

varit tokvarmt och hög luftfuktighet. 

 

Annika Westman. Har haft kli i ögonen en vecka pga aircondition och bad i sjöar och hav. Sköljde 

ögonen rejält med KS en gång och det blev genast bättre. 

 

Sandra Kristina Andersson. Jag slutade blöda i tandköttet och tandläkaren sa att jag fått jättefint 

tandkött , Då gurglar jag en full mun 3 ggr om dagen och borstar tänderna med kokosolja, msm och 

ks. 

 

Iwona Saluti. Har själv varit sjuk i fibromyalgi, dercum(fettvävsreumatism) i 26 år. Slutade med 

mediciner och började med KS och MSM for 2 år sedan. I dag ar jag frisk och ju äldre jag blir desto 

bättre mår jag. Ha tålamod och vänta pa en spännande förändring. 

 



Simonetta Tiozzo. Jeg har også fibromyalgi og er begyndt for ca. 2 uger siden med KS. Har også været 

dårlig pga udrensning. Det er kun godt for det er tegn på det virker! Er også begyndt med MSM for 3 

dag siden og basica for at skabe bedre syre-base balance. Kan mærke en kæmpe forskel bl.a fryser 

jeg ik mere, få energi af den mad jeg spiser og har meget mere overskud og energi. Jeg vil gerne vise 

min taknemlighed over for en fantastisk og velfungerende gruppe og rose jer alle der hjælper med 

jeres vidne og erfaring. TAK! 

 

Linda Bjelkengren. Jag började med 1/5 dels kryddmått, efter ca tre veckor kom utrensning som inte 

var av denna värld (har fibro o ME). Precis när jag höll på att ge upp efter nästan 4 veckor kom 

vändningen o ja är sååå glad att ja kämpa mig igenom detta.Min "grundnivå har blivit högre" så de va 

det verkligen värt! 

 

Caroline Olle Olsson. Nu har även jag glädjen att berätta om hur ks har hjälpt mig! Eller ja snarare 

min valp. Valpmagen där pälsen ännu inte vuxit ut brukar bli full i otäcka värmeutslag efter att min 

valp sovit på sidan. Hon får utslag som påminner om mogna finnar över hela magen och insida lår 

och det går fort. Men lika fort försvinner dem efter att jag baddat med ks (inosils) och gett lite i 

munnen samtidigt. Helt underbart! 

 

Anna Louise Graende. Ojoj! Jag glömde min dos denna morgon och hade andningsvårigheter och 

ångest över bröstet tillbaka på eftermiddagen, tog min dos efter jobbet och vips slappnade min 

kropp av igen och nu mår jag som "vanligt" dvs mycket bättre på MSM. Och har själv enbart kört 2 

veckor (men med en stor dos - en stor matsked varje morgon). 

 

Liisa Micali. Nu är jag inne på fjärde dagen med ks, ångesten jag har haft är helt borta! Vilken 

livsglädje! Utrensnings symptomen är ju inte dom roligaste men det är lätt värt. Jag gick in med 

intentionen att bara hålla mig frisk och kanske känna mig lite bättre, trodde inte att ångesten skulle 

gå över. Jag tar en kork tre ggr om dagen - utrensningsymptomen jag har är illamående o yrsel, fast 

det kommer bara när jag lägger mig. 

 

Maria Söderqvist. Jag har fått bort fettknutor under ögonen på ca en vecka, till ca 80% dricker och 

baddar med ks. Faktum är att jag sedan många år lider av generaliserat ångestsyndrom. Typ ångest 

utan att man vet vad den beror på. Jag känner faktiskt mindre ångest nu. Har inte tänkt på det....kan 

ju vara ks, vet ej... 

 

Orsi Berggren.  För mig kom utrensningen direkt. Huvudvärk i fem dagar och mina atopiska eksem i 

ansiktet blev så mkt värre, för att sedan efter en månads användning helt läkt bort. 

 

Linda Holm. vi hade magsjuka (alt värmeslag, men tror på virus) här förra helgen. Jag har också 

spyfobi, så det är ofta hemskt när det kommer.. vi andra drack större mängder ks under ngr dagar 

(upp mot 1 dl) och sprayade handtag o dyl med ks istället för klorin då det inte fanns hemma. Ingen 

annan blev sjuk.  samma sak har det varit tidigare också, så ks har verkligen hjälpt mig med min fobi . 

den drabbade ville dock inte dricka ks då, så hon spydde hela dagen, några gånger, och jag kunde inte 

trycka i henne. Försökte en gång men det kom bara upp tbx. Måste ännu säga gällande vår senaste 

magsjuka, att sjukligen hade slickat lite på ett chips för att få salt i sig, senare gick lillasyster och 

tuggade i sig samma chips  virusbomb . Efter det gav jag henne 1/2 dl ks ungefär att dricka direkt, och 



är fortfarande frisk. 

 

Malin Jacobsson. Jag har samma kräkfobi, började med MSM och KS i februari. Jag får 

magsjukekänning om jag pratar med ngn i telefon som har det. Kan inte se det på tv utan att tro att 

jag ska få det osv... Hela familjen fick magsjuka i april, inklusive jag (har inte kräkts sen jag var 12, är 

44 nu). När det var på gång tvingade jag ner en halv dl KS, djupandades och efter tio min var "vågen" 

över. Illamåendet försvann, det återkom tre gånger till samma dag och jag upprepade samma 

procedur, med samma effekt. I vanliga fall kommer "vågen" och blir kvar ibland ett par timmar då jag 

sitter och kallsvettas och har dödsångest... Nu under sommaren är jag extremt nojjig för 

matförgiftning, minsta lilla jag känner mig osäker tag jag en msk extra. I övrigt tar jag alltid en msk KS 

varje kväll 

 

Emma Bergman. KS fungerar kanon på magsjuka, vår familj har inte varit magsjuk på 2 år. Så fort vi 

känner ngt så tar vi 1 dl KS (ev blandat med askorbinsyra). Symptomen försvinner omgående. 

 

Maria Boström Grip. Jag har som du astma och KOL, och för mig är det hostan som varit jobbigast att 

dras med. Inhalerade KS i ett par veckor fick en grym hosta av det, kände hur det irriterade när jag 

inhalerade KSet. Men tack vare att jag inhalerade kunde jag sluta med de andra medicinerna, där 

kortisonet var det som troligen gjorde mina slemhinnor överkänsliga, därav hostan när jag inhalerade 

KS. Nu har jag börjat att inhalera igen, efter en tids uppehåll, som fungerat helt utan mediciner. Jag 

tar MSM på morgonen och dricker KS på kvällen dock, om man nu ska räkna det som medicin. 

 

Marie Borg. Vet inte vad av allt som jag har börjat med har gjort min Rosacea bättre, men kanske en 

blandning av allt: Procomb Total, Ems-salva, MSM o kokosolja. Skrivet i den ordning jag började, med 

start i april i år. Har kunnat sola ansiktet för första gången på 3 år i sommar o det känns som det blir 

bättre o bättre hela tiden. Får nåt kliande utslag då o då men då är det enbart stressrelaterat... 

 

Sascha Berg. Min Rosacea har försvunnit enbart med ks lokalt. Intensivt (varje timma) i ca 6 v. 

Därefter mindre och mindre, nu knappt alls - bara några gånger i veckan och ifall något enstaka 

utslag dyker upp. Jag har alltså haft knallröd näsa, utslag och skit sedan 2007. Startade ks sommaren 

2013. Besvärsfri nu. Btw, silver räddat mig från AB pga svår infektion i ett skavsår. Ett par dagar och 

så vips borta! Bara torra fina sår och inga ömma lymfkörtlar kvar. Allt utan magplågor, 

candidaöverväxt och alla andra trevligheter man kan få av pc. 

 

Orsi Berggren.Kliande och irriterade ögonlock.  Exakt så har jag och mannen det. Vi fick det båda i 

våras, för första gången. har nu sprayat med ks blandat med msn och toksmörjt med EMS-krämen. Är 

äntligen bra efter 2 månaders tokbehandling (sprayat flera ggr/dag och smort lika ofta).Jag har haft 

både på ögonlock, ögonvrån och under ögat. Har ingen aning vad detta var men nu har det läkt. 

 

Karin Björklund. Vill tala om att jag blev av med kramp i vänster ben genom att smörja in med EMS-

salva. Tog bara ett par minuter så var krampen ett minne blott. Det var första gången jag provade det 

och tänk - det fungerade!! Jag blir lika förvånad varje gång som ks gör underverk. Det kan vara vilken 

krämpa som helst nästan - det fungerar. 

 

Eva Anderson-Hanhineva. Jag har också erfarenhet av såna som inte tror på detta, men har även 



skrivit till människor som jag sett på djursidor tex att dom skall gå in på denna sida och läsa om 

berättelserna hur djur blir friska och att mina två katter, en hund, kaninen och en sköldbadda har 

blivit friska, katten trodde jag skulle få operera ögat men det fixade ks och det blir ju mycket billigare 

än att åka till veterinären. Och dessa människor har alltid tackat mig då jag berättat om ks osv... 

 

Maria Söderqvist. Nu måste jag berätta nåt roligt igen...Min gubbe har haft fotsvamp. Det 

återkommer med jämna mellanrum och han har behandlat med vanligt svampmedel från Apoteket . 

Denna gång sprayade jag fötterna med ks och smorde med min egna salva kokosolja, ks och msm. 

Gubben var mäkta irriterad över Mina omsorger och tyckte vi kunde köpa fotsalvan från Apoteket 

istället. Nåväl jag fick dona i fyra dagar ca. Sen var jag bortrest ett par dagar . När jag kom hem och 

frågade om han köpt sin svampsalva, sa han, nej det är borta så det behövs inte..... 

  

Ingrid Weideberg. Äter du tarmbakterier? Det behöver kroppen både efter att den fått antibiotika 

och för att hela mag-tarmkanalen ska få rätt sammansättning. Vad jag förstår så använder du inga 

flourmedel? Om du gör det så ta bort. Har du haft problemen i länge och nu börjat med silver o msm 

så får du utrensningssymtom. Då kan symntomen förvärras till att börja med, men det vet du nog 

säkert. Susanne Avendano Lillkvist Jag är inte hjärntvättad. Jag är en kritisk sjuksköterska, som nu för 

tiden omskolat mig och använder mig av alternativmedicin. (som jag trodde var humbug o dumheter 

förr). Silver fungerar mot virus, svamp och bakterier på ett sätt som jag förr inte trodde var möjligt. 

Om läkemedelsindustrin inte hade så mycket fingrar med i spelet så skulle vi nog få ordning på både 

Malaria, HIV, svininfluensa med flera sjukdomar och det skulle finnas drickbart vatten över hela 

världen. Men money talks tyvärr. 

 

Outi Lilja Fredsson. När min hund livmoderopererat, 4v sen, sprayade jag med KS tre ggr om dagen i 

tre veckor. Ärret är jättefint. Även där det är lite bulligt i ena änden har det blivit mycket mindre... 

 

 
 

Cia Persson. Min hund hade fått en stor böld på halsen. den var stor så att den rymdes i min 

handflata. Jag baddade med ionosil och lät kompressen ligga på några minuter två ggr om dagen. Nu 

efter två dagar är den som en enkrona och krymper hela tiden. Hon har inga problem eller ont av 

den. Uppföljning en dag senare: Nu är den nästan helt borta! 

 

Frida Stiernström. Hej! Jag dricker sammanlagt 6 msk silver om dagen plus krämen! Mina utslag och 

bölder är nästan helt borta men inte riktigt så ja börjar bli nyfiken på msm!  

 



Nina Ferm. Opererade min Nordsvensk nu i Juli. En "tvilling" som alltid suttit mitt på ryggen. (innehöll 

päls, sekret och annat gojjigt...) Den började växa. Och ett stort operationssår, mitt i sommaren, 

denna fuktiga värme, blinningar, broms och flugor... Efter att stygnen tagits blev det tjocka 

sårskorpor, med gult, varit klägg under. Det läker inte så bra... Försökte några dagar enl. rek. med 

hibiskrub och hålla skorp- och varfritt. Men det var tillbaka nästa dag igen... Sista gången avslutade 

jag med att spraya ks direkt över såret, när skorpor och var var borta. Och gjorde om det 4ggr på ett 

dygn. Efter ett dygn såg det ut så här fint! Inga skorpor, ingen klägg! Nu sprayar jag 1ggr/dygn, och 

det läker jättefint. Täcker hästen med flugtäcke så inga flugor kommer i det. 

 

 
 

Irene Salander. KS är numera ett måste i mitt stallskåp, suveränt vid sår, och gärna i kombination 

med lavendelhydrolat (lavendelvatten, restprodukt från när man framställer eteriska oljor). 

 

Maria Söderqvist. Baddat katten öron med ks, efter fem dgr är nu öronskabben puts väck:-)) 

 

Eva Anderson-Hanhineva. Samma här, min gamling på 19 år mår bra nu efter att har haft fula öron 

och det kliat på dom. 

 

Agios Gordis. Har också botat en höna med ögoninflammation. Borta på två dagar... och då var ögat 

helt och hållet igenklibbat och mycket varigt. 

 

Cissi Karlén. Så olika det kan vara! Har inte känt av några utrensningar mer än lite dåsighet i 

början..började med halvt kryddmått msm o nån matsked ks. Är nu uppe i två krm msn o en hutt ks 

morg o kväll. Nu börjar jag känna att jag är mkt piggare o har mer energi:) 

 

Maria Boström Grip. Jag har återkommande problem med hudsvamp, behandlar (med salvor och 

tabletter via sjukvården) och det blir bra, sen kommer tillbaka igen o.s.v. Nu verkar jag ha kommit på 

det som kanske fungerar. Jag tar MSM på morgonen i citronvatten, sen blöter jag en kökshandduk i 



KS och lägger ett omslag på det område som är drabbat i 10 minuter. Efter det sprayar jag på en 

blandning av MSM/KS ett par gånger under dagen, för att det sista dricka ren KS på kvällen. Nu är det 

första gången det går bort utan apotekets mediciner och det känns så bra. Kan ju vara värt att prova, 

om någon mer än jag har liknande problem och jo, jag har en hel dunk KS hemma, för det går ju åt en 

del för att få en handduk ordentligt blöt! 

 

Diana Sahlén. Ett bett av okänt flygfä.. Efter ett omslag med KS ser örat nästan bra ut!.. 

 
Helena Hellström Ekberg. Hej alla  måste få berätta att innan jag började med KS för ca en månad så 

hade jag huvudvärk varje dag, ibland lite ibland värsta huvudvärk. Har inte haft ont sedan jag började 

med KS...helt underbart. 

 

Madeleine Silvertass. KS har varit min räddning för bäckenbensinflammation, urinvägsinfektion, 

infektion i livmodern, infektion i äggledaren, magsjuka, halsfluss, förkylning, öroninflammation samt 

påbörjan på lunginflammation. 

 

Monika Persz von Mörkchokladälskare. Nu skojade jag med katten. Testade lite. Byte plats på 

skålarna... suck, vem vill jag lura? Han luktade på vatten och sedan gick till KS och drack. 

 

Tina Johansson. KS dödar bakterier och virus som du bär på (inte de goda bakterierna!) Mina 

halsmandlar som jag alltid kännt tydligt 'försvann' efter två veckor. 

 

Maria Söderqvist. Ja, gott folk...vaknar pigg och utvilad efter ca 6h sömn. Jag har liksom haft sova 

som mitt huvudintresse under många år, och sovit 10-12 h dygn. Det är som min kropp liksom pirrar 

av lite välmående , äntligen! Men den tvekar lite ändå, som att den säger: är det sant att jag kan må 

så här bra?? Eller kanske ännu bättre?? Jag har ju som många andra bara kört på och inte lyssnat på 

vad kroppen säger. Känner oxå en stor ödmjukhet som kommit hit och får ta del av så mkt råd och 



kunskap . Jag är väl vad man kallar nyfrälst :-)men jag ska gotta mig i att jag har fått ökad energi och 

hälsa, och att jag nu har lite att ta till vid småkrämpor och annat. Dricker mitt ks och tar mitt msm, 

helt enkelt :-)) en fråga bara, vad sjutton gör man nu när dygnet helt plötsligt fått fler vakna timmar, 

det ska jag fundera lite över....ha en skitbra dag, ni alla , som bror min brukar säga, för det ska jag:-)) 

 

Orsi Berggren.  Börja träna på gym, det i kombo med KS och MSM är toppen. Jag är oxå lika frälst 

som du, har varit i samma sist sömnmässigt och är nu nästan ALDRIG TRÖTT. Att dessutom inte ha 

svullna ögon samt mörka påsar under är ett mirakel. Känner mig även pigg i hjärnan och stressar inte 

längre. 

 

Gustav Frilund. Kan bara instämma på det som tidigare skrivits, nu, efter 2-3 veckor efter att jag 

började med msm har mitt sömnbehov förminskats något sanslöst. Tidigare var jag alltid svårväckt på 

morgonen, och behövde 9-10 timmar sömn. Nu klarar jag utan problem av att sova sex timmar och 

sen vakna utvilad! Någon gång i veckan sover jag lite mer, men det märks ändå en tydlig förändring. 

 

Marie Boman. Blev troligtvis matförgiftad av lite räkor igår, avslutade kvällen med att ta 1/2 dl KS 

och gick och lade mig, vaknade med förvåning över att jag dels sovit hela natten och magontet och 

illamåendet var borta! 

 

Annika Karlsson. Skönt att det hjälpte även emot matförgiftning. Det har hjälpt oss emot magsjuka 

iaf  började spy i vintras både jag och sambon drack ks hela dagen och dagen efter mådde vi bra igen 

och gav lite till grabben också och han vart aldrig sjuk som tur va! 

 

Kristina Strandberg. Min acne har blivit såååå mycket bättre tack vare silvret! Jag dricker 2msk varje 

dag! 

 

Ramona Berggren. Jag brukar hälla ks på en pads och rengöra som med ansiktsvatten med den sen 

även spraya på ansiktet & tar 2 korkar ks morgon och kväll & min hy är mycket bättre nu. 

 

Curt Axelsson. Hejsan alla 14 480 medlemmar. Känner i princip endast de med Kol , Astma, Bronkit & 

Twar men även många andra eftersom jag VARJE dag läser alla inkommande kommentarer. OK så här 

är det ! Jag har blivit mycket bra med min Kol , så bra att jag gör uppehåll med min inhalering ! Ofta 

numera men jag tar såklart Ionosil´s KS oralt varje dag, flera gånger per dag . Omöjligt att bli bra från 

en kronisk sjukdom säger experterna & de som ej tror på alternativbehandling, men de har fel !! Nu 

har jag inhalerat & druckit KS i + 1 år så bevisligen fungerar det. Anledningen att jag slutat/minskat på 

inhaleringen är att det är så enormt tråkigt att inhalera 2 ggr/dag c:a 5 minuter varje gång . 

Friskhetstecken anar jag !! Jag återkommer med rapporter hur det funkar med att endast ta KS oralt. 

LÄS EJ FEL . NI MED KOL MÅSTE/BÖR INHALERA I BÖRJAN , HUR LÄNGE BEROR PÅ JUST DINA 

LUNGORS TILLSTÅND. Mina lungors ålder var 136,8 år redan 2011 & nu när jag är 70 år så drar jag ner 

på inhaleringen . Tack Kolloidialt SIlver 2.0 för de extra år jag fått som gjort mig så frisk att jag 

promenerar 30 minuter varje dag ( mot max 200 m tidigare ) utan att hosta etc. MSM har säkert 

bidragigt till min förbättring så att det kör jag med också fortfarande varje dag ( men inhalerar ej 

endast oralt ). Gubben bugar & TACKAR . Älskar KS 2.0-sidan & Er i oändlighet ( förstår endast de som 

haft " nära-till-döden-upplevelser ) . Sååå glad! 

 



Hanna Björklund. Hej! Jag har nyligen hittat denna sidan men tänkte bara berätta min historia lite 

kort. Jag har Crohns(kronisk tarmsjukdom), allergier och hudproblem. Min tarmsjukdom debuterade 

när jag var 10 år och nu är jag 41. Har aldrig behövt operera och aldrig gått på regelbunden medicin. 

Men har mått bitvis hemskt dåligt. För tio år sen började min envisa resa mot bra hälsa. Jag har 

provat det mesta men det som hjälpt mig framåt mest är KS, hårmineralanalys+efterföljande 

näringsterapi och anpassad kost såklart. För tio år sen hittade jag KS och har använt det bitvis sedan 

dess, till alla möjliga saker men mest för magen såklart. Då kunde jag inte ta MSM, min mage pajade 

alltid direkt. Idag är jag så bra att jag igen börjat med MSM utan någon som helst påverkan på min 

mage. Jag tar inga mediciner alls och vill bara hälsa alla med kroniska, autoimmuna sjukdomar att 

aldrig ge upp!! Det är så tufft att kämpa ensam utan stöd från sjukvården men det skrämmer mig 

1000 ggr mer att behöva äta medicin som har cancer och annat roligt på biverkningslistan. Jag mår 

toppen idag, magen är helt bra, huden är nästan bra och mina allergier är mycket färre. Jag kämpar 

vidare mot att bli helt frisk!! Varma hälsningar till alla andra härliga kämpar härinne! 

 

Ingrid Ovanfors. Underbart att höra, har själv crohns o jag kämpar envist på jag med, vägrar 

sjukvårdens mediciner med alla dess biverkningar. Kör med KS, MSM, homeopatdroppar nyttiga 

kryddor o LCHF kost o blir sakta men säkert bättre. 

 

Eva-Lina Seidel. KS i mina ögon "Det magiska vattnet!" "Shotar" det rent, gurglar det och började 

använda det som ansiktsvatten för mina finnar. Känner redan att mina svullna finnar har gått ner och 

har även haft en böld i säkert över två år. Den blev bortopererad och nu är den tillbaka på samma 

ställe, baddar den vätskande bölden med KS och det har hjälpt mig, men ska ändå uppsöka läkare 

igen. Sen har jag baddat mina myggbett också! 

 

Ann-Catrin Olsson. Kan tipsa om att jag efter två veckors inflammation i fingertopp vid nagelbandet 

började ta tre matskedar KS morgon och kväll samt gjorde omslag på natten, nu nästan helt borta! 

 

Helena Sjödin. Mina grå strån har definitivt minskat sen jag började med msm..har inte behöft tona 

det sen februari, annars gjorde jag det ca varannan månad. 

 

Marjette Holmvall. Igår var jag på en utställning med mina svägerskor då en av dom blev bränd på 

armen av en humla. Det sved ganska orenligt och svällde upp med rodnad, men som tur är hade jag 

med mig mitt KS så jag sprayade ett par gånger inom ganska kort tid. Efter ca 30 min frågade jag 

henne hur det var med armen, då hade hon redan glömt bort att hon haft några problem. Hon visade 

armen och där syntes ingenting längre. 

 

Anna Nordén. Jag droppade KS i örat och så fick min flicka ligga på sidan så det rann ner i gången, 

efter några min fick hon ligga på det örat så skiten rann ut. Upprepade det 2-3 ggr om dagen i en 

vecka. Flickan blev bättre efter ca 4 dagar. Gjorde en kontroll på VC där de sa att de kunde se en 

läkande öroninflammation som inte behövde behandlas med antibiotika. Vet inte om det var KS eller 

om det läkte själv ändå men försvann gjorde det. Hon fick dessutom shotta typ en korks storlek KS 

löpande under dagarna. 

 

Milo Ljussyster Sjökvist. Jag tar 3 tsk msm med c-vit + nyponpulver och tar även glucosamin + 5-6 

msk ionosil över dagen och har blivit så mycket bättre i min knäatros+ ryggvärken..(en kotskada jag 



fick när jag svimmade) från början kunde jag knappt gå..men nu nästan springer jag. 

 

Eva Minos. Skrev för några veckor sedan att min man slutade att snarka direkt efter att ha börjat 

med KS. Han är fortfarande snarkbefriad! Idag ringer vi återbud till snarkoperationen. Han har en 

åkomma som heter dermatomyosit, en autoimmun historia som orsakar inflammationer i hud och 

muskler i skov och dessutom bryter ner olika funktioner i kroppen. Den gör att det kliar infernaliskt 

"överallt". Under denna tid så har han sprayat KS två gånger mot klåda i ögonen och det har hjälpt 

direkt mot klådan. Något vi kom på igår var att hans händer darrar inte längre! Dermatomyositen gör 

annars att när han använder sina händer i tyngre o/e statiskt muskelarbete så tröttas muskler och 

nerver ut och han tappar all kraft plus att hans händer darrar som ett aspelöv. Lite riskigt när han står 

på en stege och målar huset... Och lite trist när vi är ute och äter och andra undrar om han är sååå 

törstig. Ja, vi skålar i KS! 

 

Daniella Mondino. Vaknade tidigt imorse av att min hund gick och klia sig i örat och skakade på 

huvudet, man såg att han var besvärad och påverkad av det. I väntan på att veterinären skulle öppna 

droppade jag några droppar KS i örat, han slutade genast klia och somnade om, nu verkar han mkt 

bättre i örat och inte alls lika påverkad. 

 

Christin Jansson. Jag har svår psoriasis! Har nu tagit 1msk silver morgon och kväll samt baddat 

fläckarna... Alla sprickor är läkta och det är nästan frisk hud framme! Jag är så imponerad,så bra 

resultat på bara 3v! Jag har tidigare behandlats med olika mediciner( cellgift) och starka salvor, 

slutade med allt i maj,blev då sämre...tänkte då på alternativ med! Fick av min dotter Jennie tips om 

silvervatten ... Mycket nöjd! 

 

Annika Clair. Var hos en veterinär idag med vår katt som med stor sannolikhet har blivit biten el riven 

av en annan katt. Jag sa att jag skulle tvätta det med silver därhemma o förväntade mig definitivt inte 

att han skulle veta vad jag pratade om. Döm om min förvåning då han tyckte det var jättebra och han 

själv använde det och visste hur bra det är. 

 

Jerker Andersson. Min svärmor köpte en ragdoll. Säljaren sa att den ätit kalaspuffar och var lös i 

magen. Det gick inte över på ett antal veckor. Katten var allmänt otrevlig i sitt sätt och kloades om 

man klappade den. Min egen erfarenhet av ionisil var mycket god så jag tipsade om att prova det då 

veterinärbesök och antibiotika var verkningslöst på katten. Den klickade halvlösa bajspluppar 

överallt, det bara kom. Luktade bajs överallt. Ett tag efter KS i vattenskålen började det vända och nu 

bajsar katten fint och bara på lådan. Pälsen är mycket finare och den kommer fram och hälsar och vill 

bli kelad. Den har fortfarande lite av det opålitliga i sig men det är mycket stor skillnad även där. 

 

Catharina Berg. Jag har levt med diskbråck sedan 2004 som bara växer och växer och kan inte 

opereras bort. Jag har provat det mesta men inget har funkat innan jag testade msm blandat med ks 

och smörjer över ryggen och så här smärtfri har jag inte varit på 10 år. 

 

Emma K Andersson.  Hund med pälsavfall, klåda och permanent nässelfeber fick ks och msm i fodret 

(som byttes från torrfoder till råfoder). Sex veckor senare vart hunden helt symptomfri, detta är åtta 

friska år senare. Torrfoder innehåller mycket mjöl och ofta socker och inte minst spannmål. Ta bort 

helt och fasa in ett råfoder med fisk en gång per vecka, organ desamma och i övrigt kalkon, vom och 



viltkött i dagligfoder. Ge ett kryddmått msm, öka FÖRSIKTIGT till en tsk/dag av alavis MSM ks kan du 

dutta en kvart dl i vattenskålen och spraya kroppen med rent ks. 

 

Annika Svensson Fd Stenberg. Jag har en kemisk överkänslighet som heter Mcs och Shr som gör mig 

överkänslig mot mat kryddor kemikalier dofter byggmaterial plaster och mkt mer och fick även 

Struma. Men med hjälp av KS och Msm börjar jag känna mig friskare och tål mer och kunnat sluta 

med Omeprazol för en kronisk magkatarr. Jag ser bara fördelarna som jag vunnit. Men visst kan man 

känna av huvudvärk och illamående de första dagarna. Men det var det värt för min del. 

 

Kattis Bjerselius. Sprayade med ks häromdagen vid getingstick. 3-4 ggr. sedan var det bara lite klåda 

kvar. 

 

Elisabeth Ahne. Idag är det ett halvt år sedan jag började med MSM&KS. Vill inte vara utan det en 

dag! Har varit aktiv idrottare nästan hela mitt 50-åriga liv och ben/knäskador har så sakta smugit sig 

på. Då jag plötsligt inte kunde stå på knäna utan att det kändes som något gick sönder inuti dem fick 

jag panik! För att göra en lång historia kort,- idag kan jag åter stå på knäna då jag påtar i rabatterna 

(peppar peppar)! Daglig skölj av ögonen med KS/MSM har inte riktigt ännu fått mig att slänga 

läsglasögonen men med daglig lästräning utan, har min syn förbättrats radikalt den också! Allt annat 

gott som det här gör med kroppen som man kanske inte känner av och är medveten om gör att jag 

aldrig vill vara utan dessa fantastiska produkter! 

 

Joakim Angelic Lightworker Mogren. Fick kräksjuka/influensa-symtom i vintras med yrsel och 

illamående och tog en matsked KS och det gick över på mindre än en timme. 

 

Helene Bolander. Jag var också skeptisk när jag började.jag tar en tsk morgon och kväll då jag har ätit 

starka mediciner b,la morfin i flera år för jag har ont i kroppen och höften .Började efter jag fick ett 

tips från en kompis..har nu hållit på i 5 veckor och har inte tagit smärtstillande på 4..blodtrycker 

sjunker och jag får nog dra ner på mitt medicinintag..ögoninflammation har gått över efter jag sköljt 

med silvervatten..detta är helt galet,jag mår så bra som aldrig förr..pigg och glad och inte blå :) 

 

Maria Olsen. Min man sprayar ks blandat med msm i ögonen o han har fått klarare syn, dottern 

sprayar i ansiktet o blivit av med finnar o acne. Jag har sprayar o lägger ks kompresser om jag fått sår, 

läker mycket fortare. Fick 3 getingstick, spraya på de dm stora svullna sticken,på 10 min var värken 

borta, 1 timme ingen svullnad bara svagt rosa. Dricker 1tsk morgon o kväll, har inte varit förkyld på 

fem år min andra dotter tar ks på en tuss när hon blöder näsblod, det stoppar direkt. Hon blöder ofta 

o det brukar vara svårt att stoppa men ks fungerar! 

 

Ann-Katrine Backman. Jag har jag en kund som inte så länge sedan berättade att hon har haft ngn 

form av SLE (dom har inte kunnat sätta tummen exakt på vilken form hon har, eftersom det finns ca 

200 olika) och nu har hon använt Ionosil och Lignisul MSM i snart 1 års tid. Och nu då hon var hit för 

någon vecka sedan, berättade hon att ifjol på hösten då hon använt Ionosil och Lignisul MSM några 

månader, så hade hennes prover visat betydligt mycket bättre värden och kvinnan själv kände också 

en märbar förbättring då redan och nu då hon var hit, så sade hon att hon känner inget av sjukdomen 

längre, men hon sade att hon snart ska och ta prover igen, så då får hon se hur det ser ut. Själv 

trodde hon att alla prover skulle visa sig vara helt normala nu  hon lovade att återkomma med en 



berättelse, så ska bli intressant att höra. 

 

Jessica Bjärsmyr. Min vän fick ks och msm av mig igår... Sa att hon skulle ta lite en kvarts tesked varje 

dag första veckan. Och då på morgonen. Men hon var väldigt ivrig tog en tsk kl 16 på em. Hon var 

vaken hela natten o pigg än. Så kan det gå! 

 

Jeanette Hedell. Man blir som en ny människa av MSM. Kommer ihåg när jag började med MSM för 

mer än 9 år sedan. Efter ett par dagar så slog det mig plötsligt, "herregud det är ju så här man ska 

må", det hade jag glömt bort efter alla år med värk och allehanda värktabletter. 

 

Jens Lagerqvist. Jag har nu använt KS och MSM några dagar. Vet inte om det hjälpt mycket men har 

baddat blåsorna med KS 3 gånger varje dag samt tagit 3 matskedar varje dag sen i torsdags. Även ett 

krm MSM en gång per dag. Blåsorna har läkt bra och är nu bara ljusröda små eksem. Men det 

intressanta är hur det har påverkat mina tarmar. Jag har lidit av IBS (självdiagnos) i flera år. För mig 

har det yttrat sig som diarre, ibland plötsligt som 10 minuter efter jag tagit en öl(sambandet med 

alkohol är statisktisk bekräftat för det händer varje gång jag tar lite). Ibland ihållande två eller tre 

dagar i rad. Nu har jag haft fin och fast avföring 3 dagar i rad. Det har jag inte haft på kanske 10 år. 

Och jag tror inte det beror på citodonet jag tar för smärtan efter bältrosen. Jag vet inte om det är KS 

eller MSM som gett denna effekt men glad är jag. Vet inte vad som händer inne i tarmarna heller 

men så här långt verkar det bra. Kan inte prova med alkohol nu då jag inte ska kombinera det med 

citodonet men jag ska göra det längre fram. Så tummen upp så här långt! 

 

Agneta Sener. Använder det till sårtvätt på barnen och det är ju så bra! Det svider inte och barnen är 

inte rädda mer. Sen var jag så lättsmittad med alla sjukdomar, förkylningar, kräksjukor allt fick jag å 

jämt. Nu har jag superhög närvaro på arb. platsen å då ska tilläggas att jag jobbar på förskola där det 

vimlar av bacillusker. Jag tackar KS för det! 

 

Therése Jarl. Jag har ett vattenkärl hemma där jag blandar ks, och båda hundarna och katten väljer 

det kärlet framför de med vanligt vatten. Det tolkar jag som att de behöver silvret. 

 

Marlene Walldén. Blivit mycket bättre i min pälsdjurs-allergi tack vare msm och även i astman! Om 

jag känner klåda i ögonen så sprejar jag på msm och det försvinner på en gång. 

 

Agneta Malmqvist. Ok, min klåda försvinner helt med två droppar ks i varje öga morgon och kväll 

 

Elaine Hübinette. HTS KS funkar Inte på mig....däremot Ionosil ks funkar alldeles utmärkt...stor 

skillnad..vet inte om det bara är vatten i HTS ks...man kan ju undra... 

 

Lina Backestedt. Körde ks på en visdomstand som gjorde grymt ont på väg upp. Höll på nästan en 

vecka tror jag. Då slutade den tränga på. Det blev iaf inte inflammerat! 

 

Katja Augustsson. Jag har metastaser i lungorna och har använt ks i mitt dricksvatten för att rena 

vattnet. Inga stora mängder. Hade ett tag tråkig torrhosta som är helt borta nu. Jag tror att jag vågar 

fortsätta med ks. 

 



Ingela Lövgren. Jag har KOL och har använt KS under en period nu och har blivit jättemycket bättre, 

så mycket så jag glömmer numera min medicin, tro INTE på det där dravlet. Men tror ni att 

läkemedelsbolagen vill att vi ska vara friska? Då får de ju inte in några pengar. Det är det all 

skrämselpropaganda grundar sig i! Använd KS som tidigare! Jag tackar Anders för att jag kommit i 

kontakt med det och MSM! Jag ska göra en ny spirometri till hösten så jag återkommer, men jag kan 

tala om att jag är inte andfådd längre sedan jag började med KS och MSM, så egentligen tror jag att 

jag kan sluta med mina traditionella läkemedel. 

 

Ann Strindlund. Nu har det gått tre veckor sedan jag började med KS.den första veckan hade jag en 

vidrig smak i munnen när jag vaknade på morgonen!! Det kändes och smakade som jag blödde i 

munnen, jag skrev här och beklagade mig över det och skeptisk med att fortsätta. Men efter support 

gav jag KS en vecka till, nu har det gått nästan tre,jag ligger fortfarande på samma dos, de obehagliga 

symtomen försvann efter ca 10 dagar, jag lovade att återkomma ang obehaget jag hade,därför 

skriver jag det här.Det som förvånar mig mest är att trots värme och åska så har min besvärliga 

migrän varit som bortblåst, mycket egendomligt eftersom den typen av väderförhållande som varit 

de sista veckorna, skulle jag i normala fall varit väldigt sjuk i migrän i flera dagar.Nu har jag endast 

haft en lättare huvudvärk som har gått över med bara alvedon, som annars inte alls skulle hjälpa mig, 

utan betydligt starkare mediciner var jag tvungen att ta.Nu hoppas jag verkligen att det håller i sig 

och inte återkommer!Jag kommer att fortsätta både med KS och MSM, men kommer att öka dosen 

väldigt sakta men säkert!Jag återkommer igen, med flera synpunkter. 

 

Kerstin Frost Erkers. Sprayar KS på getingstick, märkbart bättre! 

Ulrika Haglund. Visdomständer är jag grym på.. Mina bråkar ibland.. Har undvikit att dra ut dem 

under många år;).. Senast tog jag en tops med KS tvättade och försökte liksom komma åt under 

tandköttet och grät nästan;), sen tog jag tandtråd, därefter borstade jag noga men inte hårt, sen 

gurglade jag med KS och sov med bomullstussar indränkta i KS i tre nätter. Det funkade=). Övriga 

gånger har jag gjort det samma fast med cordisol och det funkar ok, tar längre tid och smakar inte 

gott =). 

 

Sandra Ahl. Jag inbillar mig att min hud stramat upp sig sedan jag började med ks och msm till 

huden, och att bristningarna syns mindre. 

 

Ingmari Rosberg Json. I dag har jag GRÄVT i trädgården  Har inte kunnat det på ett par år, utan fått 

anlita maken  Vad kan denna förbättring bero på?? Sedan ett antal månader har jag(förutom alla 

andra hälsopiller jag dagligen sätter i mig....) druckit KS varje kväll, inhalerat KS dagligen (nåja..) samt 

tagit en slurk MSM+Cvit på förmiddagen efter frukosten. Förbättringen beror inte på, att jag blivit 

yngre.... 

 

Maria Boström Grip. Jag gjorde ett uppehåll med KS medans jag slutade med kortisonet, så att mina 

slemhinnor inte skulle vara lika känsliga. Nu har jag börjat att inhalera igen, och nu går det bättre. 

 

Malin Sahlström. Jag har druckit KS i tre år och är sällan sjuk. Men om jag blir det så går det mycket 

fortare över nu än vad det gjorde tidigare. 

 



Ann-catrin Carlsson. Jag äter fitline o kollidiolt silver o msm o mår toppen!! Tar mina fitline tidigt 

morgon o 30 min efter tar jag 7kryddmott med msm o 1000g C-vitamin o 2-3 msk silver inte gott men 

effektivt !! I början tog jag bara silver men blev mer effekt med msm. Finns sida på fb om silver !! Ätit 

denna kombination 8 mån o mår jättebra! Men tar några månader för kroppen att rensa ut o läka!! 

 

Ruth Maurin. Jag hade tandlossning som upphörde med koll.silver. 

 

Tony Wallén.  Jag tar en msk morgon o kväll, efter tandborstning. Gurglar runt nån minut innan jag 

sväljer. Har använt en månad, lite drygt. Har aldrig känt o sett fräschare ut i munnen, både på tunga o 

tandkött! Blev magsjuk häromdagen o svepte då 1 dl ks o blev helt besvärsfri efter 40 min :) 

 

Majsan Gustafsson.  En vän har i 6 månader fått antibiotika för ögonbesvär som inte ger med sig. 

Gav henne lite silver att ta på kvällen och morgonen. Dagen efter hade det röda i ögat minskat till en 

knappt synbar prick. Hon är nu helt besvärsfri efter att ha fortsatt med KS tills det försvann. Ska nu 

till läkaren och berätta vad hon gjort. Ska bli spännande att se vad han/hon säger. Min tolkning är att 

hon blev resistent mot all antibiotika som ordinerades men KS bet på detta där inte antibiotikan 

hjälpte. 

 

Agios Gordis. Hej! Jag har ju botat 3 hönor änsålänge med sjukdomen marek.. har nu gett mig på än 

tupp av en ras som anses vara "söndervaccinerad" och som ofta får marek! Det gick hyfsat de första 

dagarna, men idag var det värre med honom, låg på sidan och kan inte sätta ihop fötterna alls.. 

Förstår om folk inte kan så mycket om just höns, men hur kan man göra för att angripa detta virus på 

bästa sätt? har nu gett några ml i spruta ca varannan timme eller så ofta jag hinner... Kombinera med 

något mer eller anse det som kört!? Kan tillägga att han fortfarande äter och är pigg, dock inte precis 

när han fått silvret, då han brukar somna.. Antar att det är silvret som slår till viruset och att det är 

det som är tröttsamt för den lilla kroppen. 

 

Bente Andersen. Jag har KOL och tar ks sen en tid tillbaka. För c:a 3 veckor sen blev jag förkyld, hosta 

och andnöd. Jag fick Betapred (cortison) men blev inte bättre. Till slut fick jag åka in akut och det 

visade sig att jag har lunginflammation. På grund av det fuktiga vädret så hade jag svårt att andas. Jag 

fick panik och var helt säker på att min syresättning var låg. Döm om min förvåning när den var 97%. 

Så bra syresättning har jag inte haft på länge och förbättringen har kommit med ks. Sen jag började 

med det så orkar jag mer, gå längre promenader med hundarna. Jag går uppför trappen med lättare 

steg, blir inte alls lika andfådd längre. Omgivningen har reagerat på att jag orkar mycket mer än 

tidigare och min man tycker att det är roligare med gemensamma promenader nu eftersom jag orkar 

gå både längre och fortare. 

 

Kristina Strandberg. Jag dricker ca 3 msk silver varje dag och har blivit nästan fri från min acne! 

Kommer nån enstaka vid mens! Äter dock tetralysal också men hade blivit resistent mot det, nu får 

det bra hjälp av silvret! 

 

Ninni Mehlqvist. Jag har nu tagit KS varje dag sedan tre år tillbaka och (peppar peppar) inte varit sjuk 

en enda dag sedan dess. I år har jag säkert haft ca 100 små-små fästingar fastbitna på mej och alltid 

sprayat KS på betten och naturligtvis tagit ca 2 msk KS/dag. Ibland tar jag någon Silvergrogg också. 

Inhalerar KS också sporadiskt. 



 

Ida Nordbäck. Min pappa slog sig rejält då han kraschade in i en stenvägg under en cykeltävling för 

två veckor sedan (nyckelbenet av, skållad näsa, stygn under näsa och sydd över ett helt finger, 

ordentliga skrubbsår över hela vänster sida och stygn i hela munnen). Köpte hem en flaska KS och 

hjälpte till att de första dagarna badda alla sår, inkl. stygn samt sköljde munnen med KS. Efter det 

baddade han själv såren två ggr/dag med rent KS. Blotta 8 dagar efter olyckan (då han var till sjukan 

och tog bort stygnen) var så gott som alla sår läkta, enbart små skorpor kvar på några av de djupaste 

såren. Sköterskan som tog bort stygnen blev rejält överraskad då det läkt så bra.Tack för era tips! 

 

Inger Francke. KS är ovärderligt för att läka sår, infektioner och infl snabbt. Har egen erfarenhet! 

 

Christer Olsen. MSM funkar på artros. Jag har artros i höften höger sida. Jag fick kortison sprutor i 

höften. Funka 2-3 mnd. Jag kunde gå i stan max en halvtimme. Fick så stora smärtor att jag måste 

sätta mig. Blev yr i huvudet av smärtan. Började med msm för 7 år sedan. Efter ca en mnd märkte jag 

att smärtan var borta. Vad härligt. Nu kan jag gå som jag vill. Smärtan har varit borta i 7 år. 

Fantastisk! 

 

Maria Kingsley. Håll i er!  Till vänster igår eftermiddag. Till höger nu vid lunch. 2 sprayningar m ks!!!! I 

love this stuff!!! Att komma ihåg att hon haft detta i 13 månader. Kortison har lindrat tillfälligt. 

 

 
 

Irene Salander. Vi häller upp silver i en liten skål så får katterna gå och ta bäst dom själva vill (finns 

bara en silverskål med massor av vattenskålar, så nog kan man dom välja själva allt) Speciallt en av 

katterna går å slurpar för fullt just nu, en annan drack mycket när hon hade trassel med urinvägarna 

men har slutat nu (och inga problem med urinvägarna längre). 



 

 

Veronica Hedqvist. Läste också att man kan ställa fram en skål så väljer de själva. Provade en gång 

och det funkade (hade som Irene vanligt vatten i andra skålar). 

 

Maria Söderqvist. Jag har som många andra, en något motsträvig man:-). Han är väldigt skeptisk mot 

framför allt ks. Fick iallafall beh hans fotsvamp för ett tag sedan, sprayade med ks och smorde med 

ks, kokosolja och msm . På fyra dagar var svampen borta... I förrgår tog han bort sju små leverfläckar 

och fick givetvis små sår då. Han hade lite ont och frågade om jag kunde smörja med "den där 

antibakteriella krämen jag har? Ionosil ks trodde han inte ett dugg på nämligen. Smart som jag är:-)) 

sa jag nej, men att jag kunde spraya på lite ks. Efter lite diskussion om varans vara el icke vara fick jag 

det till slut. Efter en stund frågade jag om det kändes bättre, och det var han ju tvungen att 

medge...sprayade igen på kvällen och idag är såren bleka och fina, ser nästan ut som de läkt ihop lite 

oxå, han har heller inte alls ont heller. Trägen vinner, som vanligt:-)) 

 

Gunilla Lundmark. Vi hade med en 5 dl flaska KS i resväskan till Turkiet i den händelse att vi skulle bli 

magsjuka men vi höll oss friska. Min dotter fick däremot användning av flaskan till alla hundratals 

moskitbett som hon fick. KS dämpade klådan så hon kunde låta bli att riva och betten blev aldrig 

infekterade så de minskade snabbt och nu syns de knappt 10 dagar senare. 

 

Malin Syrén. Verkar vara många som blir pigga på msm o sån får många positiva andra effekter av 

det. Det enda som hänt mig är att min pollenallergi har försvunnit samt min värk i axlarna. Inget mer 

tyvärr. 

 

Susanna Hedman. Jag blir hyper av msm, en härlig känsla! Har fått mer gjort på 3mån än jag gjort på 

5år. Lite svårt att somna på kvällen, men det är det värt. Har ätit i 3mån och kan inte ta mer än 0,5-

0,75tsk. Provade 1tsk, var uppe till 06,00. Har fått bra effekt på leder och muskler, bättre hy, nya 

hårstrån och längre hår. Bättre hår o naglar här också. Växer som bara den! Mycket piggare och mera 

energisk. Orkar bättre ta itu med saker. Inte ont i kroppen längre. 

 

Susanne Holm. Jag kände mig också lite lätt speedad när jag ökade MSM över det som visat sig vara 

min "trivseldos" - sänkte tillbaka. Känner mig energisk, men vill inte gå på högvarv. Någon i gruppen 

uttryckte sig att det kändes som hon hade druckit 20 koppar kaffe. 

 

Håkan Stuns. Shit i början tog jag helt seriöst 3 tsk. Jag läste inte hur mkt man skulle ta. Då jävlar var 

ögonen helt uppspärrade som om man var på dödsknark. Men vad kul att man inte är ensam om att 

bli superpigg då. Och kul att man hittat något som fungerar efter alla dessa värdelösa år. Jag är en 

den typen som kan vrida och vända på mig till 4 på morgon och sedan slita mig upp kl 5.45 för att ta 

sig till jobbet. Men har märkt att jag sover betydligt bättre på MSM faktiskt. 

 

Camilla Andersson. ahhahaha jag tar en och en halv matsked och märker ingenting, jo bättre hår. 

 

Anna Martinsson. Borrelia. Testa med Ionosil och gör även en undersökning hos näringsterapeut 

eller på egen hand ex. via werlabs.se. Kontrollera så att du inte har mineralbrist, vitaminbrist osv. Jag 

själv har varit drabbad av TBE och det är först nu efter 5 år som jag börjar känna att jag är på väg 



tillbaka. Borrelia och TBE viruset kan verkligen ställa till det. Själv upptäckte jag inte Ionosil förrän 

förra året men den har hjälpt mig massor, bland annat att bli av med de ständiga infektionerna jag 

haft efter min TBE. 

 

Ramona Berggren. Strandnypon i kombination med ks har hjälpt mig med mina händer att blivit i 

princip helt bra efter 6 år med mycket värk=sjukskriven till måttlig värk= då det går att jobba trots en 

del värk tills att nu känner jag bara av händerna liiite då jag städat(vrider ur trasor) el målat en längre 

stund etc Jag tog även msm under ca:8 mån, men slutade då jag vart för pigg så jag inte kunde sova 

på nätterna. Jag har då haft inflammationer i mina muskler & leder om vartannat i händerna. Jag har 

provat kortisonsprutor i början men dem e ju INTE bra, sen vart det mycket akupunktur genom VC & 

fick även grön laser av sjukgymnasten & dem hjälpte tillfälligt, har uteslutit mjölk & gluten (i 8-9mån) 

men för mig gjorde det ingen skillnad. Men ganska direkt när jag började med strandnypon så kände 

jag hur värken började avta mer & mer  Känns helt otroligt! Jag har tagit massor av provet dessutom 

på VC & har inte artros, reumatism el bindvävssjukdom. 

 

Susanna Hedman. Jag har bechterews och har fått bra effekt av msm, har provat alla mediciner, men 

ingen av dem har hjälpt så bra som msm. 

 

Monika Rauhakari Bång. Har tagit MSM och KS nu sen i mars! Både naglar och hår har blivit starkare 

samt har nästan blivit av med all acne! Har då även slutar med laktos och gluten!!! 

 

Liselott Sjöstedt. Brände tummen på brödrosten lite klumpigt i morse. Ett spray KS. Borta. 

 

Fia Albinsson. Tack vare KS?! Dotter, 1,5 år började inskolning på fsk i måndags. Natten till fre fick 

hon >39° feber och blev snorig (tjockt gröngult...). Samma status hela fredagen.I morse (lördag) 

37,4°. Steg ngt mitt på dagen. På em runt 37 och klarfärgat snor i betydligt mindre mängd. 

Allmäntillstånd som vanligt.Jag har sedan ngr mån gett 5 ml KS/dag. När hon nu fick feber har jag gett 

ca 5 ml x4/dag (gett lite då och då). De få infektionerna hon haft med feber och tjockt snor har 

ALDRIG gett sig så snabbt! Knappt så att jag tror det! 

 

Suzanne Currybettan Bielik. Och jag brände rumpen på brännässlor igår när jag skördade ärtor. 

Baddade med KS och svedan försvann direkt. 

 

Ramona Berggren. Jag är bipolär & för mig funkar ks utmärkt= enbart positivt & msm har varit bara 

positivt tills jag vart alldeles för pigg av det (tog då 3 tsk) så jag vart tvungen att sluta med msm ett 

tag. Jag vart så pigg att jag sov 1-4 timmar/dygn el vissa få nätter vart det 5 timmar. Men som sagt 

annars vart det bara positivt. 

 

Linda Persson. Har ätit msm i ca 5-6 mån nu och mår jättebra:-D har haft svår fibro i 15 år och ätit 

mängder med mediciner å starka värktabletter men sedan jag började med msm har jag inte tagit 

något starkare än panodil:-D:-D Detta har verkligen varit helt fantastiskt!! Rekommenderar att du 

provar för att se om det kan hjälpa dig för vi är ju alla olika :-) 

 

Annika Svensson Fd Stenberg. UVI. Jag blötte en pad med KS och la den mot/i underlivet. Gjorde om 

proceduren 4 ggr första dygnet. Hade sedan en pad i 2 dagar till dom byttes ett par ggr. Hade enl 



urinsticka både bakterier och vita och röda blodkroppar mkt dålig lukt på urinen. 2 dagar senare var 

urinstickan helt normal. Dricker alltid 1 msk x 2. 

 

Curt Axelsson. Hejsan ni med Kol, Astma, Twar , Bronkit dvs Lungsjukdomar .Japp jag hade fel som 

försökte att endast inhalera 1 gång/dag isf 2 ggr. Jag har Kol & det funkade ej. Jag är ju 70 år med Kol 

sedan + 10 år, men ända kände jag mig så " frisk " att jag ansåg det var värt ett försök. Nyttig 

erfarenhet ty på en vecka ramlade jag tillbaka i min egen utveckling. Började hosta igen på 

morgonen/under dagen & relativt mycket slem kom upp. Nu har jag kört som vanligt i 2 dagar & 

kroppen har hämtat sig dvs knappt någon hosta ! Tack Ionosils´s KS . Me like! 

 

Tone Lyche. Min mamma har kol. Hon dricker bikarbonat och KS. Hon är 82 hennes läkare säger att 

hennes kol är borta!! Hurra!! Hon har gjort det över sommaren. Var inne på sjukan med blodpropp 

på lungan i sommar då läkaren sa att kolen var i princip borta. Och det har varit ca 1/2 tsk var eller 

varannan dag. Sen har hon druckit KS och tagit liiite MSM. 

 

Sarita Axelgrim. En släkting till mig tar två msk per dag och sprayar i munnen när hon börjar hosta. 

Då slutar det. Hon tar också 3,5 tsk MSM varje dag. Hon har slutat med kortisoninhalation och har 

slemlösande (acetylcystein). Hon har kol. 

 

Iren Möller. Tackar för alla svar och kommentarer. Jag har ulcerös kollit och druckit ionsil sen i våras. 

En hel del andra krämpor har åxå fått stryka flagg sen silverstarten och msm. Min slutledning av 

ovanstående är att jag fortsätter med ionosil. 

 

Monika Rauhakari Bång. Min acne har blivit bättre! Samt hår och naglar växer som sjutton! Värken i 

kroppen har den ännu efter fyra månader inte gjort något åt! 

 

Åsa Pussiluskan Virtanen. Min Rosacea blev väldigt mycket sämre när jag började, men det har 

börjat bli mycket bättre nu. Lika dant med kroppen som lider av kronisk värk och den blev näst intill 

olidlig innan det oxå vände. Det tar tid och man måste ge det tid. 

 

Iwona Saluti. Har själv varit sjuk i 22 år med fibromyalgi och fettvävsreumatism (dercum). I dag är jag 

helt återstalld från allt, 67 år gammal och varje dag känner jag mig ännu bättre. Var ska detta sluta? 

 

Karin Sandin. En bra sak är att jag har sluppit tramadol sedan 10 dagar. Tog några dagar vanliga 

värktabletter och slutade för 3 dygn sedan. Använder bara ks invärtes och gör omslag om natten på 

ställen där det gör ont. Msm glucosaminpulver och citron varje morgon och kokosolja blandat med 

msm som jag smörjer på värkande områden. Tacksam... 

 

Jenny Malmsjö. Jag har fått snabbt gensvar från min kropp!Har dock inte haft fibro diagnosen så 

länge...har även ibs och har inte kunnat äta allt...Jag tar 2tsk msm på morgonen och 2 msk ks på 

kvällen varje dag och för mig har det varit stor skillnad! Känner inte av skoven alls som innan dvs livet 

stannar inte upp vid de tillfällena...jag orkar mkt mer och mår allmänt mkt bättre!!! 

 

Maria Svensson Fd Håkansson. Lillskruttan på 4 år hade stora förkylningsblåsor i munnen. En på 

vardera sidan i kinderna, ca 10-12 x 8 mm vardera (om inte större) Sprayade hennes mun flera ggr 



dagligen med ks blandat med msm och på mindre än 2 dagar var dom helt borta. 

 

Carina Nilsson. Jag började använda KS sedan ett par veckor tillbaka. Har haft problem med 

nagelsvamp (i en tå) och har tagit 1 msk KS morgon och kväll samt behandlat tån under natten med 

omslag. Nu är den nästan bra.  

 

Anneli Rosenberg. Kan väl bara säga som så att jag använder KS för att rena vattnet till hundarna pga 

oron att jag hade giardia i hus. OM det är det eller allt skurande med virkonS etc som har lugnat 

magarna och stoppat upp diarré vet jag inte eller om det är allt i kombination med mediciner 

(Trikozol o prednison) men har beslutat att fortsätta rena deras dricksvatten inne med KS. 

 

Karlsson Cissi. Har märkt mycket skillnad på att naglarna växer och jag tappar inte lika mycket hår 

längre,har ökat själv sen igår har lite huvudvärk igen nu. 

 

Lena Särnstedt. Min tiks juvertumörer har försvunnit , alla utom en, den som fanns från början. Den 

har krympt. är i storlek med en ärta nu. Jag valde att inte operera just för att om man vill vara säker 

på att det inte blir fler, måste i stort sett all juvervävnad bort och det hade blivit en stor och riskfylld 

operation. Lovis har haft ytterligare ett löp sedan förra sommaren då jag upptäckte den första 

tumören och det blev inga komplikationer denna gång. Hon är 11 år nu och pigg och glad. Jag ger 

henne fortfarande KS och MSM och baddar tumören men inte lika ofta. Jag ökade också KS när hon 

gick igenom senaste löpet. 

 

Eva Bekeletch Bergenbrant. Om det är någon som har barn som drabbats av mollusker kan jag tipsa 

om att använda Ionosil. Det är effektivt! Jag dränkte kompresser i Ionosil och tejpade fast dem med 

apotekets självhäftande väv. Detta gjorde jag varje kväll så att det fick sitta på över natten. För varje 

dag kunde jag se hur de krympte. Nu är de helt borta! 

 

Agios Gordis. Jag också. .. min kille har inte enda mollusk kvar! 

 

Therese Nilsson.  Samma här! Ingen mollusk kvar. 

 

Lena Pettersson. Samma här! Även inflammerade mollusker har läkt ut och det på bara några dagar. 

Behandlade en infekterad mollusk med ett vanligt plåster där jag dränkte in själva "tygdelen" med ks 

- funkade utmärkt. 

 

Malinda Berthsdotter. Fungerade på min dotter också. Räckte med två gånger sprejade på 

molluskerna. 

 

Gunilla Bylund. jag har tagit MSM i ett halvår nu.jag har haft artros i mina leder,fötter händer och 

värst i mina axlar. Värken i mina axlar höll på att "ta kål" på mig.Sen jag började med Msm(2tsk) +en 

halv pressad citron varje morgon har ALL värk försvunnit. Jag sover gott om nätterna.Naglar och hår 

växer otroligt snabbt. Jag dricker även KS och har heller aldrig varit förkyld sen dess. 

 

Elisabeth Söderström...och om ni inte vet det redan så är Kolloidalt Silver alldeles utmärkt att 

använda på förhudskatarr på hunden. Ta en liten spruta med rent silvervatten och spruta in i 



förhuden. 

 

Veronica Hejdenberg. Jag började att äta KS och MSM i början av januari i år och har ökat ett krm per 

vecka och när jag var uppe i 2,5 tsk fick jag mina första utrensningssymptom. Några finnar i ansiktet 

samt att min psoriasis kom tillbaka i hårbotten. Fortsatte att öka tills jag var uppe i 4,5 tsk och där var 

min gräns då jag hade ständiga problem men spänningshuvudvärk och jag kopplade inte ihop detta 

med MSMet först men efter sjätte dagen med värk så slog det mig att det kanske var MSMet och 

drog ner till 4 tsk men hjälpte inte så fick gå ända ner igen till 2 tsk och 2 krm innan det försvann 

någorlunda och har legat på detta sedan 4 veckor tillbaka och förra måndagen ökade jag till 2 tsk och 

3 krm och det fungerar. Har lite spänningar i nacke men kan stå ut med det och har rätt så mkt 

"kakor" av psoriasis i hårbotten men då jag vill få bort detta så står jag ut. Man får hitta sin gräns vad 

man klarar av. Lycka till och gå som sagt långsamt fram. För vissa kan det ta upp till ett år innan man 

har nått sitt mål vissa snabbare och vissa längre tid så jag tillhör nog kategorin att jag får vänta men 

jag har blivit betydligt piggare men har ännu inte nått mållinjen och kanske inte gör men mår mycket 

bättre än innan jag började  så detta är det bästa jag gjort samt att jag äter vitaminer och kosttillskott 

som jag behöver för att komma vidare. Märkte även i helgen att jag inte är lika torr i huden längre 

och behöver inte smörja in mig efter duschen. Har nog aldrig hänt förut så bara det är skönt att få 

kunna duscha utan att smörja in sig  Så alla ni som ger upp gör inte det! Kämpa och om ni slutar och 

ni märker att ni får tillbaka vissa "krämpor" börja igen då detta för då har det hjälpt ändå trots att ni 

inte märkt något. Lycka till alla! 

 

Mea Margareta Engström. Bara för några dagar sen läste jag här om en, vars man slutat snarka av ks. 

Nykär och lycklig, men med en man som snarkade som jag aldrig hört nån snarka förr högg jag 

halmstrået. På morgonen serverar jag honom en msm-grogg, till natten får han en silverhutt. Döm 

om min förvåning när redan efter två dygn slutar snarka! Själv har jag inte kommit igång med min 

silverkonsumtion mer än till sårvård. 

 

Elisabeth Roxenstierna. Jag gjorde en mammografi för ungefär en månad sen. Den bilden visade en 

förändring från tidigare bilder. Jag blev återkallad till Bröstenheten. Jag har varit orolig sedan dess. 

Men jag började söka hjälp andligt och med naturlig medicinering. Jag har sedan dess badad i 

bikarbonat (1 dl) till ett bad. Jag har varje morgon druckit en smothie som innehåller: 

1 msk kvarg 

1 msk linfröolja 

1 tsk carob 

1 mått Living Green (Biolife) 

Nästan 1 msk gurkmeja 

1 tsk ingefära 

Vatten med kolloidalt silver 

Mandelmjölk (hemmagjord) 

Bananer 

Hallon 

Jag har mixat allt detta och druckit. Jag har även baddat brösten med ks, bikarbonat (blandat i 

vatten) och smörjt med en salva från John of God i Brasilien. Förrutom det har jag mediterat och bett 

om andlig hjälp. Idag var återbesöket, de kan inte hitta någonting. De gjorde ny mammografibild, 



ultraljud, hittade ingenting. Sen skulle de ta en annan slags mammografi för att ta en biopsi. Men 

eftersom de inte såg någonting så kunde de inte göra någon biopsi. Läkaren kallade in mig och visade 

bild 1 med förändring i celler och de andra bilderna som inte visar någonting. Eftersom jag är en 

orolig själ och med det faktum att de har sett något på bild 1 så ska jag för göra en MR. Om MR inte 

visar någonting så kommer jag kallas som vanligt i fortsättning. Det har väckt mycket tankar och 

känslor och jag förstår hur viktigt det är att vara sann (för mig) med vad jag vill med mitt liv. Jag är 

djupt tacksam! 

 

Monika Johansson. Har tagit msm ett tag nu. Började pga värk i rygg, nacke och axlar samt trötthet. 

Nu är jag uppe i 1 tsk och 3 kryddmått. Över 1 natt försvann all värk! Bara så där. Är så lycklig! Haft 

ont konstant i över 6 månader och nu- ingen värk!  

 

Jenny DenEnda. Min allergi har i princip försvunnit sen jag började med msm  Dock är jag ofta täppt i 

näsan sen två år tillbaka, fick operera bort en bit av näsmusslan och snart dags igen. Blir det inte 

bättre med din nästäppa trots msm så kan detta vara ett alternativ. Lycka till! Jag spolar även 

bihålorna med ks, super! 

 

Lena Jessica Maria Lindh. För 4,5 veckor sedan fick min hund i princip sin dödsdom av veterinären. 

Kraftig spondylos i nästan hela ryggen och hon var oförmögen att gå själv. Jag fick två alternativ; 1. 

Låta henne somna in 2. "försöka" ge henne en ny chans(som veterinär så fint lindade in det). 

Kiropraktik i kombination med msm har gett ett fint resultat! Hon har gått på msm en längre tid, dock 

bara ett kryddmått tillsammans med glukosamin och nyponpulver. Jag ökade ett krm i veckan efter 

hon varit hos veterinären och nu äter hon 4 krm på morgonen med sin mat :) hon får även 

nyponpulver och glukosamin fortfarande :) 

 

Lena Särnstedt. Samma resultat med MSM för vår bordercolliehane med spondylos. Ingen dödsdom 

iofs men ordinerades operation, vilket vi slapp då han blev helt symtomfri med MSM. 

 

Gunilla Gelin. Jag har nu provat KS. En droppe i ögat två gånger i går mot ögoninflammation. Döm 

om min förvåning... det är jättefint idag. Hoppas att det i morgon är borta helt. 

 

Maria Palmgren. För mig har min värk i fötterna blivit betydligt bättre men all värk är inte borta än 

efter ett halvår, men det blir långsamt bättre. Har tyvärr inte märkt någon förbättring i resten av 

kroppen. Värken i fötterna blev helt plötsligt mycket bättre "över en natt" efter ca 5 veckor med 

MSM. 

 

Sanna Hagberg. Jag märkte att efter 3 månadera nvändning låg det inte massor med hår på 

duschgolvet längre:)) kom upp i 2tsk rätt snabbt o fick effekt, tar c vitamin 1000 mg varje dag också. 

 

Tina Johansson. Jag fick mjukare skinn generellt och där jag hade grövre skinn blev det också mjukt 

igen. Behöver inte fila hälarna mer än någon gång emellanåt. Detta efter några veckors användande. 

Gammal skada i foten gjorde JÄTTEONT i ca: ½ timme sen var det borta igen. 

 

Karin Augustsson .Håret mjukare och det nya som växer ut är inte grått, mjukare hud som inte är lika 

torr längre. Ögonen är inte torra och svider mer. Naglarna blivit otroligt starka. 



 

Amie Beverloo. Naglarna börjar bli starkare  har inte märkt så mycket ännu men har inga riktiga 

krämpor heller som jag behöver bli av med. Jag ökar fortfarande för jag fick börja med så lite som 1/2 

krm och fick ta det väldigt lugnt, för magen reagerade så kraftigt på 1 krm... Uppe i 2 tsk ca nu. 

 

Ann Person. Nageltrång. Min dotter lade på en pads indränkt i msm-silver blandning igår kväll. I 

eftermiddags tog hon bort och bytte. Då var padsen gul av utdraget var. Hon lade på en ny nu för 

natten. Får se hur det ser ut i morgon men svullnaden var helt borta idag. 

 

Eva-Britt Åström. Jag fick linda om eller sätta tratt på min hund när han fick ett litet sår som han sen 

underhöll med att slicka och bita till det blev rött och irriterat (svamp?) i hela tassen.. Det blev bra 

med KS på ett par dagar när han inte kunde komma åt att slicka. 

 

Susanne Trollmann. Jag åkte på en redig förkylning med halsont, snor och hosta första veckan med 

KS och min rosacea blommade upp med ett rejält skov. Efter den "utrensningen" har det inte varit 

några problem alls. 

 

Hanna Björklund. Jag har druckit KS i 10 år.. jag är inte det minsta blå och om jag någon enstaka gång 

behövt antibiotika så har den hjälpt utan problem. Kan inte rapportera om några negativa bieffekter, 

bara positiva bonuseffekter som jag inte räknat med... 

Cecilia Anca Leinen. Har själv riktigt svår psoriasis. God vän o användare av KS o MSM rådde mig att 

ha mycket tålamod. Inte alltid så lätt. Kan bli rejäla bakslag. Det är nog det du råkat ut för. 6 månader 

minst sa hon. Har du klåda också kan jag varmt rekommendera ringblomssalva. Smorde in hela 

hårbotten o fötter. Det är värst där. Tappat nästan allt hår så jag skall till frissan o raka resterande 

nästa vecka. Klådan försvann iaf över natt. Magiskt. 

 

Britt-Marie Munther. Jaha nu har jag testat ks på ohyran på mina chiliplantor och krassen. Och all 

ohyra dog. Så nu kanske jag äntligen kan få ha mina plantor ifred. 

 

Anna Olsson Rosell. Är så himla nöjd med ks!  

-jag dricker det o tror det har hjälpt mej att komma på benen igen efter att ha blivit sjuk av fuktskada 

med giftiga kemikalier/mögel. 

-sonen får det mot nagelsvamp 

-bästa sårtvätten någonsin 

-katten får mot öronskabb, just börjat... 

tack för denna grupp!!! 

 

Linda Holm. När vi nyligen hade magsjuka i huset gav jag förebyggande åt vår 4-åring sammanlagt 

kanske 1/2-3/4 dl ks per dag i mycket vätska, fördelat på flera gånger, själv tog jag ca dubbelt mer. Vi 

klarade oss, tror faran är över - då det var 8 dgr sen sambon va sjuk. Kanske var det för mycket, men 

hon är varken död eller blå  och nu tar vi paus till nästa gång. Jag gav under hela sjukdomstiden + 

smittoriskdagarna efteråt. 3 av. 5 i familjen var sjuka. Plus att vi desinficera dörrar o handtag osv o 

spraya ks på händerna före maten. 

 



Lena Beskow. Har använt kortisonsprayer i flera år och bara blivit värre i min astma och får 

biverkningar som stora sömnsvårigheter, huvudvärk, benkramper, nästäppa och mycket hosta. Nu 

har jag tagit ks i en vecka och blivit mycket bättre redan. Nu ska jag läsa alla inlägg och följa goda råd. 

Fantastisk bra grupp. 

 

Elisabeth Roxenstierna. Jag såg att min högsta chef hajade till idag, vi har inte träffats sedan 9 juni, 

över min välmående look.  Tänk vad bra mat och ks kan göra! 

 

Linda McMullan. Finns det något som talar emot att ge min 3-åring KS för hans blåsor i munnen? Vi 

trodde att han har fått höstblåsor men det kan även vara afte. Jag kan inte använda något 

bedövande på honom eftersom han inte tål Lidokain och jag vill verkligen, verkligen att det onda ska 

sluta. Hur är det isf bäst att ge honom? Penslar man någon gång per dag? Uppföljning en dag senare: 

Idag hämtade jag sonen på fsk och det första han sa, med frasbrödet i högsta hugg: "Titta mamma, 

jag har inte ont i munnen längre!" Mindre än 24 timmar efter att jag för första gången droppat KS i 

munnen på honom var alla små blåsor borta och den största, variga var nästan borta. Jag är 

jätteimpad! 

 

Ellen Alavik. Jag kände mig riktigt kass i förrgår. Kände verkligen hur febern var på G. Blandade mig 

en silvergrogg som jag tog i små doser under en timma. Dagen efter kände jag inget!! Upprepade 

samma igår och ska även göra ikväll, men jag känner mig inte något angripen nu.  

 

Therése Berglind. KS funkar super i hundöron, brukar dränka en bomullstuss med KS och sedan 

stoppa in den i örat och gucka runt så KS:t rinner ner i örat, upprepa ett par ggr per dag några dagar 

eller mer och vips så är svampen borta! :-) 

 

Ihren Tallbom. Nu har jag tagit både Ionosil och msm några dagar, vet inte om det är placebo-effekt. 

Men jag mår så bra . Piggare, mer energi, gladare. Visst är det härligt. Inga negativa reaktioner på 

msm ännu. Så jag håller tummarna. Jag tar två munnar silver och ett kryddmått msm. 

 

Lillje Hagerman. Hämtade ut flaskan igår. Två! Endast två ansiktsomslag behövdes och utslagen i 

ansiktet har redan "lugnat" ner sig. Så tacksam!!! 

 

Christel Wallin. Det här är spännande. Jag har ingen infektion i mitt öga idag. Efter att ha haft det en 

vecka - och i halva ansiktet med, bytt penicillin ett par gånger för att det inte funkar, vaknade jag nu 

och ser normal ut. Jag droppade KS i ögat och baddade ansiktet försiktigt igår ett par gånger... 

 

Elisabeth Schmidt. Jeg har netop fjernet en bihuleinflammation med ks. Sprayede hver anden time, 

med hovedet lagt bagover. Holdt det dér et minut. Drak ks 2 x dgl. ca 30 ml. Pas på med at pudse 

næse for hårdt - kun ganske let. Undgå træk vind og blæst. Jeg fik det bedre efter 2 dage. Rigtig god 

bedring. 

 

Helene Bolander. Haha..sicket tok har haft jätteont i halsen och feber ett par dagar. ..tog en 

silvergrogg på eftermiddagen. ..och tadamm. ...vaknar nu mitt natten och känner mig som ny. ....love 

it. 

 



Jeanette Fröberg. För några månader sen dök det upp en liten vit prick, typ som spädbarn har i 

ansiktet. Satt vid sidan av näsbenet mot ögat till. Baddat med KS/MSM i en vecka och idag kunde den 

pillas bort enkelt. Och min make som för en vecka sedan hånade mig för att jag "gick på det här" 

använder nu bägge produkter dagligen och känner sig piggare! 

 

Ingmari Rosberg Json. Har haft ryckningar i ena ögat ett par dagar, så där otrevligt ni vet, irriterande, 

NU sprayade jag KS rakt in i ögat - ryckningar borta :)))) 

 

Nina Möller-Nord. Funkar på det mesta! Häromkvällen råkade jag peta mig i ögat efter att ha hackat 

chili. Svider ju som attan! Testade att spraya KS i ögat och svidandet upphörde nästan omedelbart. 

 

Maria Svensson Fd Håkansson. Fru Svensson är på benen idag och tro det eller ej, icke en känning av 

vare sig feber, bihålor eller hals... Än... Blir att ta 2 silvergroggar i kväll med, i förebyggande. Synd att 

man inte hittade KS tidigare i livet!!! Skall ALDRIG stå utan KS! På 3 veckor har den nu fixat 3 olika 

öron, 2 barn med blåsor i munnen, 1 värkande hals div små sår och min förkylningskänning! 

 

Carina Linden. Jag använde KS på min hund som hade gjort illa tassen!! La förband å stoppade i 

honom i munnen med! 3 dagar, så var det nästan läkt!! Så bra!! Tar själv någon hutt då å då!! 

 

Elenor Brink. Jag har precis nästan fått bort mina rester av en lunginflammation som jag har haft. Ska 

trappa ner om ett tag.Nu känns detta bra.Har varit dålig i nästan 2 månader innan jag fick nys om 

ks.Å jag är helt såld!:-) ! 

 

Ann Person. Jag vet att det tar tid. Ibland låååång tid innan symptom från förr kryper fram och ger sig 

av. För mig tar det tid att öka dosen. Min mage blir upp och ner snabbt. Hunden blev fri från sin 

öronskabb på tre dagar när jag blandade i msm i silver och sprayade. Innan har jag bara tagit silver 

och det funkade knappt. Min ögoninflammation som jag fick i båda ögonen men det ena efter det 

andra var helt borta efter fem dagar. Enbart silver, på bomullspads, torkade från näsan och ut några 

gånger om dagen. Sen är det faktiskt så att olika märke är olika bra. Hitta ett som passar dig och kom 

ihåg c-vitaminen till msm. 

 

Elsie-maj Forsman. Ja det hjälper med silver.Efter bara några dagars intag av ks så kunde jag resa mig 

upp från stolen utan att krampaktigt ta ett stadigt tag i bordskanten.(dvs vi 50 + are)man ser vilka 

som är i den åldern när dom suttit en stund och sen ska resa på sig :)Stelheten är borta jag kan gå i 

trappor och det onda är borta.Tar även msm och mår bra av det.Jag säger bara var inte rädda för att 

prova ks.Även min gamla katt får en tsk silver i sitt vatten och hans stelhet är borta från 

bakbenen.och han vill inte ha vattnet om det inte är silver.Ville bara berätta om min positiva 

erfarenhet av Silvret stort tack Anders och Ann-Katrine ni är guld värda. 

 

Margaretha Jönsson. En infekterad hand,svullen och röd som jag lade om med KS: 

 



 
 

Samma hand 6 timmar senare... 

 

 
 

Maria Brunkes. Jag har varit till sjukgymnast i ett års tid för mina höfter. Ont i höftböjarna när jag 

varit ute på promenad, samt suttit i bil en längre tid. Gjort alla övningar som vi kunnat. Började med 

Ks och msm i februari hade tid hos sjukgymnasten i juni. Hade dåligt samvete när jag åkte dit för att 

jag inte gjort mina övningar (tröttnat) men när jag väl sitter hos honom och han frågar hur det är 

med min kropp så kommer jag på att jag faktiskt inte haft ont i höfterna på den sista tiden, har till 

och med åkt ganska långt i bil och inte känt av det onda. Jag blev så paff själv att jag inte riktigt kunde 

tala om att jag tror det beror på produkterna och inte på övningarna. Jag hade ju inte gjort dem på 

de senaste två- tre månaderna. Har inte haft ont i höftböjarna alls sen dess. 

 

Birgitta Åkesson. Gym, bungy pumpstavar, Lchf, nypon och msm har minskat mina artrossmärtor i 

höfterna de sista 1 1/2 åren. 

 

Kate Svenneros. Jag har blivit av med mina sår på benet som jag haft i några år med hjälp av KS. 

 

Evin Esmail. Jag har en berättelse att dela. Min vän som har kronisk hjärnhinneinflammation har 



använt ks för första gången och resultatet blev allt annat än vad hon hade kunnat hoppas på. Det 

börjar som herpesblåsor på kinden som sen "vandrar" till hjärnhinnorna och orsakar hennes 

hjärnhinneinflammation. Hon fick ks som hon baddade på kinden samt drack flera gånger om dagen. 

Redan dagen efter hade herpesblåsora tillbakabildats och dagarna som följde kunde hon konstatera 

att hennes hjärnhinneinflammation inte bröt ut. Det jag inte visste att hon dessutom inte använde 

hennes bromsmedicin som ska tas vid första symtom. Fantastiskt! Normalt ligger hon sjuk i minst en 

vecka med hög feber, huvudvärk, yrsel och stel i nacken. Träffade henne senast idag och hon strålade 

av hälsa och vitalitet. 

 

Ann-Katrine Backman. För ca 2 1/2 - 3 månader sedan, så var en person och köpte Lignisul MSM av 

mig för första gången, han har använt Ionosil en längre tid. Ikväll då han var och köpte mera 

produkter, så berättade personen att, efter att han hade tagit första kryddmåttet av MSM, så 2 

timmar efteråt, så hade han märkt att hans utslag/eksem på händerna hade börjat läkas och 

försvinna. Han har haft utslag/eksem på händerna flera fläckar som varit ca 3 cm i diam i 4-5 års tid, 

dom här har han inte fått bort med något annat medel. Han vet inte om utslagen/eksemen varit 

stressrelaterade eller vad dom berott på, men min kund var i alla fall verkligen JÄTTEGLAD idag då 

han äntligen sluppit sina utslag/eksem. Personen har också lagt märke till att hans sår har börjat läka 

mycket snabbare efter att han började med Lignisul MSM  Han har inte gjort något annat som har 

kunnat påverka hans utslag/eksem. 

 

Doris Anttila. Angående MSM o KS så har jag sänkt MSM från 5 stora plastteskedar till 2 teskedar nu 

efter 4 månaders användning för att jag haft så ont under fötterna o bättre har det blivit denna 

veckan. Jag tror att min Muskelreumatism är på tillbakagång det känns så förr kom jag inte ur sängen 

när jag tog bort kortison.När jag igår läste om hur jag mådde för ett år sedan med 5 mg Kortison 

klåda varje natt trots allergi medicin två Alvedon varje dag mage som krånglar med en ficka som 

värkte nu är helt borta efter en dag med Silvergrogg ryggen som värkte så somna vid 4 tiden på 

morgon nästan var natt. Upprepade Antibjoticakur mot UBI som försvann efter tre timmar med KS 

tog tre dagar sedan varit bra. O alltid väldigt stel i kroppen blivit bättre. O mycket svårt att gå för 

fötterna gjorde ont då också under nu är mest kvällen så allt har ju blivit mycket bättre med KS o 

MSM o salva som jag gör så Stort Tack för att ni är så duktiga här inne o all hjälp jag fått av er. Jag är 

inte helt bra men allt blir ju bättre o bättre så jag skall bli frisk det här är bästa som hänt på mer än 4 

år. 

 

Andrea Seewer. För 10 dagar sen bråkade min katt förmodligen med en annan katt, jag vet inte hur 

det gick till men han kom hem med flera bitmärken och tungspetsen var delat från sidan. Det luktade 

infekterad från munnen och han kunde inte äta eller tvätta sig. Jag började direkt ge han KS med en 

spruta 3 gånger per dag, fick även mata han med spruta i några dagar tills han kunde äta själv igen. 

Lukten försvann nästan inom några timmar efter jag gett KS första gången och efter 10 dagar ser det 

ut som på andra bilden. Jag vet att tungan läker bra och fort, men jag tror ändå att KS har hjälpt 

massor.  Vill bara tillägga också att jag är utbildat djursjukvårdare och djurakupunktör, och har varit i 

kontakt med min pappa som är veterinär i Schweiz. 

 



 

 
 

Christina Lundberg. Vi sätter alltid KS i de fula sår som kattorna får på våren när de slåss och som det 

lätt kan bli mycket var i. Har sparat mycket lidande och veterinärkostnader för infektionen lägger sig 

snabbt och såren läker fint. 

 

Maria Söderqvist. Jag har herpes (egen diagnos) får utslag, blåsor på skinkan. Det kommer ca två/tre 

ggr om året , och oftast i samband vid mens, eller förkylning . Kände idag att det var på väg 

att"blomma upp"sprayade med ks direkt, och upprepat 2 ggr under dagen. Nu känns det inte alls nåt, 

men för säkerhets skull ska jag spraya och ta en hutt ks till natten oxå. Love it:-)) 

 

Christel Wallin. Tralala, här kommer min rapport.på andra dygnet. Jag har normala ögon, infektionen 



är borta. Jag har inandats KS och druckit. Gjort mirakulöst god tandkräm enligt recept här. Min son 

älskar det också och för en gångs skull behöver jag inte tjata på honom, för kokosoljan och 

pepparmyntsoljan smakar så lent och gott i munnen. Och idag har jag införskaffat MSM, men ska läsa 

lite mer innan jag intar det. Det blir inte till kvällen. För övrigt är bonusen att jag inte tagit någon 

allergitablett för när det kliar i ögonen tar jag KS istället och droppar i ögonen! Tack för alla goda tips. 

 

Tony Wallén. Har nu använt ks ett tag o blivit frisk från magsjuka två gånger på mindre än 40 min 

samt brutit en förkylning med hjälp av silvergrogg (utan alkohol) på två dagar. Mycket nöjd. 

 

Jenny Larde. Jag testade Silvergrogg i förrgår, första gången någonsin. Men hade inget rödvin hemma 

så det blev vodka. (Mindre mängd då förstås) Har känt av halsen hela veckan. Helt borta dagen efter 

silvergroggen. Så på mig funkade det denna gång i alla fall. 

 

Margaretha Jönsson. Livmoderhalscancer. En till mig närstående ung kvinna, har blivit av med både 

cellförändringar och virus, genom att varje kväll vid läggdax, spruta in KS. Vid sista provsvaret rätt så 

nyligen, var allt helt normalt. Hon har också druckit en kapsyl 2ggr./dag. 

 

Linda Karlsson. Har haft full sjå att få bort sonens mollusker nu i två dagar. Det syns tydliga 

förändringar. De allra minsta som satt på låret är borta. Vi fortsätter behandlingen på armen där de 

stora jäklarna sitter. Tar Ionosils KS, baddar prickarna med det och sprejar ks på plåster och sätter 

fast. 

 

  
 



Uppföljning några dagar senare: Molluskerna börjar försvinna, vi är nere i tio plåster idag, benet är 

läkt, inga mollusker kvar där. Endast armen och magen kvar, men de börjar torka ut. 

 

Camilla Arlebrink. Angående miljön så vattnar jag mina blommor med hundarnas gamla silvervatten. 

De växer som fan:-) 

 

Catharina Berg. Många tar KS i förebyggande syfte men det är ju upp till var och en. Själv tar jag varje 

dag i försök att hålla livmodern i form nu under graviditeten och det verkar funka samt att jag alltid 

brukar få uvi under 9 månader men nu har jag gått halva vägen och ingen uvi. 

 

Charlotte Lina Sultan. Jag blandar KS i mitt dricksvatten, 4 kapsyler i en liter vatten, varje dag. 

Boostar mitt immunförsvar. 

 

Holger Wendt. Kan rapportera att hostan försvann efter en silvergrogg. Mår bättre idag. 

 

Christina Lundberg. Jag skulle inte tveka prova Silvergroggen. Tar alltid om det är på gång och har 

inte haft feber sen jag började med KS (inte magsjuka heller fast vi har dagisbarn och det har snurrat 

runt i alla familjer på dagis). 

 

Jeanette Ankartjärn-Norrleen. Jag kommer aldrig prova något annat är Ionosils Ks. Testade HTS i 

början av mitt silverintag men fick ont i magen av det, gick över till Ionosil för två år sedan och där 

kommer jag stanna. 

 

Lisette Gränshagen. Kan säga att ks är det enda som hjälpt mig mot tandvärk / inflammerat tandkött. 

Jag sköljde samt sprayade lite då å då i munnen. Bomullspad är nog ännu mer effektivt - men kanske 

dumt att somna med. 

 

Lotta Andersson. Finns det fler här som fått minskad mens efter att ni börjat med msm? Jag har ätit 

msm i 6 veckor och blev förvånad när jag blödde normalt i bara 2-3 dagar den här gången. I vanliga 

fall så blöder jag som en gris i 5-6 dagar så det är en stor skillnad! Nu är blödningarna tillbaka till så 

som de var innan jag fick mina barn. Kan det finnas fler saker som har med barnafödande att göra 

som påverkas av msm? Tex. foglossning och strior(bristningar) på magen? Om kroppen får tillräckligt 

med byggnadsmaterial så kanske den reparerar sig själv bättre. Charlotta Rexmark svarar:  Rikliga 

blödningar beror ofta på östrogendominans och MSM hjälper till att rensa ut överflödiga hormoner 

ur kroppen, så det är fullt möjligt att MSM fått din östrogendominans att minska och därmed också 

blödningarna. 

 

Anna Ohlén. Min mens har minskat kraftigt sen jag började med msm. Innan åt jag 3-4 cyklo-f ca 3 

ggr per dag i 5 dagar. Idag äter jag kanske 1x3 i 2 dagar. Om jag ens behöver det. 

 

Camilla Arlebrink. Jag håller med om.minskade antal dagar och att det händer grejer i gamla 

foglossnings skador. Tyvärr så får jag så kraftiga blödningar att jag helt fått avstå msm under ett par 

dagar. Finns gränser för hur mycket blod du kan tappa haha. Är mycket nöjd med msm o det är skönt 

när man känner hur den jobbar på gamla ärr o skador även om det inte är så skönt alltid rent fysiskt 

:-) 



 

Anna Martinsson. Ionosil är det enda som hjälper mot mina halsproblem. Gurglar lite då och då. 

 

Fru Lindeman. Min snart 3åriga dotter blev stucken av en geting. Av tårarna och gråten kan jag känna 

den fruktansvärd smärta som hon fick i fingret. Följdes av rodnad o svullnad. Vi satt och spraya KS på 

fingret c 30 min. Hon ville även dricka lite och det fick hon! En timme senare syns inget spår av sticket 

Är så glad för denna erfarenhet! 

 

Yvonne Anne-May Rönnblom. Jag inhalerar KS för min astma. Fungerar bra, använder inte kortison 

och liknande längre... 

 

Madeleine Strandberg. Jag har sprayat, både halvhjärtat och halvdant sen i våras på en stor vårta på 

tummen, nu är den nästan helt borta! 

 

Johanna Holmberg. Jag ger mina barn en tsk KS varje dag, 2 och fyra år! De blir sjuka ändå (så 

immunförsvaret får absolut arbeta) dock har jag märkt att sjukdomen inte blir lika kraftig vilket vi alla 

är nöjda med  då barnen haft de riktigt jobbigt med andningen!!!  Vi har behandlat bort svinkoppor, 

halsfluss ja mycket!!! 

 

Michael Zazzio. Jag fick i går morse en "oangenäm ungdomsfinne" på den vänstra sidan av hakan. Jag 

droppade på ett par droppar KS och i dag är finnen nästan helt försvunne. Det finns bara en liten 

nyansskillnad kvar som ett minne av den. 

 

Maria Olsen. Har haft många många allergier sen 20 år tillbaka, började äta msm på hösten o på 

våren hade jag ingen känning av allergier, varken pollen, mat mm.och använder ingen astma medicin 

mer. Gjorde ett uppehåll o allt kom tillbaka så ny tänker jag inte sluta mer. 

 

Sandra Gustavsson. Idag har jag talat med en ung läkare och forskare.Hen tycker Ks verkar vara en 

ypperlig produkt och styrker att silver INTE är farligt. Hen berättade även att silver används i Sverige 

vid insättandet av katetrar och de innehåller även silver. Vidare rengörs mycket med just silver där 

hen forskar.Hen förstår varför läkemedelsbolagen lobbar för att inte silver ska användas av oss 

dödliga just för att det inte går att patentera ett grundämne men som hen sade också att har man en 

bra produkt så väljer ju ändå folk den likt de flesta väljer Ion Silver. 

 

Eva Gunnarsson. Har baddat mig med Ionosil  på mina blåsor i hårbotten, där jag fick bältros. Baddat 

med KS o smörjt med Ems salva.Blåsorna har torkat å bildat sårskorpor på 5 dagar.Nöjd! 

 

Bente Andersen.  Jag tycker att det är skamligt att organisationerna inte tar med nånting som 

fungerar. Som vanligt så är det pengar som styr, läkemedelsindustrin ska ha sina vinster. Från början 

när jag tog KS mot mn KOL så tog jag det bara sporadiskt, glömde bort det helt enkelt, men sen jag 

började ta det varje dag så märkte jag en stor förändring med min andning. Jag orkade gå längre 

sträckor och fortare, på köpet så fick jag en viktminskning på 23 kg  Trots att jag hade 

lunginflammation i sommar så var min syresättning 97 %. 

 

Hanna Tuppurainen. Min mamma är väldigt skeptisk till det mesta MEN efter att jag sa åt henne att 



ta mitt silver och använda det på hennes hunds tassar med klåda i några dagar så har jag fått en till 

med oss ;D nu vill hon att vi ska beställa en 5liters dunk hihii! 

 

Jo Han. Går väldigt bra och spraya med KS bakom öronen, används på tjejens yngsta barn(3år) som 

får öppna sår bakom örat o det läker snabbt o fint varje gång. Kortisonkräm är hormonrubbande o 

sen gör den inte så mycket för att hjälpa heller har märkts. 

 

Eva Rehn.  Jag kan tala om hur det gick för min sambo som inte trodde ett dugg på KS. Jag övertalade 

honom att jag skulle få behandla en vårta som han har (hade). Han gick med på det och jag dränkte 

in en tuss med KS och tejpade över med plastfolie. Han sov med detta. På morgonen tog jag bort 

plasten och tussen. Jag skrapade eller rättare sagt vårtan löstes upp i små gryn. Fanns inget kvar 

endast en liten röd fläck. Vi fortsatte att behandla fläcken nu endast med plåster indränkt i KS. 

Fläcken där vårtan satt är nu borta hel och hållet. Vi trodde inte våra ögon, men så var det. 

 

Fredrik Sri Yantra Miklio. Vårtor för mig var enklast att få bort en vecka sen var de väck på foten det 

jag gjorde var att ta bort onödigt skinn som tänkte vårtan så man såg de där små svarta trådarna, När 

dessa var synliga så la jag en liten kompress med ren silver, bytte denna varannan timma den första 

dagen och hade även på en under hela natten. Resterande tid tvättade jag fötterna med silver tills 

vårtan va borta och som sagt detta tog en vecka. vill då nämna att jag gick igenom en hel del olika 

produkter som inte ens är värt att nämna. 

 

Veera Laurila. Ni som undrar hur man får bort nagelsvamp = Vattenbad med bikarbonat och 

Kolloidalt silver. OBS! Kan behövas några omgångar, därefter kan man fila på nageln och se om det är 

"frisk nagel" undertill. Fungerade direkt för mig. Behövde inte köpa något på apoteket för 300 kr. Jag 

hade varmt vatten i en större hink, hällde i en tesked bikarbonat och någon matsked silver. Jag minns 

inte riktigt, höftade bara. Jag lät däremot det stå och dra sig i ca en halvtimme för bättre effekt. 

 

Eva Bekeletch Bergenbrant. Så här använder vi Ionosil hemma. Jag har placerat ut lite flaskor på olika 

ställen i hemmet så har vi alltid Ionosil tillgängligt när vi behöver det. Har en liten sprayfkaska i 

handväskan, ifall barnen ramlar och skrapar sig när vi är ute. Har en annan sprayflaska i skötväskan, 

och en i badrummet ifall lillan får något sår i rumpan. En flaska på handfatet som munskölj, en flaska 

i köket för att blanda i dricksvattnet. Och en flaska i medicinskåpet förstås! ("Medicinflaskan" har vi 

tagit till vid alla typer av sjukdomstillstånd vi mött på sedan jag blev bekant med Ionosil) Själva 

Ionosil-dunken har vi i förrådet. Har ni tips på fler användningsområden? 

 

Tina Johansson. Min kompis har inte rent vatten i brunnen i den stugan hon hyr. Hon hade diarré i 

flera veckor innan jag fick veta det. Gick ner från ca:60kg till 48! Jag gav henne KS att spä med vatten 

till grogg morgon och kväll och sa att hon aldrig får dricka vattnet innan hon renat det med två 

teskedar KS per liter. Hon är nu bra i magen och gått upp tre kg på två veckor. Najs va? 

 

Jessica Wallman. Detta är mitt högra knä..  Såret längst till vänster i bild uppkom i våras/början på 

sommaren o har varit så ömt att jag har skrikit aj varje gång sköterskan på hud smort in mig med 

Betnovat efter kaliumpergamanat-baden.. Det har "läkt ihop" någorlunda på ytan men alltid varit 

väldigt ömt..som om jag haft ett nystan med nervtrådar precis under huden! I slutet på förra veckan 

fick jag ett nytt skov och många av dom gamla såren blossade upp igen samt några nya.Har druckit 



Ionosil och tagit msm samt blandat kokosolja med dessa 2 o smort lite sporadiskt i 3 dagar! Kan nu 

trycka tills jag får ont i tummen på det där j*vla såret o det känns inte o dom nya som kom är på 

tillbakagång! Det brukar vanligtvis ta 2 månader!!  Guuud va jag e glad!!! 

 

 
 

Timmy Johansson. Jag hade migrän 2-4 gånger i månaden förut. Det som hjälpte mig mest var 

magnesium, ks, msm. Nu har jag migrän 4-5 gånger per år ungefär. 

 

Kerstin Sörensen. Sen jag började med MSM, KS, gurkmeja och Magnesium har min migrän (som jag 

haft hela mitt liv) blivit mycket bättre ... och som du skriver så har jag också fått allt mellan himmel 

och jord utskrivet av läkarna - så vi behöver verkligen avgiftas. 

 

Ramona Berggren. Sen jag började ta ingefära tabletter & gurkmeja kapslar 1 av varje, morgon och 

kväll så har jag dragit ner på tradolan/citodon för min wiplashskada från 3-10/vecka tills nu 1-8/år 

vilket känns helt otroligt bra. Jag använder msm (1msk) som salva som jag blandar med aloevera (3-

4msk) & smörjer med samt att jag shottar ks var/varannan dag 1-2 korkar. Jag har tagit detta i några 

år nu & det blir bara bättre och bättre  Tidigare hade jag migrän ofta (1-2ggr/mån) men nu är det inte 

mer än nån enstaka gång/år. 

 

Maria Shaw. Jag är uppriktigt glad och tacksam för denna grupp! Jag har hittat en pålitlig 

tillverkare/leverantör av 2 riktigt bra potenta produkter med massor av olika användningsområden. 

(MSM och Silver) Jag skickar även en hälsning från min katt Tippo som i sanning hävdar detsamma , 

då han äntligen efter lång tids krigande med att få bort öronskabb och därmed hemsk klåda, äntligen 

har vunnit kampen med just Ionosil Silver! Yeeeee!  Vi har prövat än det ena och än det andra, men 

det har bara blivit tillfälligt bättre. Nu är han tillbaka.., den underbara myskatt vi saknat, harmonisk 

och på gott humör igen, då han slipper de där trägna odjuren. Jag hade silver i Aloe Verabaserad olja, 



doppade topsen i den och tvättade ur öronen, samt lät mixturen få "rinna" in i örat lite. Vidare en 

liten mängd silver i hans mat. Han är frisk! Så är det med den saken, och jag tänker ladda med en 

5liters dunk silver vid nästa inköp. Vill inte vara utan det. Så det så! 

 

Carina Smeds. Själv köpte jag en billigare MSM från Olivian superfoods här i Finland och fick sådan 

bismak i munnen, nu har jag tagit Lignisuls i en månad och det går bra, och effekten av MSM mot 

mitt diskbråck/spinalstenos har varit mer än god, sov inte på nätterna förr pga smärta, fick kasta 

kryckan efter en vecka. 

 

Christian Rembrandt. Jag är nästintill symptomfri idag tack vare KS och MSM. Slutar jag med något 

av de två kommer värken tillbaka. Det hjälper mycket bättre än mediciner t.o.m. därav helt 

medicinfri nu också. 

 

Barbro Svensson. Ett litet tips....Jag häller lite KS i vattnet som jag har till ångstrykjärnet. Har märkt 

att jag slipper problemen med en massa kalk. Har använt det på prov sedan början på Mars och mitt 

strykjärn är rent och fint fritt från kalkavlagringar. Tycker också det känns bra att få lite KS i/på 

kläderna. Häller även några droppar i sköljmedlet. Kläderna känns "renare." Blandar i en 

halvlitersflaska en skvätt på ca en halv msk KS. Mäter dock inte så noga utan höftar lite. Men viktigt 

är att det får stå i femtonminuter för att det ska rena vattnet. Jag har även haft det i ångtvätten. Helt 

suveränt. Anders Sultan: Tack, i det här fallet har det dock en annan förklaring och det är den att 

silverjonerna på något sätt ändrar kalciumjonernas benägenhet att fälla ut. Lite som en elektrisk 

"avkalkare" man sätter på rör, fast utan elektricitet. Intressant iakttagelse! 

 

Christina Lundberg. Vår hund blev många år yngre på 4 dagar. 10 åringen orkade busa igen! Satte i 

hennes vattenskål och hon kan ju inte påverkas av placeboeffekten. Hunden canceropererades på 

sommaren och blev en trött gammal hund efter det. Jag fick kristallsjuka runt nyår och då droppade 

jag KS i öronen på mej och hunden fick en skvätt i sitt vatten. Jag blev snabbt av med yrseln och vi 

fick vår glada hund tillbaka. 

 

Barbro Svensson. Ett litet tips som jag skrev om här för några månader sen ..här kommer det igen för 

er som missade det. Spraya KS i mascaran och på borsten. Bra för ögonfransar och ögon. Håller 

mascaran fin och fri från bakterier. Sprayar även kajalpennan lite då och då.  

 

Gunilla Dahlquist. läste det förra gången och gjorde så mascaran höll 2-3 mån till! 

 

Marina Bönström. En bekant som haft skyhöga prostatavärden, nu helt plötsligt är de normala och 

läkarna fattar ingenting, vi tror ju att det är msm e som gjort gott här. 

 

Ellen Hagerö. Drog ju ut en tand för ca 14 dagar sedan. De ville att jag skulle äta antibiotika av 

starkare slag. Samt skölja med Corsodyl. Nu börjar ju jag våga chansa mer och mer allt eftersom jag 

använder Ionosil så jag struntade helt i givna rekommendationer från tandläkaren och sköljde 

munnen 3 ggr dagligen med ks. Har aldrig tidigare haft så snabb och lätt läkprocess i munnen! 

 

Helena Hellström Ekberg. Kände oxå av KS bara efter några dagar. Piggare orkar mer sover bättre 

och min ständiga huvudvärk är borta...andningen bättre (kol ).... 



 

Tony Wallén. Nu har jag använt KS i knappt två månader, dels oralt men jag har också sprayat upp i 

näsan flera ggr/dag, i förebyggande syfte.  En trevlig effekt märkte jag imorse när jag fick massage: I 

vanliga fall får jag alltid mycket ont i pannan (bihålorna) redan efter några minuter på 

massagebänken, vilket förtar upplevelsen betydligt. Så har det varit i många år. Men idag kändes det 

ingenting! Snacka om skönt att bara kunna slappna av o njuta i en hel timme! Det tackar jag KS för :) 

 

Kerstin Sörensen. Upptäckte fukteksem "Hot spot" på vår golden här i somras. Hon hade fått det på 

insidan låren. Det vätskade, var irriterat och såg riktigt illa ut. Fick veta att såren kunde sprida sig 

snabbt, och breda ut sig över stora ytor. Så jag klippte bort allt hår och började behandla med KS. 

Tvättade försiktigt (eftersom hon hade ont) och sprayade sen flera gånger om dagen med KS. Började 

samtidigt ge henne 1/2 krm MSM i maten (och ökar nu successivt varje vecka) samt har i en skvätt KS 

i hennes vattenskål. Efter en vecka hade allt läkt och hon var jättefin igen! Vi hade nog tur - för jag 

behövde bara spraya (dock flera gånger om dagen). Vi hade tratt på första dagen men sen tog jag av 

den, hade henne under uppsikt och sa ifrån då hon försökte slicka/tvätta. Så det gick riktigt smidigt 

tyckte jag - och skönt att slippa Cortisonsalvan som veterinären rekommenderade! 

 

Ulrika Persdotter Möllerström. Jag har erfarenhet av Hot Spots, fukteksem, senast 3 veckor sen sist. 

Raka området som är angripet med maskin, raka med marginal så att du ser frisk hud ett par 

centimeter runt om. Det måste lufta, pälsen blir som ett våtvarmt omslag där svamp och bakterier 

växer. Så raka först. Lägg på KS indränkta kompresser, några minuter åt gången. Helst 4 - 5 ggr per 

dag. Ge KS i maten morgon och kväll. Om möjligt använd tratt (hemskt, jag vet) men klia är ajabaja. 

Om det sitter så att du inte kan använda tratt sätt på tjockare strumpor på baktassarna. Fäst med 

sårtejp över hälen. Spraya det angripna området då och då mellan kompressomläggningarna, det 

stillar klådan. Kör så och håll ögonen på förloppet. Om du inte får det att bilda skorpa och torka tills 

imorgon eller att området växer ytterligare behöver du uppsöka veterinär. Det blir fort och lätt fula 

infektioner i våteksem. 

 

Maud Hansen. Började nyligen med msm och silver, detta då jag fått bältros, en märklig effekt är att 

min svindel nästan är borta samt att min balans blivit mycket bättre. Har även fått akupunktur så jag 

vet inte vad som påverkat vad egentligen. Har någon erfarenhet av detta ? Min bältros är nu under 

kontroll. Kommer nu ihåg att det här med svindeln blev uppenbart då jag under en tid stod högt upp 

på en byggnadsställning och skrapade på huset. Första gången mycket svårt då jag var tvungen att 

röra mig väldigt sakta och hela tiden hålla mig i något, inget konstigt för mig då det varit så i många 

år, säkert 35år, efter bara en kort tid med msm, är uppe i två tsk/dag o silver ca 30-50cl/dag, kan jag 

röra mig ganska obehindrat på byggnadsställningen, kan även stå bra på ett ben vilket jag inte kunnat 

förut, märks tydligt tx när jag tar på mig strumpor, byxor. 

 

Kerstin Sörensen. När jag var och klippte mig igår sa frisörskan att håret växt något otroligt sen sist, 

och att det blivit mycket kraftigare - mera hår, som hon uttryckte sig. Gissar att det har med MSM 

och KS att göra. 

 

Pernilla Elmgren. Jag var hos tandläkaren i tisdags. Har riktigt dåliga tänder och tandläkaren är tokig 

på mig för att jag inte sköter mig m fluor. Nu var det ett år sen jag var där. Jag förberedde mig på 

uppläxning när han säger "äntligen har du tagit ditt förnuft till fånga! Jag sa ju att du blev bra av 



fluor!" Lite visste han att jag inte har använt fluor sen jag var där sist. Fluorfritandkräm och de 

senaste månaderna sköljer m KS. Nu minsann var tänderna fina och småhål hade gått 

tillbaka...dessutom var tandköttet oerhört friskt!...och nej..han fick tro på sin fluor...vi har haft krig 

om detta förr...nu vet iallafall JAG vad som funkar! Inget fluor och mycket silver!! 

 

Katarina McLaughlin. Första gången i hela mitt liv som jag har starka, naturliga naglar!!! Kan det vara 

MSM...? 

 

 
 

Lorena Björnerström. Det kan det vara, kolla på mina ! Och allt taaaaaack vare MSM.... Min tjocka 

kalufs är tillbaka med. 

 



 
 

Camilla Nilsare. Samma här..tittade på mina naglar i dag o tänkte oj!!Coolt att de funkar. 

 

Leif Uggla Karlsson. Ja naglarna växer så det knakar. 

 

Linda Glambeck. Min mamma 72 år är helt fri från UC nu. Trots att den ska vara kronisk. 2 msk rent 

KS på morgonen och 2 msk i ett glas vatten på kvällen (för att silvret skulle nå hela vägen ner i 

tarmen) i ca 2 mån så var inflammationen helt borta och den inplanerade operationen kunde 

avbokas! 

 

Mia Rautiokoski. Min hund måste operera bort en tå, han fick med ett spray från veterinären att 

sätta på tassen. Hyalosilver! Stark silver alltså. Detta såldes på en stor veterinärklinik och veterinären 

berättade för mej (haa haa) att detta var framtidens medicin. Fördelen med den här sprayen i vårt 

fall var att den gav ett torrt vitt damm på tassen och på så vis behövde den inte vara konstant våt. 

 

Lina Ahnvik. Dessa fick jag på min födelsedag den 12aug alltså 9 dagar sen och med lite ks i vattnet är 

dom fortfarande jättefina. 



 
 

Barbro Svensson. KS är fantastiskt som ansiktsvatten. Hyn blir klarare och för oss lite äldre som 

börjar få större porer är den helt suverän. Jag har jobbat med hudvård i många år innan och använt 

massor av olika produkter. Men inget slår KS. Min hy tog mycket stryk när jag blev sjuk och började 

medicinera men nu börjar den bli som tidigare. Blir bättre och bättre för varje dag. Och inte minst, 

man slipper allt giftigt sk-t som är i hudvårdsprodukter. 

 

Karin Augustsson. Jag sprejar med KS- MSM blandning, även i ögonen. Uppfriskande och porerna har 

blivit mindre. 

 

Lotta Back F Neuman. Har använt rent KS i cirka en vecka som ansiktsvatten o tycker huden blivit 

mjukare och hyn bättre. 

 

Marie Edling. Jag har bara positiva resultat av KS, mitt nya ansiktsvatten, och EMS ,min nya 

ansiktscreme. KS i schampoot och Silverlotion i hårbotten. 

 

Susanne Borg. Fy för msm! Har vaknat före väckarklockan i flera dagar, känner mig pigg på kvällen 

och vill göra något vettigt! Har tråkigt på jobbet pga att det inte finns så mycket att göra pga att jag 

gjort allt redan! Har inte ont eller svider någonstans. Fy vilket hemsk medel! Jag som alltid är trött på 

morgonen och kvällen och på jobbet och gärna vill ta det lugnt. Att det gör ont någonstans är väl 

normalt?Då får man ju vila sig. Hur kan detta ha ändrat sig på några dagar. Helt amäjsing! 

 

Johanna Holmberg. Måste dela med mig! Jag har i många år haft en jobbig näsa, rinner som en kran i 

kontakt med damm, kvalster, djur, pollen, stark parfym, väder omslag! Ja de mesta! För första 

gången på tolv år har jag bara behövt ta en allergitablett nu, har i alla år tagit morgon och kväll! Har 

läst om MSM som kan hjälpa vid allergi, tycker de känns hoppfullt att bli helt medicin fri - mitt mål! 

 

Anette Ståhl. Måste bara tala om att jag ofta varit täppt i näsan, och använt vanligt nässpray alldeles 

för mycket, nu på en vecka med sprayning med KS i näsan, en gång per dag är nästäppan borta:)))) 

 

Karin Björklund. Jag vill bara berätta om min lilla inflammation i handflatan. Satt och pillade på en 

liten, liten hudflik och vips så blev den inflammerad och sved av bara sjutton. I morse sprayade jag 



med ks och smorde med EMS och nu är det borta. Liten grej kan tyckas, men jag blir mer och mer 

överbevisad. Om några få droppar ks kan utrota en utvändig infektion så vad gör det då inte inne i 

kroppen. Undrar bara. 

 

Cecilia Markne.  Kritisk till sjukvården är jag efter åratal av felbehandling. Och när de sedan mer eller 

mindre förstörde min nyfödda dotters hud med feldiagnoser om ringorm med starka 

kortisonbehandlingar som följd så var gränsen nådd. Säg va fan ni vill men KS är det bästa som hänt 

mig. Jag kan ÄNTLIGEN efter 1 års helvette ta i min dotter igen utan att ge henne nässelutslag! 

 

Christer Bertilsson. Michael Skalenius!!!! Förstår du att du kallat över 15000 med människor för 

hottentotter! Vad för slags människa är du! Jag föreslår att du söker hjälp idag. Det som skrivs här 

står alla fritt att tro på och/eller att prova. Jag tänker inte berätta vad jag råkat ut för mer än att det 

var en olycka 2001 som medförde intensivård i 1 vecka, vård på avdelning i månader och dagliga 

omläggningar i hemmet därefter, har gått på rehab i över ett år. Jag har knaprat tabletter och kladdat 

med fentanylplåster i 12 år, jag har gått runt och varit så jäkla påverkad av starka värkmediciner och 

ändå inte varit av med smärtan, tillslut blev jag så jävla trött, la ner och började med gurkmeja, msm, 

ks, och magnesium, jag har inte mått så bra som jag gör nu under hela den 12-13 årsperiod då jag 

använde syntetiskapreparat som framtagits i säkerligen välgenomförda studier som du så vackert 

kallar det. Så att du kallar mig hottentott gör mig jävligt upprörd, och jag föreslår att du lämnar 

denna gruppen omgående. 

 

Greger Emet. Tänk att ks t.o.m hjälper mig när jag har besvär med astman och har tungt med 

andningen! Hellre andvänder jag då ks, än att pumppa in kortisonpreparat :) 

 

Ann-Katrine Backman. Hade en klient hos mig igår, som började med Ionosil, Lignisul MSM, R 70, 

magnesium, B-vit, ekologisk gurkmeja och ekologisk ingefära, för 6 veckor sedan som har sekundär 

progressiv MS samt trigeminusneuralgi och redan efter bara ett par veckor hade hennes smärta 

försvunnit och personen har börjat må mycket mycket bättre Hon var i förrgår till en neurolog på 

Vasa centralsjukhus, där måste hon varje gång uppge vad hon tar för tillskott och kan man tänka sig, 

neurologen hade blivit väldigt väldigt positiv inställd då hon berättat att hon tar Ionosil som tillskott 

och sagt att han känner inte till KS själv så bra, men att hon ska fortsätta det då hon nu blivit så 

mycket bättre. Hon skulle nu få börja trappa ner med Lyrica också som hon tagit i sexton års tid  Var 

tvungen att berätta för Er alla trots att det är en anonym berättelse igen, tyckte det var helt 

fantastiskt och personen var så jätteglad att hon blivit så mycket bättre nu från sitt 16 års långa 

lidande. 

 

Tony Wallén. Godmorgon! Vaknade upp o läste en uppfriskande tråd av ett par mycket kritiska 

medlemmar i gruppen...som vanligt bemöttes det sakligt och respektfullt av Anders med div länkar. 

Jag har själv arbetat inom vården i "ett helt liv" och har sett stora brister i den traditionella 

skolmedicinen, där man enbart fokuserar på symtombehandling, ofta med läkemedel som ger 

biverkningar som i sin tur kräver ytterligare läkemedel osv. En ond cirkel, således. Vill man vara lite 

konspiratorisk kan man fråga sig: vem tjänar på det? Orsaken till tillståndet finns dessutom ofta kvar, 

vilket kräver kontinuerlig läkemedelsbehandling. Hursomhelst var jag extremt "skolmedicintroende" 

på den tiden. Ända tills jag drog på mig en mycket allvarlig leversjukdom med usel prognos sett över 

en tioårsperiod. Då fanns ingen hjälp att få av den gängse sjukvården och jag började för första 



gången söka annan hjälp. Efter många dyra blindskär kom jag i kontakt med en alg som en väns 

mormor samt hund(!) blivit frisk av. Jag började med dessa alger -96 o blev friskförklarad 2001. Då 

insåg jag det som många i den här fina gruppen också insett, nämligen att det behövs komplement 

till skolmedicinen. Idag lägger jag mycket större vikt vid empirisk erfarenhet än tidigare. Hade jag inte 

drabbats av den allvarliga sjukdomen är jag rädd för att jag fortfarande varit lika enögd som innan, 

med symtombehsndling som enda lösning...Det jag numera har blivit allt mera övertygad om är att 

kroppen har stora möjligheter att läka sig själv om man ger den rätt förutsättningar samt att KS o 

MSM kan hjälpa till med detta. Dessutom är jag, efter att ha lusläst Anders föredömliga länksamling, 

övertygad om att dessa tillskott även kan bota, inte bara lindra! Tacksam att jag inte intellektualiserar 

mig bort från dessa möjligheter. Ett öppet sinne är det enda som krävs:) PS: efter bara två månaders 

användning av KS har jag hunnit med att häva två magsjukdom, lindra o förkorta en förkylning samt 

helat mina onda bihålor!  Inte så illa pinkat :) 

 

Gun-Britt Lund. Härligt! Så tacksam för alla dessa alternativa metoder jag kommit i kontakt med och 

som på det viset kurerat en massa olika krämpor - t.ex svår pollenallergi o astma. 

 

Erika Vesterberg. Jag tipsa en bekant om ks bland annat när hennes hund blev förgiftad och han är 

bra nu. 

 

Ulrika Ryan. Började med silver och msm i tisdags och i samma veva slutade jag med p-piller 

(trinovum) då jag känt att jag blir extremt låg och misstänkte att det kunde bero på dem... Äter 

levaxin mot hypoteros, liten dos men ändå dagligen, mitt mål är att kunna sluta även med dessa! Nu 

till det intressanta;), vilken energi jag fått!!!! Tar 1 krm msm och 1 msk silver varje morgon och har 

inte haft sån här energi sen jag vet inte när:-)! Är detta vanligt?? Tänk vad mycket jag har missat i 

livet pga av att jag känt mig oinspirerad/låg/deppig... Fortsätter det såhär är jag otroligt tacksam;)!! 

 

Ellinor Carlsson. Har nu fått hem min första flaska KS inom en timme har jag baddat min acne, packat 

in min mors tånaglar som hon har svamp i med bommulstussar dränkta i KS, och gjort en silvergrogg 

till min brors fru. Och även packat in mina skoskavsblåsor med dränkt tuss och bra tejp runt. Sen 

gurglade både jag och mamma 1msk efter tandborstningen. 

 

Carina Öhman. Skall tala om att vi använt Ionosil till våra hästar med helt otrolig läkning. Den ena 

gången var helt förbluffad då han inte trodde att det sår stoet fått läkt ihop så snabbt och snyggt. I 

sommar har en häst haft väldigt svår ögoninfektion pga styngflygor och efter 5 dagar spolning med 

Ionosil i ögat flera gånger per dag och salvan kring ögat helt läkt. OTROLIGT! 

 

Ann Person. Vi använde en blandning av msm och silver på hundens analsäck då han fick en jätteböld 

som blev infekterad. Sprayade flera gånger om dagen med blandningen samt att han fick samma i 

kosten. Sprayade faktisk hans öron också då han kliar sig med tassarna i öronen, slickar på tassarna 

och sen i rumpan. Började med bara silver men när jag hade i msm så tog det inte många spray innan 

hans sår och böld läkte bort. 

 

Therése Berglind. Jag behöver råd om underhållsdos av msm och KS till min hund på 50kg. Någon 

dag ska jag skriva ner hela hans sjukdomshistoria, för detta räddade verkligen hans liv!:-) Han har lidit 

fruktansvärt av kvalsterallergi samt haft prostataproblem(han kastrerades för ett par år sen av 



medicinska skäl pga detta) Han var så sjuk så han var helt tom på livsglädje och energi, och vi trodde 

vi skulle förlora honom. Vi fick proppa I honom kortison (och en massa annan medecin till en början) 

och visst gav det possitiv effekt. Men den dos han behövde gå på gjorde honom slö och muskelfattig, 

kortison bryter ner kroppen och vi förstod att vi behövde hitta ett alternativ. Fick tips om KS och oj 

vad det har hjälpt honom! Idag går han på sin vaccin mot allergin som han får en gång I månaden, 

ingen kortison!!) Samt så får han 2tsk msm på morgonen i frukosten och 2msk KS I middagen på 

kvällen. Förut fick han både och i varje mål men fattat att det inte är bra att ge msm och KS samtidigt. 

Låter detta vettigt?? Jag är rädd för att dra ner på det, men tex ge 1tsk msm bara? Och KS, 2msk som 

underhåll, är det ok? 

 

Charlotte Gattzén. Har inte behövt allergitablette och springer långa/korta löprundor utan ont i 

höfterna:-) 

 

Linda Perla Perlström. Hade en blåsa på insidan läppen nedanför tänderna.... Ks... Simsalabim så är 

den borta (efter 3 timmar). I love ks!!! 

 

Karin Augustsson. Ja det funkar, sprejade KS/MSM i munnen flera ggr per dag och kennelhostan 

försvann efter tre dagar. 

 

Helena Hellström Ekberg. Tog min första Silvergrogg i torsdag, kärv i halsen och snorig och det var 

borta när jag vaknade...helt suveränt. 

 

Greger Emet. Har alltid haft problem med tandsten, fått åka in och putsa ett par ggr per år. Men när 

jag lämnade bort fluor, samt började skölja munnen med ks så har jag nu inte sett röken av tandsten 

sen dess:) det är nu ca. 1,5år sen jag böt tandkräm! 

 

Annika Tell . Jag har haft ont i mina fotleder i ett år ungefär, även stelhet i fingrarna. Har nu ätit MSM 

knappt en halv tesked, 2 gånger per dag, tog för mycket från början, och KS ca 2 korkar 3 gånger per 

dag och jag har inte ett dugg ont längre, är vig och stelheten borta i fingrarna. Har hållit på i ca 3 

veckor. Klämmer ur saft från en citron ibland, inte schemalagt alls. Såååå skönt att slippa värken. 

 

Cecilia Anca Leinen. Om din papegoja tål det så spraya ren KS. Gjorde det på på hunden. Skall inte ge 

mig in på vad han tyckte om att bli sprayad. Han fick iaf i varje är öra och på 3 dagar var han fri från 

klåda. 

 

Tina Johansson. Hade en skrovlig 'fulfläck' på ryggen. Gjorde en gegga av KS och MSM och tejpade 

fast. Bytte sudden i ett par dagar, den krympte ihop eftersom. Sen glömde jag bort den....tills det 

kliade på ryggen och den lossnade. Då hade det gått 19 dagar totalt. Hade bara behandlat den i fyra 

dagar. 

 

Tony Wallén. Nu har jag gett min tio år gamla labradortik MSM i en vecka o kan redan se resultat. 

Hon har blivit mycket piggare o gladare. Riktigt kul att se henne galoppera o vifta på svansen igen när 

vi promenerar i skogen! 

 

Christel Wallin. Nu har jag använt KS en vecka, lite drygt, och börjat med MSM för tre dagar sen. Och 



jag har varit en hel vecka utan mina astma-och allergimediciner.  Ett antal inhalationer och ett antal 

piller färre i min kropp! Hoppas det fortsätter så. Hösten brukar kunna vara tuff med rå och kall luft. 

Spännande! 

 

Christer Håkansson. När vi blir sjuka hemma tar vi små doser Ionosil tätt, vi tar o sprayar öron, näsa 

hals. Har dessutom alltid ekologisk citronsaft o blandar med. Detta förkortar varenda förkylning vi 

haft. 

 

Marianne Kähkönen. När jag hade feber o ont i halsen var på vc men inget fel hittades -tog då silver 

3dl morgon o kväll -på 2dagar var febern borta -silver kyler ner kroppen. 

 

Malin Eriksson. Vi gav 5ml KS två gånger om dagen, koncentrerat. Sonen blev frisk på en dag. 

 

Christin Jansson. Hej! Jag har sprayat med ks 2ggr om dagen i 2månader. Slutade med cortison och 

metojektsprutor. Har ingen bild på innan jag började med ks,men man såg inte huden, det gör man 

nu! 

 

  
 

Sandra Kristina Andersson. När jag fick magsjuka så blandade jag 1 dl ks i ett glas ljummet vatten och 

det försvann efter 20 min , tar man ljummet/varmt vatten så öppnar sig stället där bakterierna finns 

å tar dö på dom. 

 

Carin Ericson. Min son har haft virus i kroppen i snart tre veckor, segt som faan. Han får ofta sega 

virusinfektioner med halsont, feber etc. Jag gav honom en silvergrogg igår och idag. Första gången 

jag testat det. Verkar ju som KS har en jäkla effekt. Idag är han så pass bra så han skall ut en sväng 

och träffa kompisar.  Jag är helt häpen... Jag är helt förbluffad, han har varit så klen,knappt ätit, legat 

i soffan... 

 

Ramona Berggren. Jag fick 2 olika typer av virusinfektioner i sommar som enligt läkaren skulle läka ut 

på 7-14 dagar, men när jag shottade ks så försvann det på 4-5 dagar istället  KS är bäst! 

 

Madelaine Lindblom. Funkar hur bra som helst på herpes! Alltid kört med anti från apotek innan. För 

skoj skull testa ja med silver då min anti var slut. Vips så var munsåret borta! 

 



Nina Nilsson. Silversalva funkar oxå på herpes jag haft på låret i flera år..smörjer när det börjar klia 

och svisa och sen slipper man blåsorna!Fantastiskt! 

 

Lena Andrén. Jag hade ca 25-30 afteblåsor i munnen. (Får dem efter cytostatikabehandlingar) 12 st 

bara på insidan av underläppen!!!! Fick bort dem m KS efter fyra dagar. Annars tar det 10-12 dagar. 

 

Ragni Westerlund. Baddade och sköljde munnen med ks, då försvann afteblåsorna. 

 

Amanda Ingström. Jag tar MSM och KS samtidigt på morgonen och har tagit det nu två veckor och 

jag mår hur bra som helst, piggare än någonsin! Har lidit av psoriasis och urinvägsinfektion i flera års 

tid, ca 10 år med psoriasis och 7 år med UVI och min psoriasis har blivit bättre och min UVI har inte 

visat sig än på 1 mån.. Gör ett försök! Kanske för tidigt att uttala sig men ändå.. 

 

Erika Berndtsson. Min sambo fick tandvärk i förrgår pga knäckt visdomstans. Smärtan strålade bl.a. 

upp i tinningen på honom. Han har sköljt 3 gånger /dag i 2 dagar och han har knappt ont längre. 

Redan efter 2 sköljningar kände han att det blev bättre. Han är imponerad, ibland är det bra med en 

tjatande sambo! 

 

Marianne Zetterberg. Åh har haft blåsor i hela mitt liv, en gång 12 st samtidigt, blev så dålig att jag 

fick feber också. Gud så skönt att få något som tar eländet, har nyss haft en blåsa som jag haft KS på 

och den försvann på ett par dar, till skillnad mot 7-10 dagar förut...HURRA! 

 

Liisa Micali. Mina tänder/tandkött har blivit mkt bättre av ks i kombination med ordentlig 

tandborstning. Ska även börja med oilpulling för bästa resultat. 

 

Benny Ringström. Hallå, igår pissade jag tok-rosa på Nitratstickan å hade stora problem i några dagar 

innan med att få ur mig urinen. Har en neurologisk skada som gör att jag måste tappa mig själv med 

kateter några ggr om dagen och det gör att jag drabbas ofta av UVI.Jag tog 2st överblivna tabletter 

antibiotika (morgon/kväll) och sen förde jag upp 60ml KS i blåsan (em/över natten) och i morse fanns 

det ingen tillstymmelse till färgning på stickan. Har aldrig fått det snabba resultatet med bara 

antibiotika förut så det kan bara bero på KS,et.. Positivt överraskad, å smått chockad. Har aldrig fått 

samma resultat förut å jag har glufsat i mig många många kurer pga detta, e dock en rookie på KS då 

jag köpte min första flaska i tis förra veckan. Nästa gång ska jag bara köra med KS å se om det räcker 

med det.Funkar ju inte att bli sjuk hela tiden varken fysiskt eller ekonomiskt. Å all antibiotika ska vi ju 

inte ens prata om. Kan väl erkänna att jag hade en..hmm..svag tro på KS då jag e en notoriskt kritiker 

till det mesta. Ger detta en chans nästa gång oxå å ser hur det utvecklar sig då.Får jag samma goda 

resultat då så ska jag ta tag i urologen å Vc å ge dom min syn på detta.Nästa steg för mig var enligt 

min läkare på Vc en infart rakt in i blåsan som skulle bli permanent lösning. Måste ju erkänna att det 

inte lockade. Sista svängen fick jag ESBL i blåsan efter Egypten-semestern, det blev 3 olika antibiotika 

på lika många veckor å jag sjukt trött å tagen den perioden, ger mig fan på att det hade räckt med KS 

då oxå. 

 

Kerstin Kokås-Sörgård. Jag sprayar KS med en vanlig liten sprayflaska. Visst missar man och träffar 

ögat ibland men vad gör det? Funkar alldeles lysande. Har aldrig problem med bihålor och nästäppa 

längre, hade jämt det förut. 



 

Camilla Hanson. Msm är bra för svamp, en jag känner blev fri från det efter 20 år!! Hade hållit på en 

vecka. 

 

Naemie Hansson. Ha ha det va lilla jag som blev fri från svamp. Helt otroligt. Försökt med allt, innan 

msm. 

 

Therese Hedman. Okej ni har lyckats! Kritikern tror på detta mirakel. Sonen blev jätteförkyld i 

fredags, hostig och febrig. Gav han Ionosoil i en medicinspruta, via näsan och sköljde 3 ggr per dag. 

Han fick även en matsked morgon och kväll. Igår var han pigg och idag inget snor eller hosta. Detta är 

alltså en kille som brukar vara förkyld länge.. 

 

Annelie Magnusson. Ont i svalget igårkväll. Sen silvergrogg och idag inte ont. Funkar alltid! 

 

Anna Victoria Zaar. Jag tvättade ögat på min häst med ren ks, en gång räckte. Då hade han ändå 

inflammation i ögat. 

 

Andreas Holmqvist. Har en liten historia från semestern.Var till fjällen för att fiska. Det var väldigt 

varmt.Efter en promenix på ett par timmar till en jokk som vi skulle fiska i hade jag utvecklat 

infanterield, dvs skavsår i ljumsken.Eftersom det var lika lång väg tillbaka hann det bli extremt 

smärtsamt och jag trodde min fisketripp var förstörd.Turligt nog hade jag med KS.Jag baddade 

skavsåret med ks på kvällen och på morgonen hade det slutat göra ont och till nästa kväll hade det 

läkt helt. Good shit! 

 

Moa Stadin. Min man får alltid röda utslag i ansiktet efter rakning, men efter att smörjt med 

silverlotion så uppkommer de inte! Mer silver åt folket! 

 

Sara Radanovic. Nu har jag tagit msm i 3 veckor och jag har märkt hur min hy har fått en annan 

lyster, har mer energi och känner inte av mitt diskbråck lika mycket. Med andra ord har jag hittat nåt 

som hjälper mig. 

 

Kerstin Wiklund. Idag smörjde jag på lite emscreme på en tjejs svåra eksem. En timme senare kom 

hon och visade mig.....Kerstin kolla! Det är inte rött längre. Det var faktiskt sant det var ljusrosa. Och 

mycket mindre. Ska bli spännande att kolla i morgon. 

 

Lina Eklund. Ja, jag kan nog konstatera att jag har fått finare och mjukare hud sen jag började med 

MSM! Mina ben är inte alls lika torra längre och igår slog det mig att jag inte använder lika mycket 

läppbalsam längre!  Och magen har faktiskt stabiliserat sig till skillnad från de första veckorna...   

 

Katarina McLaughlin  i ICAkuriren. Som tonåring började 40-åriga Katarina McLaughlin känna av 

återkommande och svåra problem med lederna. Hennes mamma, mormor och farmor hade alla haft 

samma besvär och när Katarina var 19 år gammal blev hon diagnostiserad med ledgångsreumatism. 

Därefter kom och gick besvären. Hon flyttade till USA och varmare breddgrader där värken inte 

kändes lika påtaglig. För sju år sedan flyttade hon hem till Sverige igen och då började hon känna av 

rejäla smärtor i hela kroppen. Vissa dagar kunde hon knappt ta sig ur sängen för att det gjorde så ont. 



Katarina sov allt sämre, hon drabbades av ångest och depression och självkänslan gick ned i botten 

totalt.  

– När man lever i en bubbla av konstant smärta i flera år påverkas psyket. Även fast du försöker 

trycka bort den känns det som att man inte kan eller orkar med någonting. Till slut gick jag in i 

väggen.  

Katarina har provat olika sätt att lindra smärtan, bl a värmebehandling som lindrade till viss del. 

Under åren i USA hade hon lärt sig att meditera och tog till detta emellanåt när smärtan blev svår.  

– De stunder jag mediterade kände jag ingen smärta. Dessutom var jag mer avslappnad i musklerna 

efteråt, så det hjälpte mig.  

Hon arbetade även, liksom Birgitta, med att försöka acceptera smärtan. 

– Jag har alltid haft en positiv syn och stark självkänsla. Men att gå med ständig smärta sänkte 

självkänslan ordentligt. Jag försökte därför att jobba mycket med fokusskifte och acceptans. Antingen 

gräver jag ner mig totalt i smärtan eller så går jag upp på morgonen och försöker leva med det, 

tänkte jag. 

Katarina berättar att hon inte gärna har velat ta läkemedel eller kemiskt tillverkade mediciner för att 

lindra smärtan. För ett tag sedan bestämde hon sig för att prova alternativa metoder och började 

testa MSM, metylsulfonylmetan, och nyponpulver efter att ha blivit tipsad av en bekant. Läkeväxter 

har länge använts som behandling både inom österländsk och västerländsk medicin. Bl a avokado- 

och sojabönsextrakt, nyponpulver och MSM, en organisk svavelförening, har i studier visat sig ha 

effekt mot smärtor.  

Efter några dagar av utrensning som Katarina kallar det, då hon fick huvudvärk, diarréer, ont i lederna 

och trötthet, verkade det till slut som att doserna av nyponpulver och MSM började ge verkan.  

– På den sjätte dagen vaknade jag upp och kände inte av smärtan mer och har inte gjort det sedan 

dess. Det kändes som en total omvändning från att ha haft ont konstant. Så för min del har detta 

hjälpt mig att bli av med smärtan. Jag har även blivit mer rörlig och mjuk. Nu kan jag stretcha, något 

som var helt omöjligt förut. Jag har mer energi och har börjat se mer positivt på saker och ting. 

 

Doris Anttila. Tack till Ann- Katrine Backman o Anders Sultan. Idag har jag sett hur ett stort sår såg 

bilder på detta idag på 10 cm har läkt det mesta o det med silversalvan o tvättad med KS. Sjukvården 

höll på i två år o la om varje dag o en läkare sa detta sår kommer inte att läka sig. Ja nu är kanske två 

cm kvar såg detta idag som inte har läkt ännu men det som läkt har läkt ihop så fint det har hela tiden 

blivit bättre sedan 6 maj 2014 när frun börja med denna salva det var tacka vare mig sa de för jag 

berätta för en bekant om hans brännsår o hon berätta om denna sida. Så ta åt er här inne av denna 

berättelse jag skriver inga namn men denne person miste sitt ena ben i en mycket svår brännskada 

personen överlevde efter 9 olika operationer o är så glad o tacksam idag att detta sår nu läkt så fint 

tänk på två år före hände ingenting sköterskor la om varje dag o ingen läkning o inget hopp om 

läkning från läkare. Så vi är så glada att ni finns här o mycket duktiga är ni. Mig har ni hjälpt mycket 

att må bättre men det är en annan historia Hjärtligt Tack! 

 

Andreas Holmqvist. Var till tandläkaren idag för koll. Har kört flourfritt och sköljt med ks i ett halvår. 



UA!!! Början till hål som jag hade för 2 år sedan= borta. Tandköttsfickorna = borta. Knappt nå karies 

eller tandsten. 

 

Ann-Katrine Backman. Har man små små hål, så kan KS få dem att gå bort eftersom tandemaljen är 

levande vävnad och KS tar bort bakterierna som orsakar hålen. Jag också hade en kund i förra veckan 

som skulle till tanläkaren dagen efteråt, så sade hon: - undrar vad tandläkaren säger nu då alla mina 

tandfickor är borta då jag sköljt med Ionosil. 

Jessica Wallman. Va på återbesök på hud nyss. Har uteslutit varenda kortisonsalva, många mediciner 

o lagt till ks/msm/kokosolja samt glutenfritt o han satt bara o gapa när han kollade på mina sår/ärr. 

Fortsätter det såhär kommer inte ärren synas om 1 år!!Förklarade om Ks o han va riktigt imponerad o 

undrade om det va dyrt. O nu gick han med på att skriva ut kolkicin (nåt naturmedel från krokus) som 

jag tjatat om i 6 mån för mina orala o genitala sår.. im so freakin happy!! ♡ 

 

Andrea Seewer. Kommer precis från tandläkaren... det är över tre år sedan sista kontroll, och sedan 

mars har jag slutat med fluor och sköljer ofta med KS (inte varje dag) - jag har aldrig förr i vuxenålder 

fått så bra kritik för mina tänder. ALDRIG mer fluor, nu har jag fått mitt kvitto. Det har även hänt en 

annan positiv grej kom jag just på... På grund av en piercing i läppen, som jag har tagit bort för över 5 

år sedan, har jag haft en blottad tandhals sedan dess, och tandläkaren sa att tandköttet aldrig skulle 

växa tillbaka, men nu har det gjort det  det har växt tillbaka minst 3mm, och det måste ha hänt nu 

sista veckorna, för jag har alltid stört mig på detta och tittat rätt ofta. Jag tror att det är KS som har 

gjort det, helt otroligt! 

 

Anders Ulenius. Jag är mycket nöjd så här långt med behandlingen av mina tre röda fläckar i 

tinningen. Ett par dagar till och dom är nog borta. Då ska jag be läkaren som ska operera att i stället 

granska om hudförändringarna är borta. Jag har kört K silver och magnesiumaskorbat på blöta tussar 

på natten och KS spray regelbundet på dagen med lite askorbatpulver på fläckarna. Gissa att det 

funkar bra. Jag är jättenöjd så här långt. 

 

Sarita Axelgrim. Jag hade bakterier i kroppen när jag började med KS och fick en utrensning (har haft 

streptokocker (GAS) och pneumokocker sen barnsben och de har gett olika problem genom livet). 

När jag började med KS fick jag rosfeber som utrensning. Det var lite läskigt, men nödvändigt. Vill inte 

ha såna bakterier i kroppen. Dels belastar de mina lungor men också mitt immunförsvar. Vet inte om 

jag har väldigt lite av det nödvändiga proteinet (PCI) som tar död, främst på streptokocker i grupp A 

eller om streptokockerna lyckats lura mitt immunförsvar. I vilket fall som helst är rosfebern borta och 

den behandlades enbart med KS. Har varit hos en bioresonansterapeut och fått konstaterat att 

streptokockerna nu är borta (eller ja - jag belastas inte av dem längre). 

 

Gretel Nord. Jag har också behandlat rosfeber 2 gånger med Kolloidalt silver med utmärkt resultat! 

 

Ewa J Sundberg. Angående silverförband: Genomgick en stor operation vid nyår i år och såret blev 

infekterat. Jag berättade för min Dsk att jag planerade att spraya med KS och hon sa då att "vi får inte 

rekommendera KS i flytande form till patienter, DÄREMOT lägger jag gärna om ditt sår med KS-

förband och vi lobbar för att det ska bli tillåtet även i flytande form. Och så började vi med KS-

förband..inom några få dagar torkade såret och läkte superfint och snabbt. Åtminstone på min 



vårdcentral i Falkenberg är det tillåtet. (Dessutom en vc med mkt gott rykte och hög status). 

 

Susanne Nyman. Jag använder KS och tycker det är helt magiskt hur bra och snabbt det fungerar 

speciellt mot virus och röda finnar (menar nu inte mina solbrända landsmän på södernsemester utan 

acne), men kan förstå att folk är skeptiska. Onödigt att reta upp sig. Vad spelar det för roll om nån 

inte tror på det. det är ju deras förlust. 

 

Carina Larsson. Jag bara måste berätta! Har precis varit hos tandhygienisten på kontroll. När jag var 

där för sex månader sedan fick jag veta att mina tandfickor var väldigt djupa. Sedan i april har jag 

tagit kolloidalt silver minst en gång/dag. Jag har alltså gurglat. Nu fick jag beröm samt frågan "hur har 

du gjort???". Det var stor skillnad på tandfickorna nu mot förra gången jag var där. 

 

Mona Ivarsdotter. En liten snaps efter varje tandborstning har hjälpt mig oerhört! Begynnande 

tandlossning- borta! IBS-mage-borta... Samt att min ledvärk pga utbredd artros har blivit lindrigare... 

dessutom har jag blivit smidigare.... Det enda jag har förändrat i livet är att jag använder KS varje dag. 

Jag tar det outspätt... Lycka till alla! 

 

Agnetha Hjortsparre. Min dotter använder det mot urinvägsinfektioner, tidigare hade hon det, men 

silver tog bort det på en halvdag mot penicillin som tog flera dagar och sen återkom det. Men efter 

ha börjat använda silver är det väldigt sällan eller aldrig. Ja jag ger det till både häst o hund, bra mot 

allt, tvättar hundens öron i det när hon är irriterad. Hjälper också mot Borrelia på både människor 

och på häst! 

 

Elisabeth Roxenstierna. Jag gjorde en MR röntgen idag! Det krävs Stesolid för att jag ska åka in i det 

röret. Varje gång (kanske 5 ggr i mitt liv) som jag fått stesolid så blir jag riktigt dålig, kräks. I morse tog 

jag MSM för första gången och jag reagerade inte alls på Stesoliden. Ett intressant sammanträffande. 

 

Lena Pålsson. Min häst har haft mugg i nästan ett år nu och jag har prövat allt möjligt..Fick tips om 

Silversalva och tänkte att de är värt att testa. Började smörja med Silversalva samt att han fick KS 

oralt och MSM pulver. Det blev bättre men blev inte riktgt nöjd med resultatet.. Så jag började med 

att först spraya KS på såren så de blev uppblött innan jag gnider silversalva i såren och har sedan 

mängder med helosansalva ovanpå som skydd för all lera och jox. Han får även knappt en ½ dl oralt 

och i msk MSM och till min stora förvåning så har de nu äntligen börjat ge med sig..  Äntligen  Nu har 

han bara muggen kvar på 2 av 4 benen och de tredje håller även på att försinna nu. Underbara 

grejer! Nu har han bara gått på gräs men hösten vintern fri tillgång på Hösilage. Misstänker att 

hösilaget är boven i dramat då han har haft lite små diarée sen jag började med hösilaget, lös men 

ändå inte jätte lös i magen. Han inte hade problem innan han kom till mig i April förra året då åt han 

vanligt hö. Har nu köpt vanligt hö och blanda ut hösilaget med sen är han nyligen avmaskad med då 

han hade 1250EPG lilla blodmasken så ska kolla nytt träckprov i oktober igen åh se så de har minskat 

Nu får han även bokashikli. Men innan hade han bara haft fri tillgång på hösilage och inget 

kompliterande foder. Nu får han 30ml KS 1msk MSM och 1dl bokashikli och nu börjar magen äntligen 

räta till sig. 

 

Sara Bylund.  Jag har en liten undran. Min son kom hem från fritids igår med feber. Frös och skakade. 

Somnade i soffan och var varm hela kvällen. Jag tänkte att jaha nu blir han sjuk. Han frågade efter 



vatten och jag spetsade det med 1 tesked lonosil för att testa om det gjorde nåt för honom. I morse 

när han vaknade var han sval igen och lika pigg som vanligt. Nu undrar jag om det kan ha varit 

lonosilens förtjänst eller inte? 

 

Petra Evling. Vill bara dela med mig...använder KS i hårbotten mot klåda och det lugnar ner sig för 

stunden direkt. Loppbett från katterna som kliar ohyggligt, sprayat KS och klåda försvann, inte 

utslagen men klådan. Lilltjejen fick fästingbett o jag fick inte bort allt, lite rött o irriterat. Sprayade KS 

och det ser fint ut, sista fästingbiten har ramlat bort. Första hjälpen produkt hemma hos mig. Har 

aloevera också men det här funkar bättre. 

 

Josefin Aronsson.  Silvergrogg funkar med ren pressad citron och ks. Jag ger mina barn bara när de är 

sjuka. Då blandar jag citron o ks. Jag har sprutat i näsan rent flera gånger. Väldigt effektivt tycker jag. 

 

Jenny Hansson. Inga hål i tänderna på 6 år nu..använt ks i ca 10 år nu i periodvis...ojs retade 

tandläkarn med mitt omega 3 , KS och msm samt flourfri tandkräm.. gissa om han gick på med sitt 

flour..tack för att man är klok nog att ha en alternativ själ. 

 

Gunilla Lundmark. Jag blev fruktansvärt sjuk av msm i början. Huvudvärk, illamående och diarre från 

helvetet i över en v trots att jag backade till noll msm, ja jag trodde jag skulle dö. När jag började om 

så fyllde jag en sportflaska med 3 dl vatten och ett halvt kryddmått msm som jag småsmuttade på då 

och då under dagen och det funkade. Nu är jag uppe i 2 tsk fördelat på frukost och lunch. Jag tar 

aldrig msm fastande utan efter frukost/lunch. Jag har RA. 

 

Siv Linman. I februari var jag uppe i 1 tsk msm och då fick jag först två rejäla förkylningar sedan 

diarré i en vecka. Då först fattade jag att allt handlade om utrensning. Nu efter 6 mån klarar jag 2 

kryddmått msm. Nu känner jag att kroppen svarar på ett positivt sätt. Det är bra med tålamod och 

tillit när man skall förändra från grunden. Symtomlindring är snabbfixen som aldrig fungerar på lång 

sikt. 

 

Bibbi Sandström. Min dotter har endometrioser! Och hon tar 3 kryddmått varje dag i c-vitamin och 

de stör inte hennes endometrioser. Och samt tar hon KS varje dag i flera år, och gallan hör i hop med 

sköldkörteln. Min dotters endometrios värk försvann när hon fick naturligt sköldkörtel hormon. 

 

Helena Gunnarsson.. Ju större reaktion desto större orsak till att man behöver ks och msm!? Så 

tänkte iaf jag när jag började. Men i mindre doser så kroppen hänger med på resan. Har själv fått 

stora reaktioner men skulle aldrig sluta med ks eller msm helt. Har fått för många bra resultat av att 

använda/dricka det. 

 

Sarita Axelgrim.  Jag har hållit på i 13 månader nu och höjde nyss till 8 kryddmått och fick även då 

utrensningssymtom. Startade på ett halvt kryddmått och låg där i två veckor innan jag höjde till ett 

helt. Har fått backa tre ggr då utrensningssymtomen har blivit kraftiga. Har inga diarréer än så jag vet 

inte min underhållsdos än. Jag har ätit rent i 8 år och har aldrig ätit mycket kemiska preparat från 

sjukvården (på en regelbunden basis). Ändå har jag mycket att rensa ut och saker som måste fixas i 

kroppen. Är öronbarn och i 20-årsåldern hade jag många urinvägsinfektioner, så läkarna har gett mig 

otaliga penicillinkurer och jag har även ätit P-piller i min ungdom. Det är mina "bovar" som har ställt 



kroppen helt ur balans med candidaöverväxt, allergier, trasiga tarmar, lågpresterande njurar, 

lungproblem och annat elände (har inte haft mens på över sju år). Vi har olika skador och obalanser i 

bagaget. Inte en enda människa reagerar lika. Det enda vi egentligen behöver fråga oss är; vill vi vara 

friska eller sjuka? 

 

Sandra Kristina Andersson. Jag åkte på matförgiftning här och jag kokade vatten mätte upp 1,5 dl ks i 

1dl vatten och svepte det och sen väntade jag några minuter och drack en halv dl ks rent å sen 

kräktes jag inte mer! 

 

Amie Beverloo. Jag hade svårt att börja med MSM, fick ta 1/2 kryddmått MSM - min mage 

protesterade kraftigt!!! Började först med 1 msk men magen reagerafde som vid magsjuka... Men nu 

efter drygt 4 månader är jag uppe i 2 1/2 matskedar, trodde aldrig jag skulle klara så mycket men jag 

ökar långsamt o stannar nog snart... KS dricker jag varje kväll två kapsyler. 

 

Liza Mohammed. EN natt (12h) med bomull indränkt i KS o bandage runt. Otrolig skillnad! I 1år har 

jag försökt få bort hans utslag/exsem eller vad det nu är med diverse krämer & kortison (ingen 

verkan). 

 

 
 

Linda Holm. Hade en stressig morgon och kom på när jag kommit till jobbet att jag glömt lägga på 



deo..  men - så mindes jag att jag läst nåt om ks som deo och eftersom min lilla sprayflaska alltid är 

med i väskan sprayade jag lite under armarna. Jag var lite skeptisk, måste jag erkänna... Men till min 

förvåning funkade ks mycket bättre än min vanliga deo (kristallsten) - ingen otrevlig lukt på hela 

dagen!  ..tror jag byter deo hädanefter... 

 

Robert Bellander. Jag lyckades få matförgiftning/magsjuka i Thailand i somras efter att ha ätit frukost 

på ett hälsokostställe med massor av smoothies osv. Blev dålig, hann knappt till dass innan jag 

tokspydde. Hade just köpt min första flaska KS där i Thailand och den stod redo. Hällde i mig ca 1 

deciliter direkt och spydde inge mer, mådde "normalt" efter kanske 30 minuter igen. Jag tror att jag 

lyckades få i mig KS så snabbt efter jag ätit maten räddade mig från att i a f vara sjuk/förgiftad längre. 

 

Marika Olsson. Min 4 åring var helt kladdig i båda ögonen en morgon när han vaknade. Torkade med 

bomullsrondeller dränkta med KS. Inget kladd under dagen. Nästa morgon vaknade han och var lika 

kladdig i ögonen, dränkte två bomullsrondeller med KS och tvättade. Nästa morgon var där inget 

kladd alls. Fantastiskt. 

 

Ann Person. Jag skar av en bit av min fingertopp i söndags. Det fattades ca 3mm på djupet och ytan 

var väl ca 0,5 cm2. Inte jättestort men tillräckligt för blodutgjutelse och smärta.Stoppade fingret i en 

äggkopp med silver tills svedan och smärtan dämpade sig.På med plåster. Dagen efter, på morgonen 

doppade jag fingret i silver igen och satte på plåster för att skydda mest mot beröring. Upprepade 

detta två dagar till och sen har jag sprayat på området som minskat för var dag som gått. Idag fredag 

har jag doppat fingret igen en stund då jag glömde bort min lilla skada och lagade mat med 'båda 

händerna' råa fläskkött är inte vad jag vill ha i sår. Men sår!?!? Jag har inget sår! Ingen svullnad. Ingen 

smärta. Bara en liten påminnelse om att 'här har det hänt något'. Tyvärr kan man inte se djupet av 

skadan men ett par tre mm vart bortskuret... Silver är helt otroligt!!!! 

 

  
 

Ann Person. Så himla svårt att visa men från söndag till fredag kväll har det läkt ut och jag har tvättat 



håret idag vilket inte hade gått med ett öppet sår. Så jävla bra. Har inte behövt använda plåster mer 

än två dagar. Supernöjd!!! Måste ju säga att jag har EDS. En sjukdom som bla gett oss mycket svårläkt 

skinn och 'sånt här' då inte är möjligt!!!! 

 

 
 

Curt Axelsson. Japp jag lever & är vaken & FRISK efter c:a 2 veckors sjukdom förmodligen 

lunginflammation . Syresättningen var i tisdags ( 26/8 ) nere på 84 % med min mätare, så jag vågade 

ej stanna hemma längre utan det blev Akuten i Södertälje dit jag kom 20:30 på kvällen. Såklart ni 

undrar vad jag fick för medicin ! Ingenting ! De tog blodprov först kl 22 samt ordnade lungröntgen 

22:30 . Jag blev " galen " kl. 23 eftersom jag haft med mig en lapp med mina siffror på Syresättning 

84 %, puls 115, temp 38,5 samt suttit ansluten till " Datorskärm" med kablar sedan 20:45 & skärmen 

visade/pep larm i 2 timmar. Nu räcker det sa jag till Överläkaren ! Nej sa hon. Vi skall isolera dig på 

intensiven samt ge dig Antibiotika intravenöst samt även ge dig Kortison ett par dagar innan du 

kommer till " vanlig " avdelning. TACK sa jag & åkte hem ! Hur kunde jag bli frisk ? Jo jag " drack " 

mängder samt inhalerade ofta Ionosil´s KS. Den 29/8 kl. 14:30 var pulsen 85, tempen 36,6 & 

syreupptagningen 92 % . TACK. Underbart ! Tror att även Gud hade ett finger med i detta. Ingen 

annan " medicin" av något slag har intagits. Glöm aldrig namnet IONOSIL`S KS. Godnatt , skall ta en 

snaps KS till sedan sängen igen.  

 

Kerstin Frost Erkers. Min hund,(tik 9 år) har också varit trött efter löp o dessutom slickat sej mycket. 

Började med MSM nu uppe i 1/2tsk, blev lite piggare men för tre dagar sedan satte jag in KS, 1/2tsk 

och dagen efter var hon märkbart piggare, andra dagen gick hon i kopplet före mej, vilket hon inte 

gjort på 3 år och idag slickar hon sej inte mer där bak. Fantastiskt! Nu slipper vi nog operera bort 

livmodern på henne. 

 

Cecilia Anca Leinen. Tror också att KS är förträffligt! Min lilla hund hund kliade sina öron. Testade 

den gamla vanliga öronmedicinen. Inget resultat där. Sprayade KS (annan historia vad han tyckte om 

det) i 3 dagar. Klåda väck. 

 

Mari Isabella. Ja har 3 autoimmuna sjukdomar varav dom alla e så gott som bra eller utan symtom 



nu..  tar msm varje dag o gurkmeja mm. ks nu som då men kanska ofta nu på senaste tid då ja varit 

flunssig. Dricker också citron vatten varje morgon o kväll.. Ja har alopecia areata o har satt 

silverlotion blandat me rosmarin olja på mina kala fäckar i håret snart i ett haft år o mitt hår har 

nästan växt tillbaks överallt! 

 

Majsan Damsan Majsansson. Igår fick jag hem en flaska silver och msm. Köpte även pro-biotika att ta 

under penicillinkuren.Och som av en händelse fick jag tidigare på dagen hämta hem dottern med 

feber, huvudvärk och nästäppa. Var tvungen att åka iväg på möte på eftermiddagen, och gav henne 

koksaltspray mot nästäppan som hon kunde ta när hon behövde.När jag kom hem, var läget 

oförändrat och jag kom hem med paketet och fyllde direkt en nässpray-flaska med silver och gav 

henne.Fick också i henne ett stort glas vatten med silver i.Efter en timme säger hon snopet, 

"mamma, jag kan andas genom näsan nu". Febern gick ner, och hon följde glatt med och 

handlade.Inga tecken på feber, huvudvärk eller nästäppa idag heller.Jag fortsätter att ge henne silver 

under dagen så bacillerna håller sig borta  Amazing!! 

 

Maria Zetterström. 4 tsk MSM tar jag. Mitt hår var förut tjockt, men har sen haft en lång period med 

tunt, trött, trist och fett hår. Nu har har återigen blivit tjockt o friskt! Glömmer nästan bort att tvätta 

det  Min frisör är förvånad över vilken fin kvalitet det har, trots att jag så sällan klipper det (och färgar 

o slingar det). 

 

Jerker Andersson. Idag sägs PANDAS från forskarhåll bero på Streptokocker och Stafylokocker. Vissa 

forskare öppnar dörren för att det skulle kunna bero på andra faktorer också likt miljögifter och 

inomhusmiljön. De säger inget om mögel just för att läkare inte får lära sig något om det under 

utbildningen, inte heller om mögelgifter. Därför är det trögt inom koncensus att det kan inverka. Nu 

har vi haft så mycket kontakt med föräldrar till barn med PANDAS och andra typer av forskare som 

har annan grund än läkare att vi vågar påstå att mögel kan, för vissa, ha en avgörande roll, bl.a. 

genom att sänka immunförsvaret så att Streptokocker kan ställa till med problem. Det är välkänt 

inom forskning kring hälsoproblem och sjuka hus att de boende där ofta har multiresistenta 

Streptokocker i kroppen. Här kan KS sammantaget med annat som boostar immunförsvaret och 

stöttar andra viktiga processer i kroppen göra nytta. Jag har själv blivit hjälpt av KS. Det var en 

helomvändning som skedde redan dagarna efter att jag började ta KS. Då hade jag vandrat runt med 

autoimmun sjukdom i 35 år och läkare sade att det inte fanns något att göra, jo förresten en sade att 

de kunde använda cytostatika, men han avrådde samtidigt för att det skulle kunna ha kraftiga 

biverkningar sade han. Det vet vi ju alla nu att cytostatika knockar stora delar av mikrofloran i 

kroppen och lämnar vägen öppen för opportunistiska patogener som mögel. KS borde kunna fungera 

som komplement till antibiotika mot PANDAS. Eller så fungerar det utan Antibiotika. 

 

Laila Forslund. Blev biten av en älglus i skogen i torsdags. Brukar få knölar stora som plommon vid 

bitstället och en otrolig klåda ! Denna gång baddade jag med KS flera ggr om dagen! Ingen svullnad 

överhuvudtaget och ingen klåda! Fantastiskt! Det funkar! 

 

Daniel Holst. Har kanske sagt det förut men jag är så sjukt fascinerad över hur effektivt ks är mot 

förkylningsblåsor! Jag hade ks i munnen i kanske 20 sekunder sen var blåsan som bortblåst. 

 

Tini van der Poll. Tror verkligen inte man ska göra uppehåll med MSM, har själv slutat vid två 



tillfällen då det tagit slut för mig och jag haft ebb i kassan, då kommer värken tillbaka med all kraft. 

Har Fibromyalgi och MSM gör mitt liv drägligare! 

 

Christel Gunnarsson. Har också intagit MSM dagligen i 6 år och KS vid behov och har aldrig mått 

bättre vid 50 års ålder. 

 

Åsa Ahlbin. Har cfs/me o också borelia, har ätit en massa örter o blivit bättre, började med ionsilver 

för några veckor sedan o ser framför allt resultat på hjärndimman o trötthet. 

 

Susanne Borg. Har alltid botat uvi med tranbär men det har återkommit hela tiden. Sedan jag tog ks 

för uvi så är det borta ! Har till och med kunnat bada i sjö utan besvär i sommar. 

 

Jane Jade Hansson. Kan bara instämma. Efter sex månader med Ks och Msm läkte min allergi och 

astma ut helt. Det är nu sex år sedan jag blev helt medicinfri.. Härligt!! Och helt biverkningsfritt. 

 

Dagobert Grewe. Började med en liten sipp om dagen för ca 5 år sedan och har sedan dess varit 

förkyld 3-4 ggr istället för de tidigare 2-3ggr/år som var standard innan dess. Dessa få förkylningar 

har dessutom varit betydligt snabbare förbi och mycket mildare till sin karaktär. Slumpen? Kanske 

det, men jag har aldrig riktigt trott på slumpen som verklighetsbeskrivande faktor. 

 

Ann-Katrine Backman. Fick höra en fantastisk berättelse av en person som jag träffade i lördags som 

jag helt enkelt måste berätta om. Personen vill dock vara anonym och det får vi igen acceptera, jag 

vill tacka personen det gäller för att jag får berätta, hon är också medlem i gruppen. Personen 

berättade till mig att hon senast i april inte hade kunnat räta ut benen pga muskelinflammationerna, 

allt gjorde fruktansvärt ont, hade svårt att resa sig från en vanlig köksstol, orkade knappt ta sig ett 

varv runt huset, och inte alls stå stilla mer än en pytteliten stund, men efter att hon börjat med 

Ionosil och Lignsiul MSM har hon nu börjat kunna stå på benen upp till 30 minuter. Hon började med 

Ionosil och Lignisul MSM i början av juni. Då jag pratade med personen så stod hon åtminstone 25-30 

min, tog ingen tid men iaf, det är helt fantastiskt. Hon hade innan också varit tvungen att gå med 

käpp. Läkarna kan inte sätta tummen på vad det är hon lider av och i början av året har man haft 

dräneringsslangar runt hela kroppen och tappat ur var ur hennes kropp. Varet fanns i hela nedre 

delen av kroppen, troligen från någon fistelbildning men ingen vet varför. Nu kan hon gå ut och gå 

med hunden ca 1 km utan käpp och orkar stå vid spisen så länge det behövs som hon inte klarade av 

tidigare heller, tröttnar nog fortfarande, men det är inget problem nu. Dessutom håller en bråkande 

tand på att växa fast igen. Det kan man verkligen kalla förbättrad livskvalitet och gissa om personen 

var glad! 

 

Ulla Ståhl. Milde tid........................... Vi VET ju att KS är bra för OSS! Jag har blivit hjälpt flera ggr och 

inte behövt ta antibiotika på flera år. Vi är vuxna och förmodligen förståndiga personer.  

 

Eva Ruumensaari. Upptäckte nåt som jag inte tänkt på förrän nu, mina knän har slutat knaka och 

knastra när jag böjer dom och går i trappor! Det har dom gjort i bra många år! Tar nu 1 tsk msm varje 

morgon med Holistic C-vitamin, började för snart 5 månader sen då mest för min hud och håret som 

också blivit mycket bättre men verkligen en "bonus" nu med knäna. Använder även Ks dagligen, 

motade just tillbaka en begynnande förkylning med silver grogg. Helt otroligt fantastiska produkter 



detta!! :)) 

 

Marianne Hilbert. Jag vaccinerade mig inte mot svininfluensa. En dag blev jag ombedd att hämta en 

vän på vårdcentralen då han var mycket sjuk. Jag fann honom ensam i ett rum och ingen personal. 

Jag fick ta honom sidoväg ut och hem. Det visade sig vara svininfluensa och jag blev smittad också. 

Men tack och lov hade jag Ionosil hemma och det blev lindrigt för min del. Min vän däremot var 

vaccinerad och blev mycket sjukare, jag blev riktigt orolig ett tag. Så märkligt att vårdpersonalen som 

antagligen vaccinerat sig springer undan när det gäller. Min egen läkare tyckte det var bra att jag inte 

själv vaccinerat mig ändå. Det kommer jag inte att göra heller, men jag kommer att se till att ha 

Ionosil hemma för alla eventualiteter. 

 

Ingsan Töyrä. Just nu väntar jag hem en dunk KS. Började den 26/6 med ks och msm och jag måste 

säga VILKET supermedel, mina bihålor är toppenbra, min dagliga huvudvärk är borta, värken i övre 

ryggen betydligt bättre samt att mina blå ben (åderbråck) är fina och borta. 

 

Katja Timonen. Min lilla Wilma blev sjuk i Januari, allt gick så fort. Hon spydde till den grad att hon 

spydde blod, hon skakade och var allmänt medtagen, hon hade rivit upp sig och fick hemska eksem 

därefter. Väl inne på akuten hade veterinären ingen aning om vad det var, hon började skumma lite 

på att det eventuellt kunde röra sig om foderallergi, så hon skrev ut ett recept på kortison och satte 

henne på utredning för just foderallegi med ett av deras dåliga veterinärfoder, såklart. Jag valde att 

strunta i kortisonet och "specialfodret" och gick på mina instinkter, istället började jag ge henne 

silver kontinuerligt både invändigt och utvändigt (med spruta och som vattenskål) + silverlotion, jag 

gav henne även probiotika, och små kamomillbad ibland. Hon var sårig både på frambenen, 

bakbenen, magen och speciellt på huvudet och i ansiktet. Det tog henne drygt två veckor att bli helt 

återställd, varpå jag kunde ta av hennes tratt redan efter tredje behandlingsdagen, men hon var inte 

fager, lilla skruttis.Jag upplevde helt klart att silverlotionet + silvret hjälpte till att stilla hennes klåda 

och lindra hennes lilla mage! Den enda misstanke jag har är att hon troligtvis reagerade på ett 

dåvarande färskfoder (MJAU) som jag gav till min hankatt (som hon hade börjat smaka på) då jag inte 

kunde barfa på heltid. Min katt Våfflan har haft besvär med klåda i öronen det senaste, efter två 

behandlingar med silverdroppar i öronen försvann besvären. 

 

 
 



Helle Möllersten. En av mina katter har under ett par års tid med jämna mellanrum haft "psoriasis" 

liknande besvär uppe på ryggen. Områden med hårda hudskorpor, sårigt, ibland vätskigt och 

håravfall. Veterinären kunde inte föga vad orsaken var. Fick kortison, varje gång det dykt upp har jag 

fått ge honom kortison i ca tio dagar. Sist provade jag med silver, sprayade på och gned in ordentligt 

flera gånger om dagen i tre dagar... Borta!!!... 

 

Johanna Holmberg. Mitt hår är av en kvalité idag som jag inte trodde var möjligt  och det växer så 

fort!!! MSM gör underverk för håret! 

 

Renee Pettersson. Min äldre katt hade en svullnad i tanden i nedre käken, ovanför sitter hörntanden 

som gick över bölden. Jag sprayade med msm upplöst i vatten 2 ggr och svullnaden försvann efter 2 

dagar. För bra för att vara sant om det var msm som hjälpte. 

 

Veronica Hejdenberg. Jag började 1 januari med KS och MSM, 1/2 krm och ökade sen 1/2 krm varje 

vecka och tror jag fick min första lilla utrensning efter ca 4 månader som då var klåda i hårbotten (har 

problem med psoriasis) och lite finnar på hakan och när jag till slut kom upp i 4,5 tsk då kom min 

stora utrensning (juli månad) som var värsta spänningshuvudvärken. Jag kopplade inte detta först till 

MSMet. Hade då haft detta i 6 dgr (brukar annars bara ha värk i 2-3 dagar), drog ner dosen till 2,5 o 

blev bättre efter ca 2 dgr så fick gå ner till 2tsk och den dosen låg jag på i tre veckor innan jag vågade 

gå upp till 2,5 tsk och där ligger jag nu tills allt lagt sig. Värken borta men har fortf 

utrensningssymptom i hårbotten. Fick och har stora "kakor" i hårbotten men börjar minska  Vill bara 

berätta detta då man måste känna efter i kroppen hur den känns. Kan vara flera år gamla symptom 

som dyker upp och ge det tid. Jag räknar med att ha detta i några månader till men sen ska det vara 

borta så kommer vara värt besväret och väntan  Så ha tålamod  Inte ens säkert ni får några större 

utrensningar. Beror på vad man har i bagaget  Lycka till! 

 

Annika Carlstedt. Droppade ks i min sons öra i måndags kväll, på tis morgon var det onda borta! 

 

Helene Bolander. Om jag säger att jag är sur och grinig..så är det så..varför har ingen sagt något 

förut? Här har jag under många år betalat massor med sköna slantar på diverse 

mirakelmedel...började med ks för två månades sedan och blev klar i huvudet och friskare i 

kroppen..nu har jag lagt till msm sedan drygt en vecka...bara lite,lite..sedan två dagar tillbaks har jag 

smörjt mej i ansiktet med kokosolja ks och msm...idag gjorde jag en ansiktsmask med kokosolja och 

endast msm..det blev lite av en peeling..nu är jag len som en babyrumpa i ansiktet och inte en plipp 

finns där...klart att jag är sur..så många sköna slantar som jag kunde sparat. 

 

Pernilla Kvick. Nu funkar de med ks! Borelia i grunden. Dricker ks med vatten funkar för mig. Örtteer 

dricker jag också! Har smärtor i benen men har nu börjat klara av att ta små promenader. Kramper i 

benen rumpan ont i axlarna ja krämper där och här. Dricker örttéer! Har provat hutta ks men blir 

dålig! Sista 2 veckorna som gått tar jag ks blandat i vatten de funkar nu! Inflamationer i tjocktarmen 

infektion i ett gamalt operationssår som har blivit en fistel. Sprejar såret dagligen. Jag blandar ks tar 

kanske närmare 1dl i en liter vatten dricker de under dagen. Allt beror nog på hur dålig man är men 

jag tror på ks msm. 

 

Ida Eklund. TBE hade jag å min mamma med. På hjärna och hjärnhinna. Sen hade jag neuroborrelia 



och massa upprepade bihåleinflammationer som följd . Jag vet bara att KS hjälpt mej att bli bättre.  

värt att prova! 

 

Katarina McLaughlin. Jag hade riktigt ordentlig mensvärk i natt och i morse. Sedan tog jag mitt MSM, 

och värken försvann inom 10 minuter! Ren tillfällighet...? Jag vägrar smärtstillande, så jag har inte 

tagit något annat... Någon annan som upplevt detta? Positivt är det iaf! 

Lenita Wikström. Min mensvärk har uteblivit i de 5 månader jag tagit msm! 

 

Barbro Rosendahl. Jag har "käkat" antiinflammatorisk + smärtstillande i många år.....när jag började i 

januari i år med KS/ MSM så trappade jag ner all medicin och nu har jag ej kvar dessa och det är bara 

helt otroligt vad som hänt i kroppen sedan i januari.  

 

Mari Isabella. Jag hittade vår häst en dag för några veckor sen så här på bete..  vet int vad som hänt 

honom men jag började behandla honom me Silverlotion o silversalva o efter par veckor syns det 

knappt mer! Ja använder också själv dessa djursalvor o lotioner! 

 

  
 

Dålig bildkvalite men håren har växt tibaks o huden e läkt! 

 
 

Eva-Lena Kangasmaa. Både naglar och hår växer så det knakar sen jag började med MSM. Första 

gången i mitt liv som jag lyckats få fina naglar. 

 

Isabella Norin. Jag har iaf provat ks på min treåriga son för första gången nu, pga feber, ont i halsen 

och snorigt värre. Kan sammanfatta det såhär: KS hjälpte. 

 

Tima Bolgakov Lindquist. Tack är väl bortskämd med att KS hjäpt mig så mycket tidigare.  Inga 

urinvägsinfektioner sen jag började dricka underhållsdos med KS och atypiska celler i blåsan ordnade 



till sig med tack vare silvret. 

 

Jacob Silverstielk. Igår natt kom min 5åriga dotter in på vårt rum gråtande av ont i örat. Hon fick lite 

alvedon och grät sig till sömns  På morgonen var hon trött, hade ont och feber. Till frukosten som 

hon knappt rörde gav jag 10ml silver och lika mycket pressad citron vilket inte var poppis alls. Hon 

vägrade dricka mer och skrek så fort man nämnde att droppa något i hennes öra. Jag tog då enbart 

silver 10ml som hon sköljde ner med vatten. Fortsatte med detta ca var tredje timme genom dagen. 

På kvällen hade jag ett energiknippe till 5åring som knappt kunde varva ner till sängdags. En liten 

sked silver till sängs och en ganska pigg 5åring somnade till slut. Nu på morgonen har jag en 5åring 

som är superpigg och bara känner yttepyttelite i örat (hennes ord). Känns så bra att kunna hjälpa mitt 

barn på detta sätt. Underbart med kolloidalt silver och jag tackar er som sliter för att tillverka det 

med så hög kvalitet! 

 

Helene Bolander. Ja KS är verkligen ett mirakel,jag har haft värk och periodvis varit sängliggande..har 

också ätit starka tabletter b,la morfin under flera år...började med ks för ca 2 månader sedan och har 

inte varit tvungen att ta en enda tablett.. 

 

Eva Troedson. Jag gav min 3åriga bordercollie lite msm i hans vatten....han blev totalt 

...besvärande...pigg..hi hi ! Får nog vänta... Men noterade ju att det verkligen fungerar, ifall att ngn 

här tvivlar... 

 

Linn Kaosfabrikken Hemmingby. Min Cane Corso får 1 tsk/dag. Jeg gir henne glukosamin også. Hun 

veier 40 kg. Begynte å gi henne fordi hun hadde blitt ganske stiv i bakparten. Hun hadde problemer 

med å hoppe opp og ned av sofaen. Etter 4 uker på msm og glukosamin var hun en helt ny hund. Jeg 

merket forskjell etter ca en uke. 

 

Åsa Planstedt Brännström. Våran äldsta var ett sk öronbarn. Rör i öronen, upprepade 

öroninflammationer osv. I våras hade hon väldigt ont i ena örat o gick upp till skolsköterskan o 

beklagade sig, o Ssk kollade o såg att hon var då väldigt röd samt indraget trumhinna. Ssk gav dottern 

alvedon o ringde upp mig o förklarade läget, o tyckte att vi skulle kontakta Öronmottagningen. Detta 

var en fre em. Dottern kom hem fr skolan o jag droppade då 3 droppar ks i det onda örat. Upprepade 

inför natten. På lör var hon mkt bättre  Upprepade återigen på lör kvällen o på sön var hon okej, hade  

 

Annsofie Nilsson. Har provat silvergrogg och jag är äntligen frisk efter 6 veckor är så tacksam. 

 

Michael Zazzio. Detta har jag använt på min audiologiska klinik vid behandling av mina 

hörselpatienter och det är det bästa medel som jag har funnit vid behandling av extern otit 

(hörselgångsinflammation). 

 

GM Apelgren. Jag har tagit msm i två dagar, ett kryddmått upplöst i vatten. Värken i mitt knä är borta 

idag. Kan det hjälpa mot värk så snabbt? 

 

Gunilla Lundmark. Min dotter blev av med sina handeksem ganska snabbt och helt utan 

utrensningssymptom och nu vid 10 krm så är de hel borta och har så varit i 3 v. 

 



Maria Ericsson.  Kolloidalt silver gjorde mig och ungarna friska på två timmar! MSM tog bort 

psoriasisen och gjorde att mitt hår ´fick enorm lyster, men första veckan fick jag utslag som sedan 

försvann, MSM upplever jag rensande, det blir bättre sen  Jag är uppe i 1tsk MSM nu, för mig funkar 

det inte att ta på kvällen blir som en speedad bäver av det och kollodialt silver tar jag två matskedar 

om dagen utspätt med en tillbringare vatten, med citron och ingefära i! 

 

Otto Lindström. Hej! Är ganska ny i gruppen. Men har något väldigt positivt a delge. Har haft väldiga 

besvär med andningen ca 1 år o inte nog med de så åkte ja på en propp i lungan för en månad sedan. 

Hade börjat med ionosil silver och msm 2 veckor innan innan ja fick proppen. Ja börja försiktigt med 

msm ett krydmått första veckan och har sedan dess höjt varannan vecka. I början blev ja bara lite lös 

i magen o så lite finnar på de. Men nu tar ja en matsked varje morgon och igår hände något kände 

redan på morgonen att ja kände mig riktigt frisk. Tidigare så har jag bara orkat gå ett par hundra 

meter o de har känts som ett maraton, helt färdig. Men nu så kan ja gå o gå hur långt som helst- har 

även simmat en timme två dagar i rad utan o bli de minsta andfådd, helt magisk känsla. Enligt 

sjukvården så fick ja till svar att va glad att ja kan gå ett par hundra meter, de finns dom som aldrig 

blir bättre fick ja till svar av akutdoktorn. Ack så fel de hade. Ja tror att man inte ska va så rädd att 

höja måttet på msm. Man får stå ut med lite utrensningssymtom för att sedan må bättre. .. 

 

Maria Söderqvist. Igår hade jag huvudvärk efter jobbet, funderade på att ta alvedon mot denna. Men 

tänkte att jag skulle testa Ionosil ks istället , tog 1 msk och huvudvärken började dra sig tillbaka, tog 

en msk till och huvudvärken försvann , allt inom loppet av 10 min:-)) 

 

Joy Hansen. KS fungerade mot åksjuka. Sonen 11 år blir alltid åksjuk och kräks när han åker buss. 

Testade att spraya ks med jämna mellanrum under den 40 min långa bussturen. Inget illamående 

alls! Nr 2. Hann knappt innanför dörrarna till tandläkaren förrän en stark parfymdoft slog mig rätt i 

ansiktet, fick som vanligt andnöd och hostattack. Ingen bricanyl med..testade spraya ks i näsa och 

andas in ks..funkade direkt!! Jupp, ks funkar! 

 

Jessica Wallman. Ionosil och msm har varit slut i 4 dagar o POFF så kom det nya sår..så nog funkar 

det alltid! 

 



  
 

Maria Olsen. Jag gick vänta 6 mån innan jag anade bättring från MSM, efter ett år var mina allergier 

borta. Och inte varit förkyld sen dess (5år). Fick aldrig någon utrensning som jag märkte av. Olika på 

olika personer. 

 

Madelene Andersson. Min cockerspanielflicka fyra år, 9 kg, blev i söndags biten av en huggorm.På 

djursjukhuset blev hon sämre och fick ett serum som stoppade upp. Dock har den största skillnaden 

setts då vi fick hem henne och började ge henne Ion silver! 

 

Daniela Kjell."Man ska vänta Olle i gränden!" eller vad det nu heter  - dvs hålla 

förkylningarna/influenserna borta genom att använda silver varje dag. Jag har det i dricksvattnet 

(dricker mycket) och ca 1 msk innan sovdags. Har inte varit förkyld sen jag började med ks, dvs 2011. 

 

Camilla Nilsson. Började med KS för fyra dagar sen.. helt plötsligt idag så märker jag att det börjar 

låta i ena örat ( som jag haft nedsatt hörsel på i många år o blir som "döv" när det kommer ljud från 

flera håll) det låter som att något luckras upp.. försvinner o kommer åter igen.. det har nu hålla på 

hela em/ kvällen. Kanske att jag snart kan höra ordentligt igen!? 

 

Uppföljning en vecka senare: Det har nu gått ytterligare en vecka o jag hör nästan lika bra som med 

det andra örat.. det jobbar fortfarande i örat så snart e det nog återställt! Började med KS för att jag 

misstänkte candida o magen är mindre svullen men gött att slå två flugor i en smäll. Jag har bara 

gurglat o svalt.. inte använt i örat. 

 

Marianne Zetterberg. Jag har haft en öroninflammation för ca 6 månader sen som gjort att jag hör 

sämre på mitt högra öra, men sedan jag började med Ks och msm har det börjat låta och liksom 



bubbla i örat, så jag hoppas hoppas att det kommer att göra så jag hör normalt igen jag både dricker, 

gurglar och droppar i örat med Ks. 

 

Anders Sultan. Fick ett meddelande från en medlem som vill vara anonym. Hon skriver: "Har en vän 

som jag inte har känt mer en ett par månader. Han har en hjärntumör. Tyvärr visade det sig att det 

hade spridit sig till lymfkörtlarna. Läkaren sa: Max sex månader har du kvar. Jag frågade om han hade 

hört talas om kolloidalt silver? Nej sa han, men han tog kontakt med en homeopat utanför Falköping. 

Han tog sedan kolloidalt silver plus något mer som jag inte minns - i två veckor. I går var han på KSS 

på röntgen. Dom är döda. Alla "knölar" har liksom skrumpnat ihop. Läkarna bara skakade på huvudet. 

Är detta verkligen möjligt?? Tumören i hjärnan är dock kvar. Är hur som väldigt glad för hans skull." 

Resultatet visar att KS kan ha en väldigt positiv effekt på cancer som spritt sig till lymfsystemet. Har 

personligen hört fler historier om cancer i lymfsystemet som gått ner eller försvunnit med hjälp av 

Ionosil. Vi har dessutom hört om knölar i brösten på kvinnor som på ett par veckor kan försvinna 

genom att spraya Ionosil på brösten. 

 

Åsa Pussiluskan Virtanen. Min Rosacea drabbar även ögonen och jag sprayar/droppar ks och det 

lindrar toppen. När jag är som rödast så kan det svida ganska ordentligt en liten stund innan 

lindringen kommer. 

 

Marie Hallner.Jag tar detta och MSM sedan lång tid tillbaka. Är aldrig förkyld t,ex. Mindre ont i 

lederna och piggare, finare hy...bara fördelar. Läs om framgångarna som andra haft..helt fantastiskt. 

 

Ramona Berggren. Jag har droppat 1-2 droppar ks i hörselgången & stoppat i en liten bit av fetvadd 

(för att hålla kvar vätskan) & haft så i 30-45 min, 2-4ggr/dag när jag haft problem & en av gångerna är 

över natten & då blir det bra på 2-3 dygn. 

 

Eva Areskog. Jag hade en fläck på näsan med brunsvart oregelbunden kant som en läkare 

konstaterade var lentigo maligna (cellförändringar om oftast övergår i malignt melanom). Idag är den 

helt borta tack vare en pasta av askorbinsyra (C vitamin) och kolloidalt silver. Om du är intresserad av 

att veta mer har jag bloggat om det här. Jag är så glad och tacksam!!! Är smart att ta 

magnesiumaskorbat. Det var ganska smärtsamt med askorbinsyra. Jag satte på salvan med tätt 

plåster. Tog av, luftade och sprayade med KS. I tio dagar. Jag behövde inte gnugga. Sårskorpan föll av 

av sig själv efter att jag fortsatt att duscha med KS i tio dagar till utan pasta. Jag ser på insidan av 

sårskorpan att här sitter de brunsvarta märkena. Häftigt. Helt ärrfri idag - och utan 

cellförändringarna. Absolut något att sprida. 

http://www.areskog.se/flacken-pa-nasan-ar-borta/ 

 

Karin Sandin. Hej! Har nu tagit KS och msm sedan maj i år. Började med 1/2 krm och är uppe i 2 krm 

msm och ca 2x10ml ks. Blev enormt pigg nästan speedad i början. Olika utrensning symptom kom. 

Vet inte riktigt vart gränsen gick för min värk pga fibromyalgi i kombination med överansträngning 

och utrensningen. Eftersom jag blev så pigg jobbade jag mycket i trädgården kul men sen blev jag så 

sjuk så jag fick åka in akut. Åkte rullstol på akuten. Inflammation i knäet och ben hinnan och 

trocanteri och muskler. Fick Tramadol. Efter ca 1 månad slutade jag och tog ipren i 4 dagar. Fick ont i 

magen och slutade. Tog bara naprosyn entero lite då och då vid behov. Har gjort omslag om nätterna 



med ks och smörjt in mig med egen gjord msmkräm varje morgon. Helt fantastiskt skönt att slippa 

piller och må bra. Smärtorna var/är inte helt borta och jag har gått till sjukgymnasten. Fick några 

belastningsövningar för att träna upp musklerna och slippa värk vid ansträngning. Jag fick göra dem 

på sjukgymnasten och hemma nästa dag sen hade jag så ont så jag inte kunde sova och fick ta 

värktabletter igen. Blev helt nere av all värk och grät. Fick sluta med övningarna. Har ett snällt 

program nu med pilates som jag ska börja med igen. I går kväll hade jag så ont och sa till min man ska 

jag behöva ta en tablett nu. Jag vill helst inte. Så det blev omslag både på knäet och låret. Innan på 

kvällen öppnade jag msm krämen som då hade blivit flytande och jag spillde ut lite. Tog då och 

smörjde in mig ordentligt. Denna kombination gjorde att jag inte har så mycket ont nu. Troxantern är 

svår att göra omslag på. Tyvärr. Det är höften längst ut på sidan som har inflammation i dom små 

slemkörtlarna. Enkelt uttryckt för den som undrar. Är så tacksam att det funkar med dessa produkter. 

Andra symptom är finnar som kommer i omgångar. Rejäla fulingar! Rengör först ansiktet och sen 

sprayar med ks och på med msmkräm. Brukar fungera bra.Ska göra en blandning av ks och msm och 

spraya på ögonen så att vaglarna försvinner nån gång. Bara ks räcker inte. Den sissta tiden blir jag 

inte så pigg mera utan är väldigt trött. Ska kanske höja msm dosen? Jag vill inte gärna ha några större 

problem med utrensning nu utan behöver komma i balans först. Jo sen så sover jag för lite vaknar vid 

halv 4 eller 4a. Somnar kanske vid halv 11 eller 11på kvällen. Msmkräm på kvällen tar bort värk men 

påverkar sömnen. Det blev ett långt inlägg. Du som har ont, ge inte upp! 

 

Gunilla Dahlquist. Har också fibro och har tvättat ner hela min inglasade balkong som ska målas av 

fastighetsägaren dealen var att jag tvättade bort all smuts och nikotin. Hade jag gett mig på det innan 

jag började med MSM hade jag inte kunnat röra mig på ett par veckor, men jag har bara lite 

"träningsvärk" i kroppen. Igår tog jag taket och det är inget bra mot nacke och axlar men tog extra KS 

mot ångorna från medlet och smörjde in mig efteråt med EMS creme o silverlotion och här idag sitter 

jag kl 5 och mår hur bra som helst. 

 

Jenny Malmsjö. Har oxå erfarenheten att effekten blir bäst i kombination med MSM och spraya ks på 

de ställena där det kliar!!! Har en hund som är allergisk mot kvalster...är helt återställd!! 

 

Yvonne Anne-May Rönnblom. Jag har använt nebulisatorn några månader. Jag märkte redan första 

gången när jag andades in KS att det lättade med andningen. Inte lika mycket pip i bröstet. Jag har 

använt den några nätter när jag haft extra mycket besvär med hosta osv och det blir bättre på en 

gång, så man kan sova... 

 

Anna Karlsson. Jag har druckit msm och druckit ks grogg vid två tillfällen under en veckas tid för 

andningsbesvär och andas så mycket lättare nu! 

 

Johanna Holmberg. God morgon! Nu har Lill tjejen åkt på magsjuka, en kräka sen efter silver har hon 

inte kräkts mer äter just nu!  jag har ont i magen men har lyckats häva de tre gånger med KS  

resterande av familjen dricker KS och känner inget just nu! Blir det inte nåt mer av detta kommer jag 

bli ännu mer imponerad än vad jag redan är!  Ja jag hoppas verkligen,  ska tillägga att hon äter just 

nu! Tre smörgåsar. Uppföljning dagen efter: ska meddela att jag inte längre känner av magen, Tuva 

som drabbades har ätit frukost och just nu tre pannkakor!!! inge feber, inget som helst tecken på 

magsjukan! 

 



Iréne Söber. Eftersom jag har knas med sköldkörtelhormonerna så har jag levt hela mitt liv med 

fransiga sköra naglar. Nu är det hårda (går inte längre att böja) och långa! Det blir ett nytt skrivsätt på 

TGB't annars får jag för många bokstäver.Så, MSM har stärkt mina naglar. 

 

Andrea Gustafsson. Jag har använt mig av Ionosils KS nu i ca 2 år och klarar mig inte utan det. Jag har 

tagit bort infektioner på mig och hästar, känner jag mig minsta sjuk tar jag några klunkar sen blir jag 

frisk. Gjort omslag på värkande kroppsdelar som sen blivit bra. Listan är lång. Så jag är toknöjd! 

 

Gunilla Dahlquist. Nu är det ju faktiskt så att denna sidan funnits i nästan exakt 1år och MÅNGA av 

oss 16000 medlemmar har köpt både KS & MSM under många år utan att veta att så många andra 

använt det. Men genom denna sida kan man påverka vänner som är sjuka att gå med i gruppen och 

läsa om det då det kostar en hel del att kopiera 450 sidor och ge dem. MSM köpte min bror till mig 

från USA för 15 år sedan och min dotter introducerade mig till KS för 3 år sedan och bjöd även in mig 

till denna gruppen. Jag har bjudit in ett par vänner någon har inte visat respons men flera har handlat 

produkterna och är evigt tacksamma. Jag är i alla fall enormt tacksam över denna gruppen där man 

delar sina erfarenheter och har fått snabb hjälp och råd vid behov. Man har ju egen vilja vill man 

prova KS o MSM så gör man det tycker man det inte funkar okey. Men vi är ganska många miljoner 

användare och fler lär det bli. 

 

Jenny Sehlstedt. Jag gjorde omslag med KS i början som satt över natten, sen sprayade jag flera 

gånger om dagen. Glömde ibland men efter ett tag så lossnade sen ena fotvårtan. Nu är alla fyra 

borta. De hade suttit i minst tio år. Inget annat har bitit. Tog några månader. 

 

Åsa Pussiluskan Virtanen. Idag kommer KS få bekänna färg. Min man kommer hem ikväll efter en 

veckas jobb och han är jättedålig i en riktig dunderförskylning.Å jag vill verkligen INTE ha den för jag 

är så dålig i min kropp ändå , så jag kommer dricka extra silver under dagen å kanske Silvergrogg oxå. 

Känner faktiskt som om han kunde stanna borta, blir alltid så jättedålig vid feber och har man värk 

innan så känner man sig inget vidare....usch En snabbfråga. Går inte få i min man vin så det ända vi 

har hemma till Silvergrogg är en starköl, funkar det? 

Anders Sultan Aldrig provat, whisky, vodka eller gin är nog mina förstahandsval efter rödvin. Berätta 

hur det gick  

Åsa Pussiluskan Virtanen Hade ingen hemma men hade tur så sonen handlade påvägen hem. Måste 

lära mej bunkra upp med rätt grejor  Ska göra en på öl, citron och ks. Han dricker nu var 5:e min och 

det ser helt klart ut som ett sämre urinprov men han tycker inte det är så farligt. Dagen efter:  Han 

sover ännu . Han drack ur sista matskeden då han gick å la sig och sedan snarkade han något så 

kopiöst i ca 3 timmar (så jag fick sitta uppe, går ju inte sova brevid en sådan) Men sedan tvärtystnade 

han å jag kröp ner brevid. Ända störningsmomentet var att han fick stans magknip så han fick sätta 

sig upp 2 ggr. Men det kan han ju ha då han som äter lchf valde äta en Pizza för han kände sig "ynkig" 

hahahaha smartskaft. Nu är han tyst så vi får se, jag meddelar hans skick då han vaknat  

Nu har mannen vaknat å han säger att han är mycket piggare i kroppen så han ska åka på Rally helt 

plötsligt;)  Han säger själv att man tyvärr inte kan veta om det är silvret eller om han hade blivit 

bättre ändå men eftersom han efter en brännskada på handen (då silver förhindrade blåsa) inte alls 



förkastar Silver så tycker han det känns bra. Han tar en silvergrogg nu oxå  Tom att han faktiskt sa att 

han känner sig riktigt fräsch ;)) Detta är riktigt kul måste jag säga;) 

Han ringde hem nyss och var väldigt förvånad för han var helt symtomfri nu. Inte ens snuvig längre. 

Så nu har vi garanterat en till som kommer prata silver var han än går  Detta ÄR faktiskt helt otroligt. 

Wow!! 

 

Åsa Pussiluskan Virtanen. Efter gårdagens snabba tillfrisknande så har min man varit på rally båda 

dagarna. Från febersjuk till att vandra 1,2 mil genom skog .Han kom hem med fotsulor som är mer 

eller mindre trasiga. Så ont så han knappt kan gå, vad säger ni om hans snygga silveromslag på 

fötterna?Eltejp och silverdränkta bommulspads. Han ger mej alltid ett gott skratt  silvergrogg tog han 

oxå som synes. 

 

 
 

Helene Bolander. Jag äter metroprolol och furix..å lite annat med..2 timmar mellan mediciner och ks 

rekommenderas...låt folk tro att det är bluff med ks..jag garanterar att det funkar, jag har fått ett nytt 

liv..testa och se om det funkar:) Jag har fått minska mitt intag av metroprolol från 200..maxdos till nu 

150..Detta på 2 månader. .1 tsk morgon och kväll. 

 

Åsa Davidsson. Man måste vara kritisk och inte tro att det hjälper mot allt... Men jag har fått mycket 

hjälp av KS på hudinfektioner, sår läker snabbt och utan sårskorpa, katterna får färre fästingar bland 



annat. 

 

Jazmina Bosma. Lite pinsam fråga men jag orkar inte bry mig. Någon som har erfarenheter av 

hemorrojder och behandlat det med ks? Hur behandlade ni det och när försvann det? Katarina 

McLaughlin svarade: Jag blöter bomullsrondeller med rent KS och sätter tätt intill, mellan 

"skinkorna". Mina försvann inom 24 timmar sedan, och de har inte kommit tillbaka. Jag tar även 1 

msk KS oralt varje kväll. Jazmina Bosma: Uff ligger här i sängen nu med en bomullstuss indränkt i ks.. 

Inte det mysigaste men men DÖD ÅT ANALKUDDARNA! Några dagar senare: Jazmina Bosma 

Fantastiska nyheter alla!! Ks har gjort det igen, mina förstorade analkuddar är borta och jag kan 

äntligen bajsa normalt igen! 

 

Catrine Nyfiken. Ja vakna me huvudvärk samt förkylning så ja tog massor me ks me citron o 

huvudvärken försvann !!!! 

 

Christa Rosendahl Larsen. Da jeg bestilte en flaske Ionisil for ca. 14 dage siden, havde jeg ikke meget 

fidus til det. Både min hund og jeg får det dagligt ,og jeg har ikke umiddelbart mærket nogen 

forbedring på hverken hunden eller jeg.... men. Så fik jeg et stort herpessår på den ene balle, som jeg 

duppede med Ionisil morgen og aften, og morgenen efter. Da dagen var omme, var det gået i sig selv, 

det sved ikke mere, og der var kommet sår på. Nu er det allerede helet.Havde givet min far en lille 

flaske med Ionisil, da han lider meget af eksem. Var og besøge far idag, og spurgte ham om han 

havde brugt af flasken, han svarede, at han havde duppet med Ionisil et par steder hver dag, og at to 

steder hvor han havde haft eksem, som ikke kunne hele med de cremer han havde fået fra lægen, var 

gået fuldstændig væk efter han havde duppet med Ionisil.Så nu har jeg fået troen på, at det virker! 

 

Catharina Berg. Jag har gbs och blir endast behandlad under kejsarsnitten och 1 dos efter snittena. 

Den här graviditeten har jag inte haft en enda uvi och inte en misstanke på gbs och jag är helt säker 

på att det beror på att jag både dricker och sprutar in i slidan. Men skulle det visa sig under sista 

veckorna att jag har fått gbs kommer jag att tillåta behandling då min äldsta som höll på att dö under 

och efter förlossningen då han blev smittad av mig. I 13 dagar låg han jätte sjuk och ovissheten om 

överlevnad var stor. 

 

Ulla Ström. Vid två tillfällen på olika personer har jag sprayat KS efter getingstick. Svidningen släpper 

omgående, kan rekommenderas! 

 

Pia Kämäräinen. Jag har testat allt jag kan komma på + vad läkarna skrivit ut men 11v med röda, 

svullna, rinnande ögon har jag fått gå med. Börja med att spraya ionosil i ögonen för 3 dagar sen för 

en vän rekommenderade detta och det börjar bli bättre!!!!  soooo happy! Tack tack tack för all hjälp 

jag fått på mina tidigare statusar som jag skrivit på denna sida. 

 

Dorthe Grosen Sørensen. Jeg går lige nu med dårlig mave, jeg har spist kylling, jeg har i 2 dage 

drukket en mundfuld 3x om dagen, og nu er den næsten ok igen. 

 

Elisabeth Bäckeryd. Min sambo blev jätteförkyld i måndags. Själv skulle jag resa på semester på 

fredagen och det kändes inte så bra. Tog silvergrogg måndag, tisdag och onsdag kväll. Fredagmorgon 

började jag att snora och nysa. Då kom jag på att jag läst att man kunde spraya ks i näsan direkt. 



Provade och snuvan stoppade direkt ! Under fredagen sprayade jag fem ggr. och lördagen fyra ggr. 

Idag har jag bara sprayat en gång! Nu har jag inga förkylningskänningar! 

 

Susanne Klasson. Har nu druckit MSM i tre månader o från att vara skeptisk är jag nu såld ,har i ett 

års tid haft värk i kroppen likt fibro nätterna har varit värst. Nästan smärtfri och inga vaknätter 

längre! 

 

Solveig Nygård. Tre månader efter att jag börjat med MSM tappade jag ovanligt mycket hår i 6 

veckor. Sedan efter två månader kände jag att det var massor av nytt på väg. Det nya är nu ca 3-4 cm 

långt och håret känns tjockt. 

 

Inger Petrell. Man kan tappa mycket hår när man börjar med MSM men det kommer tillbaka med 

bättre kvalité. Jag tappade supermycket, tog säkert 6-8 mån innan det stabiliserade sig. Har mycket 

bättre hår nu. 

 

Karin Sandin. Har tappat hår innan jag började med produkterna. Nu har de blivit tjockare och växer 

ordentligt. Så jag tror att det kommer tillbaka. 

 

Ramona Berggren. Mitt hår började växa "som ogräs" efter jag tagit msm i lite över 3-4 månader & 

har inte slutat växa bättre även fast jag tog en paus ett tag. 

 

Linda Bjelkengren. Några droppar KS i örat har botat flera Öroninflationer hos oss, mkt effektivt o 

rekommenderas absolut! Dessutom har de gått ganska fort tills de att värken släppt. 

 

Majsan Damsan Majsansson. Jag kan berätta att det funkade alldeles utmärkt att göra silvergrogg på 

rosevin. Känner inte av halsen alls idag, och det lossnade från bihålorna i morse. Tyckte inte ens jag 

varit snuvig innan?!? Nu blir det en ny "grogg" idag, för att försäkra mig om att skiten håller sig väck. 

 

Karin Hammas. Öroninflammation. Gör det! Gjorde det på min dotter som hade jätteont i örat 

natten till idag och på morgonen var det borta. 

 

Suzu Rådell Kjellberg.  Vi provade nyligen KS för detta för första gången. 2-3 droppar i vardera örat 

morgon och kväll SAMT dryg msk oralt morgon och kväll. Den tredje dagen (då trumhinnan normalt 

spricker för sonen) hade det vänt och han var på bättringsvägen. 

 

Evin Esmail. Jag har droppat några droppar två ggr idag, han klagar fortfarande på ont i örat och har 

feber. Hoppas det ger sig tills imorgon. Uppdatering dagen efter: Användning av ks för tredje gången 

nu och inget spår av smärta eller feber finns kvar. Man kan knappt tro att det är sant, att slippa 

använda antibiotika för en gångs skull som annars har varit det enda alternativet. 

 

Åsa Davidsson. Sist jag kände av munherpes hittade jag inte mitt vanliga Zovirax så jag sprayade på 

KS ett par gånger den kvällen. På morgonen hade det lagt sig och blev aldrig någon blåsa! 

 

Maria Söderqvist. Alltså så här är det, min dotter fick i lördags ont i halsen , som tilltog i styrka under 

söndag, måndag. Igår fick hon av läkare konstaterat halsböld och pc insatt. Hon har vägrat ta Ionosil 



ks fram till igar. Då fick jag i henne en halv dl med citron ipressad på lunchen och lika till kvällen. Hon 

har förut haft halsbölder så idag på morgonen åkte hon igen till läkaren akut för att kolla om hon 

ändå skulle behöva skära upp bölden. Läkaren (en annan) sa då att det inte fanns någon böld , utan 

bara var infekterat och att det skulle räcka med penicillin???eh, vart tog den vägen då under 

natten??tippar själv på ks:-)) ska truga i henne ett par groggar till, var så säkra:-))) 

 

Kerstin Frost Erkers. Mot begynnande livmodersinflammation hos 9-årig tik. Först MSM 1krm en 

vecka därefter 2krm o nu uppe i 3. Anade en något piggare hund. Startade med Kolloidalt silver 

1/2tsk, slutade slicka sej där bak efter 2 dagar. Nu helt frisk. Slipper operation. Fortsätter ett tag till 

med KS (nu 4v behandling). Hon mår mycket bra! 

 

Jenny Larde. Vår Jack russel, 7 år gammal var trött och orkeslös hela våren, efter dubbla 

penicillinbehandlingar. Jag kunde inte ha med henne på långpromenader eller joggingturer längre. 

Jag började själv med msm och gav henne också. Hon är som ny! pigg och glad igen och jag har 

sällskap på joggingturer! 

 

Vivi-Ann F. Andersson Dahl. Jag drack msm i ca en månad och hade utrensning efter en månad 

började jag ta ks och fick en jätteeffekt smärtan försvann nästan helt och jag rör mig på ett helt annat 

sätt i dag. 

 

Agneta Bergdahl. Min pappa har haft hela handflatorna fulla av djupa sår/självsprickor de senaste 

25-30 åren. Kan räcka att bära en matkasse så spricker det upp. För att skriva med en penna, får han 

ha tunna bomullsvantar på. Läkarna förstår inte då alla prover varit bra, och allergitester inte har 

visat nåt. Förra veckan köpte jag en flaska KS åt honom, och idag när jag träffade honom var 

händerna helt släta. Inte ett sår eller spricka, därmed Heller ingen smärta. Kände bara att jag måste 

få delge er.  Han tror inte det är sant. Det har varit handikappande under alla år. Händerna är ju våra 

verktyg.  Han har enbart druckit.  Han har tagit några "huttar" som han säger, 3 ggr/dag. 

 

Gunn Norderhaug. hiiiiiiiiiiiihhhhhhhhaaaaaaaaa, Tack för Kolloidalt silver å MSM, efter 3 veckor går 

jag rakt å inte som en mäla, så gått som all värk är borta, utvilad, å pigg som en mört, rör mig helt 

obehindrat, förutom lite stel på morgonen!!! 

 

Lotta Andersson. Jag är förstummad och vågar inte riktigt tro att det är sant MEN sen jag började äta 

msm + c-vitamin har mer eller mindre mitt okontrollerade sug och överätande av snabba kolhydrater 

(socker) försvunnit. Började äta msm för min ledvärk och märkte en klar förbättring efter ca 1v, först 

en ganska "häftig" utrensning sen kunde jag kliva ur sängen på morgonen nästan helt utan värkande 

fotleder. Har försökt äta lchf/kolhudratsfattig kost i flera år till och från för det gör att jag må så mkt 

bättre och det förbättrar oxå min ledvärk och naturligtvis mitt sug men återfallen är ständigt 

återkommande och så här "bra" och balanserad i mitt sockersug har jag inte upplevt på...jag kan inte 

komma ihåg när faktiskt och jag har varit mat/sockermissbrukare i minst 20 år. Fler som märkt av 

detta? Äter 1tsk om dagen och har gjort sen dag 1 (3v nu), ska jag öka dosen eller stanna, känns som 

om det är lagom men jag vet inte, hur vet man om man behöver en högre dos, jag menar blir 

hälsoeffekterna ännu bättre med mer... 

 

Anneli Johansson. Har nu gått en långpromenad med voven. Det var inte igår! Kunde ha bra tempo 



och musklerna känns varken ömma eller jätte trötta efter. Har ätit MSM i drygt två veckor nu och KS i 

bara två dagar. Kan det vara så fantastiskt att det (iallafall MSM'et) har gett så bra effekt redan!! I så 

fall är det ju helt underbar. 

 

Mari Isabella. Jo jag använder bara Ks istället för Corsodyl som tandläkaren rekomenderade o vad jag 

har använt för! Tror bestämt det läkte fortare me Ks, skulle ha varit roligt o visa munnen efter några 

dagar med gurglande med Ks istället för Corsodyl åt tandläkaren.. 

 

Barbro Jangmo . Själv har jag botat bort en tandinflammation med kolloidalt silver, hade jag uppsökt 

tandläkare i det här läget så hade jag fått antibiotika! Slapp nu detta, tack och lov! 

 

Johanna Holmberg . jag tror de är bra att ta KS som klunk lite då och då!! När jag började få ont i 

magen tog jag ett halv glas och försvann faktiskt! 

 

Vivi-Ann F. Andersson Dahl . Jag har kunnat städa nedre våningen i mitt hus helt obehindrat första 

gången på säkert ett år. 2 och 1/2 månad med msm och ca ett par veckor med ks jag är så himla glad 

och tacksam!! <3 

 

Nina Sundberg. Jag har också blivit bättre i min reumatiska värk och mitt sockersug. Men det mest 

fantastiska är att jag fått min sångröst tillbaka. Jag har alltid älskat att sjunga men rösten har inte 

hållit för det de senaste 15 åren och jag har hela tiden trott att det har med åldern att göra. 

 

Maria Söderqvist. Japp mitt sötsug har definitivt försvunnit av msm:-)) 

 

Kirsten Chen.  Ja jag köper heller inte godis längre. Är nog därför och inte kaffebröd heller. Jag kör på 

den gröna sidan..hm... 

 

Pia Holgers Holmberg.  Tycker också att sötsuget är mindre. 

 

Lena Pinaitis. Jag har artros i knäna och började med ks och msm i juni. Tycker nog jag är lite bättre, 

rörligare nu. är uppe i 3 tsk msm, men ska prova att öka ytterligare. har aldrig haft problem med 

magen, däremot blev värken under en period värre och var tvungen att ta värktabletter för att öht 

kunna gå på jobbet. Jag tror att detta blir bra på sikt, men tror också att det tar tid att bli smärtfri om 

man nu kan bli det. 

 

Magdalena Ollesdotter. Känner mig väldigt hoppfull och efter 3 dagar med msm och 2 dagar med KS 

känner jag mig piggare, behöver inte vila mitt på dagen längre. Och bara känslan att hoppet kommit 

tillbaka gör mkt för humöret. 

 

Sofia Lina Ström. Har en son som kom igår med "utslag", "prickar" som såg ut som vattkoppor till 

99% men inte långt gångna så in i duschen och efter sprayade vi hela honom med silver och idag har 

de som hann bli blåsor har gått tillbaka till bara röda prickar, vi dricker silver varje dag och nu då 

sprayat honom, kan det vara silvret som drar tillbaka det? Uppföljning dagen efter: Kan med 

säkerhet säga nu efter att fortsatt spraya att det backar helt och han kliar inget alls och kopporna 

syns knappt mer ån som röda prickar nu! Tredje underverket silver gjort för vår familj, fixat ilningar i 



tänderna på min sambo, tagit bort anala fissurer som jag haft sen graviditen(6år sen) på 20 min!!! 

Dessutom har hästen slutat hosta efter hon började få silver i maten och hade kronisk bronkit innan:) 

Vi kallar den vår familjemedicin :) 

 

Sirkku Manninen. I måndags hittade jag fukteksem på min hund när jag äntligen fick bort massa 

underull. Började badda och spreja direkt med ks men i onsdags tänkte jag att jag måste ta honom till 

veterinär. På onsdagkväll var dock eksemet ganska torrt och på torsdagmorgon när jag skulle till 

veterinären var det helt torrt. Hade inte ens klippt pälsen runt om för jag ska på utställning med 

honom snart. Jag avbokade tiden och ska nu fortsätta att behandla med ks och hoppas att jag slipper 

raka av pälsen. Det ser bra ut än i alla fall. Han får ks i maten också. Och MSM. 

 

Sarita Axelgrim. Efter 14 månader har jag kommit upp i 8 kryddmått MSM. Nu börjar det hända 

roliga saker. Jag har i alla tider haft problem med mina vader. De har varit som hårda stockar och 

stela - särskilt på morgnarna. Nu porlar det till som ett varmt vattenfall inuti vaderna och det är 

ljuvligt skönt. Det varar bara i en sekund men det kommer många gånger per dag. Jag går inte längre 

som en stel trägubbe på morgnarna . Jag fick också ont i de två fingrar som jag bröt i första klass. 

Molvärken varade i en dag. Jag är beroende av mina fingrar och vader när jag friklättrar. Det ska bli 

ytterst spännande att prova skillnaden i klättring nästa säsong!  *yngre och yngre, dag för dag*... 

 

Rita Hongell . Verkar som om jag skulle genomgå samma process fast med artros i i fingrar, 

handleder och vrister. Mitt nack- och knäslitage däremot känns knappt av och det är lustigt och roligt 

för där fanns värsta slitagen enligt röngen. Spännande att följa med dom egna och andras processer. 

 

Anna Rehnström. Jag har också varit mycket sjuk genom åren och smyger in msm, började med ett 

kryddmått fördelat på hela veckan  sen ökar jag med totalt ett i veckan....kanske ovanligt räddhågat, 

men blivit så mycket piggare av inhalerat KS att jag inte vill slösa bort dagar mer på att vara sjuk, inte 

ens för att må bättre på sikt  vill bara njuta, så gott det går! 

 

Milo Ljussyster Sjökvist. Drog ut en inflammerad rotfyllniing och blev sydd. skulle ta antibiotika efter 

en vecka sa tandläkaren. Sprutade med silver och la bommulspad indrängt med silver..när jag sen 

kom tillbaks sa tandläkaren att jag har verkligen bra läkekött allt var läkt och såg jättefint ut..silvret 

var min antibiotika! 

 

Christel Wallin. Min hund är ordinerad MSM - står till och med i journalen från Redog, för sin artros i 

tassar och handleder. Hon får cartrophen en gång i veckan i fyra veckor men MSM ska hon ta livet ut. 

Bra öppensinnade veterinärer på proffsiga Redog i Västerås. 

 

Annelie Magnusson. Samma vovve gjorde häromdagen en liten tabbe genom att fastna med huvudet 

i en SKO. Han slet och drog och rispade ena ögats undre ögonlock. Blodet rann ymnigt enl ägaren och 

hennes sambo ville absolut att han skulle till vet. Hon bad mig kolla senare på kvällen och det var lite 

blodigt, svullet plus att han blinkade lite mer. Hade en liten sprayflaska m KS i bilen som vi sprayade 

ögat med. Igår syntes ingenting. Jag är övertygad om att KS gjorde sitt jobb där. En sådan sprayflaska 

finns alltid i min handväska. Bättre än parfym! 

 

Jeanette Hedell.  Svamp på hund. Spraya KS på de utsatta områdena flera gånger per dag, gärna 4-5 



ggr. Raka/klipp gärna bort håret runt omkring. Spraya också i munnen på hunden, slemhinnorna tar 

upp Silvret, så då attackerar du svampen både inifrån och ut. Har sett det fungera för flera hundar 

med den här typen av problem. Ibland går det över ganska snabbt och ibland tar det lite längre tid. 

Men jag har sett hundar som haft svamp i ett år, bli av med det med KS. 

 

Carina Ikonen Nilsson.  Ja men se där, jag har nu druckit silver groggen i två dagar och energin börjar 

komma tillbaka, förkylningen på en tillbakagång. Men jag provade i går på morgonen att ta bara 

kolloidalt silver och lime, då vinsmaken inte passade så där tidigt. Men det funkade inte alls lika bra 

som när vinet kom i på eftermiddagen, så idag hoppar jag över silvergroggen utan vin på morgonen 

och tar tre senare. Fantastiskt att det funkade så bra, jag som brukar vara heldåligt i flera veckor fast 

jag får penicillin - blev mera än halvbra efter två dagar med silvergrogg nästan som ett underverk ju 

eller nästan, nej det är ett underverk....... 

 

Karin Björklund. Nu har det hänt igen!!! Silvergroggen botar!!! Svidet i halsen försvann under en tid 

på ca 2 timmar medan jag sippade i mej en silvergrogg, 0,5 dl KS, 0,5 dl rödvin och en halv pressad 

citron. Det är helt otroligt. 

 

Aleksandra Larsson. Tack för seriöst sätt hos Anders och Ann-Katrine att generöst dela med sig av 

kunskaper och insikter, för att hjälpa kroniskt sjuka som oftast hade lämnats åt sitt öde utan utsikter 

på tillfrisknande! Ni har verkligen gjort underverk och fått också massiva bekräftelser. Ni båda har 

trampat upp stigen för att vi andra kan gå med lättare steg. Stort grattis med önskan att mångdubbla 

antal medlemmar till nästa årsjubileum! Alla vi kan värva nya medmänniskor för att bli friskare och 

berätta sedan för omvärlden. Detta är bara en början till något oerhört stort! 

 

Barbara Lindström. Mina celluiter är borta sedan jag har börjat kontinuerligt smörja kroppen med 

msm salva  så vill jag verkligen tacka er medlemmar för alla tips som har att göra med själ, kropp och 

hälsa. 

 

Therese Lundqvist. I förgår fick jag hem KS som jag beställt främst för att försöka få bukt med min 

ena hunds öroninflammation. Igår fick hon dricks ca i ms (knappt) +att jag tvättade ur örat med rent 

KS. Redan på kvällen tyckte äldsta sonen att hon luktade mindre ur örat:) Nu tvättade jag ur örat igen 

och det luktar nästan inget nu. Jag är förstummad, helt otroligt att det på ett dygn kan bli så mycket 

bättre. Som vi har droppat med olika preparat från vet utan större resultat. Känner mig så lättad över 

att hon kanske snart är av med sin envisa inflammation. 

 

Karin Björklund. Jag frågade häromveckan om fotvårtor och liktornar. Konstaterade att jag nog fått 

en fotvårta som jag aldrig haft tidigare. Jag började omhulda "vårtan" med KS på en bomullstuss och 

tejpade över med plåster. "Vårtan" slutade att göra ont och minskade i omfång och i mitten satt en 

svart prick som gjorde ont när jag vidrörde den. I morse när jag skulle lägga nytt omslag så pillade jag 

på den där svarta pricken - och vips - lossnade en STICKA. Tydligen så har KS drivit ut stickan, som satt 

rakt in i foten. Det var bara att pilla bort den. Så nu är allt frid och fröjd igen. Förmodligen så läkte KS 

infektionen runt stickan och då måste den fulingen fly ut i dagsljuset. Skönt att det inte var en vårta i 

alla fall. 

 

Karin Sandin. Lite positiva effekter med KS och msm! Använder produkterna sedan maj i år och har 



upplevt starka effekter både med smärtor och nu förkylning. Tror att det blev så starkt pga samtida 

utrensingseffekter. Huden på händer och fötter är len och fin. Tidigare flagnade huden som torra 

blåsor som jag kunde dra bort eller klippa bort. Nu är de borta. När jag har finnar emellanåt, varför 

vet jag ej, men då baddar jag rejält med ks på en padds och smörjer sedan in mig med en salva gjord 

på kokosfett, msm och ks. Nästa morgon är huden len och fin. Stora finnar kan ta 2 dagar. Men det är 

ju helt o.k.  Jag är piggare och mera mentalt stark. Jag tappar mindre hår och håret känns friskare. 

Hade kraftig värk i kroppen, benhinneinflammation, fibromyalgi, trocanteri, värk i knäleden bredvid 

halvprotesen, värk i tumleden, tumsenan är av. Jag har gjort omslag varje kväll på knäet och låret, 

nån gång på tummen och har fått lindring. Samtidigt har jag smörjt in mig med min hemmagjorda 

salva, se ovan. Använder ingen smärtlindring förutom vid enstaka tillfällen. När det var som värst tog 

jag tramadol för akuta smärtor i 1,5 månader. Rävgift kallade ortopeden dessa tabletter, verkligen sa 

jag och hade då slutat helt. Har berättat om ks och msm, men ingen har kommenterat. Varken 

läkaren eller sjukgymnasten. Tacksam att slippa stark värk och starka tabletter. Men jag har högre 

mål. Fortsätter och vill bli friskare. 

 

GM Apelgren. Jag berättade tidigare att min värk i knät försvann efter tre dagar med MSM. Efter en 

vecka med MSM började jag känna av värken igen. Då ökade jag dosen enligt förpackningen. Två 

kryddmått. Dagen efter var värken borta igen! Jag kan även berätta att redan innan jag höjde dosen 

har min mage blivit bättre. Jag är nästan alltid lös i magen. Men sen ca dag fem har toabesöken varit 

exemplariska!  Det är en extra bonus jag inte kände till.  

 

Lena M Söderlund. Jag hade MSM i min KS 1+8 delar. Då hände det grejer mot mitt öroneksem. 

Varning bara, eller var förberedd, för det kliar något så infernaliskt när det börjar läka. Så jag 

förbrukade kanske 100 tops om dagen... nästan i alla fall. Jag varvade med rent KS för att mjuka upp. 

 

Rebecka Berglund. Själv har jag använt KS i flera, flera år och tycker att det är det bästa som finns. 

Jag blev av med min bihåleinflammation som jag fick av för mkt nässpray. Besvären hade jag haft i 

två år och läkarna sa att de inte kunde göra mer och att jag nog fick lära mig att leva med det. 

Testade KS och blev av med skiten på en vecka!  Har även kört det mot irriterade ögon, förkylning 

och magsjuka. Funkar finfint!  Tänkte börja med MSM och KS mot reumatism nu så 

användningsområdena är oändliga. Ska också ge lite KS till min systers valp som har problem med 

kristaller i urinen. Hade dessutom en kund som gav KS till sina utdömda travhästar som skulle avlivas. 

En månad senare var de startklara för tävling! Underbar historia! 

 

Sandra Kristina Andersson. Jag hade rosacea tills jag började spraya ansiktet med ks och låter det 

lufttorka, Sen smörjer jag med EMS-crémen  morgon och kväll.. jag är helt symtomfri och har vart det 

i 5 månader nu . 

 

Anneli Andersson. Jag har tidigare varit förkyld varannan till var tredje månad och då riktigt förkyld! 

Det går ner i lungorna och jag får det jättejobbigt med andningen. Jag ska tillägga att jag har haft TBC 

och opererat bort ena lungloben och har nu kvar bronkoectasier ( större blåsor) som gör att jag 

lättare får infektion i lungorna. Jag har även fått astma! Nu har jag inte varit förkyld på 6 månader 

sedan jag började med KS och MSM och min astma är mycket bättre! Jag är väldigt imponerad över 

detta och när jag får råd ska jag köpa mig en inhalator så att jag får ner KS riktigt i lungorna! Så jag är 

SÅÅÅÅÅÅ GLAD nu! Jag är över 50 och har varit livrädd att när jag ska bli riktigt sjuk och dö i en 



lunginfektion! Jag har kutat hos läkarna i 25 år och de har sagt att de inte kan göra mer! Nu vet jag 

att det går att göra mer!!! 

 

Gunnar Brodén. Måste bara dela med mej om ett tips. Har under många år lagt ner en massa pengar 

på medel mot nagelsvamp utan resultat. Jag hade även svamp i en tumnagel. Då provade jag ättika 

med lysande resultat och blev fri från det på tumnageln och flera tånaglar men inte alla. Nu kör jag 

med en blandning av KS och ättika som jag sprayar fötterna med och det är rena dynamiten. Det tar 

även några mystiska blåsor med efterföljande skorv som jag haft på vänsterfoten i flera år. 1/3 ättika 

o 2/3 KS. 

 

Åsa Pussiluskan Virtanen. Fick hem våran valp i Torsdags, han hade tejpade öron (ja han måste ha 

det) Kliade och då pep och skrek han högt.  Jag har ryckt bort allt hår som fanns i hörselgången och 

hällt i silver 3gg i går och i morse och klådan är puts väck. Silver är hundens bästa vän! 

 

Lenita Strandberg. Bältros.  Helt otroligt! Fredag lunch började mannens smärtor, söndag kväll är han 

nästa helt smärtfri! Han sprayade varje timme, det lindrade. Tog en klunk silver säkert var tredje 

timme. Själv är han väldigt förvånad eftersom han har förra bältros attacken i minnet.  Den smärtan 

och den tiden det tog att läka ut! 

 

Ann-Katrine Backman. Hörde en helt otrolig berättelse idag om en person som haft endometrios och 

tagit Ionosil och PauD'Arco i ca 2 månader. Läkaren som personen var till på undersökning bara 

skakade på huvudet och förstod ingenting. Endometriosen var helt försvunnen och personen helt 

friskt. 

 

Gunilla Egemark.  Jag tar minst ett kaffemått/25 ml Ionosil varje morgon i ljummet vatten sedan flera 

månader och har märkt att min lägesrelaterade endometriossmärta är mkt bättre. Jag ska öka dosen 

PauD'Arco som jag också använder och se om det ger ytterligare förbättring. 

 

Pedja Bukvic. Spreyar bara KS och mina problem med bihålorna har nästan försvunnit , då när det 

känns sprayar 5-6 gånger om dan och på ett år har jag inte behövt kortison eller antibiotika som jag 

använde nästan hela tiden förut... 

 

Kerstin Larsson.  Har problem med bihålorna, sprayar ks som nässpray varje morgon nu i 3 veckor. 

Fungerar jättebra, kan andas bra genom näsan. Det var många år sedan! Har ingen huvudvärk heller 

:-) 

 

Gunilla Bylund. Jag har i 8 mån använt KS och msm och har "botat" min artros och har inte heller 

varit förkyld. Skulle ha haft det när jag var i Peru. 

 

Tina B Johansson. Hunden skar sig i tassen. Tog hand om det själv. Stygnen brukar tas två-tre veckor 

efteråt men detta blev inte sytt. Bandage på såklart, sen spraya med KS flera gånger om dagen. Sista 

bilden efter två veckor. Veckan efter det syntes ingenting. 



 

 

 
 

Sarita Axelgrim. Jag skar upp mig på sidan av pekfingret en gång. Sprayade med Ks direkt och det 

slutade blöda ganska fort. Jag fortsatte att spraya och blev väldigt förvånad över hur fint och tillslutet 

såret var nästa dag. Jag fick inget ärr! 

 

Barbro Rosendahl.  Ja, jag har haft kronisk UV i ca. 14 år och fått årsbehandlingar med sulfa. Provat 

och provat och fått ca. 3-4/ggr/år antibiotika kurer. Började med KS i jan och MSM i feb och har ej 

haft UV ...men så snart jag har känningar dricker jag 1/2dl vatten blandat med 1/2dl KS och dricker 

allt på en gång. Ja för mig är detta ett under+ allt annat som förbättrats. 

 

Lydia Olsson.  Jag är jävlig glad att jag slipper ta en massa penicillin varje gång jag får 

urinvägsinfektion. Har inte behövt det alls sedan jag började ta KS varje gång jag får känningar. 

 

Therese Steen Hansen. Samma här.. Jag "hade" kroniskt UV tills jag började med KS.. Sen dess e det 

borta..?! 



 

Anna Werbitsch. Silvergrogg botade mina UV-känningar igår. Det räcker för mig! 

 

Amie Beverloo. Är så glad - den 15 april började jag med 1 krm MSM och fick snabbare än fort 

minska till 1/2 krm för jag fick en minst sagt en upprorisk mage!!! Stannade kvar länge på 1/2 krm, 

vågade inte öka... Och idag lite drygt fem månader senare har jag kommit upp till 3 tsk MSM varje 

morgon, tar bara några droppar eko citron i för smakens skull.  Efter min semester undrade några 

arbetskamrater om jag förlängt ögonfransarna, men jag hade bara målat dem som vanligt! Men nu 

tycker också att de ser ännu längre ut, även om jag alltid haft långa... Kan det vara tack vare MSM? 

Mina naglar verkar växa fortare nu, håret har alltid växt som ogräs så det märker jag inte så stor 

skillnad på.. 

 

Marita Morebring. Jag är reumatiker sedan 23 år tillbaka och har haft mycket värk och besvärligheter 

genom åren! Jag har de senaste 14 åren inte kunnat gå vanligt i trappor ex utan har gått uppför som 

ett barn men nu sedan ca 1 mån. Tillbaka går jag raskt i trappor.... Helt otroligt!! Sedan har jag under 

flera år inte kunnat lyfta upp mina armar ovanför huvudet ni vet som när man tar av sig en tröja! Nu 

inga problem alls! Min sambo är stelopererad för diskbråck och haft svåra smärtor och svårt för att 

gå! Nu efter 13 veckor med msm så klagar han inte alls lika mycket ( och jag vågar inte fråga hur han 

själv tycker att det är ) jag observerar istället och lägger märke till positiva resultat! 

 

Eva Lööf. Min magkatarrsmage (stenhård) har blivit Bra efter bara c:a en veckas användning av silver. 

Började med en tsk, tar nu en matsked. 

 

Sabina Binne Petersen. Jag måste nog erkänna att jag är bättre i min endometrios sen jag började 

med KS. Jag har inte haft smärtanfall denna månad alls inte ens känt av att mensen var på gång. Det 

brukar normalt vara ett helvete dagarna kring ägglossning och veckan före och under mens är 

hemska men denna gången kände jag inte att mensen var på gång. Började alltså med KS och 

rosenrot. 

 

Josefine Dennerdal. Härom dagen, var jag klantig och pillade mig i ögonen med skitiga fingrar, efter 

en timme var jag knallröd och det blev bara värre, kliade som tusan, hade även fått som en hinna 

över ögat och började se suddigt. Droppade ks i var öga, efter en kvart var allt borta. Helt otroligt! Jag 

har ju använt det till allt, typ. Men varit lite orolig för att droppa i ögat och hur de skulle kännas, 

kändes torrt i någon sekund och sen kändes det inget.  Vet att det kan skrämma många så ville gärna 

del med mig:) mirakel ks!!! 

 

Michael Zazzio. Jag har haft uttorkade allergiögon i hela mitt liv men sedan jag började droppa KS i 

dem har de blivit helt återställda - för första gången på över 50 år!! 

 

Jan Jansson. Hade psoriasis nära armbågarna sedan tonåren och där satt det i många årtionden. Nu 

är det 100% läkt. Jag önskar att jag visste vilken åtgärd som fixade det hela. Var det EMS-krämen, 

Herbalife-krämen, KS, MSM, eller kanske giftreningen? När man gör många saker samtidigt så vet 

man bara att det sammantaget var lyckat. Kombinationseffekter troligen. 

 

Kerstin Frost Erkers. När jag klippte min man (57år) upptäckte jag att hans begynnande gråhårighet 



vid tinningarna börjat försvinna! Även i ögonbrynen fanns inget grått som tidigare. Jag har inte tänkt 

på det förut. Ätit MSM (1rågad tsk) regelbundet sedan april i år.(nästan 5 månader). 

 

Karin Augustsson. Mitt gråa har också försvunnit nästan helt, superlycklig. Får många positiva 

kommentarer om mitt numera ljust cendrefärgade hår. 

 

Annika Gustafsson. Tappat massor av hår, ätit msm o tagit silver i 4 mån nu o har fått massor av nya 

hårstrån. 

 

Mette H. Johansson. Jag har också fått många nya hårstrån. Har ätit ungfär ett halvår. Minns inte 

början, då fokuserade jag mest på min ledvärk som nu är borta. 

 

Marie Falk. Jag har tagit msm ca ett halvt år. Jag började tappa efter ca 4 månader och har tappat 

nästan allt i tinningarna och jättemycket på övriga huvudet. Det var fullt i duschen varje gång jag 

duschade. Men nu har jag börjat få tillbaka det igen. Det är inga kala fläckar i tinningarna och det 

finns inget i duschen längre. 

 

Elinor Granlund. Valp med klåda sedan ca två månader tillbaka har idag smörjts i en vecka med 

silverlotion. Det är väldigt stor skillnad: utslag har gått ner, klåda försvunnit och såren har läkt. Huden 

är superfin och vi är alla så glada! 

 

Maria Ericsson. Jag är helt lyrisk över detta med KS och min man hade problem med en munblåsa 

som försvann, skeptisk som han är så sa han: - Jag tror faktiskt att det funkar! Och det gör det! 

Använder även MSM och 1000mg C-vitamin för bästa effekt av att rusta upp kroppens immunförsvar. 



 
 

Kristina Andersson. Nu måste jag bara få dela med mig av ett fantastiskt behandlingsresultat av Ks  

Min katt har varit sjuk i giftstruma under snart 1 1/2 års tid och gått på tbl Femiazole ungefär lika 

lång tid, med ett icke fullgott resultat. Lisa hade fortfarande besvär som kom i skov och hon 

inhämtade aldrig sin ursprungliga vikt igen. För ca 4 månader sedan fick hon ett riktigt tillbakafall 

med alla de symtom som hör till denna sjukdom, redan smala Lisa blev riktigt mager och fick även vid 

två tillfällen någon cerebral attack med vinglig gång och nästan en medvetslöshet en stund efter. Nu 

stod jag i valet att antingen avliva henne eller lämna henne till intravenös behandling med radioaktiv 

jod. Denna behandling utförs endast på ett par ställen i Sverige och de ska vara i isolering i ca 1 

månads tid på djursjukhuset. Så en mycket dyr historia + att kattens stress vis ny ovan miljö gjorde 

det inte helt enkelt. Jag beslöt därmed att sluta med den syntetiska medicinen och ge Ks en chans. 

Efter ca 2 månader är Lisa helt återställd och har blivit sitt gamla jag igen  Hon är lugn och nöjd och 

jamar inte i ett kör mer + pälsen är blank och fin och hon har fått tillbaka sin ursprungliga vikt igen + 

inga kräkningar och diarreer och hon skvätter inte inne mer. Tom grannen har kommenterat Lisas 

vikt och sagt att Lisa har ju blivit riktigt frodig igen  ..då berättade jag för honom om mirakelmedlet Ks  

Ja detta är så fantastiskt att jag väntat att berätta detta för er då jag ville vara helt säker på att det 

var permanent...och det verkar det iaf till att vara. Lisa har fått en kapsyl Ks i sitt dricksvatten med ca 

1 1/2 dl vatten. 

 



Annelie R Fd Cederholm. Underbart, tack för ks, gjort samma m min going katt o resultatet är bra o 

då bara efter några veckor. 

 

Michael Zazzio. I en milliliter (ml) ionosil finns det 6 022 141 500 000 000 000 silverjoner - alltså, 

drygt 6 triljoner silverjoner. Tacka tusan för att det då har effekt! Homeopatisk utspädning med 

utspädningspotensen D6 innehåller ungefär 0,6 triljoner molekyler (exakt 602 214 150 000 000 000) 

av den verksamma substansen. I utspädningspotensen D9 finns det ungefär 6 000 biljoner (exakt 6 

022 141 500 000 000) molekyler per milliliter av den verksamma substansen och i 

utspädningspotensen D12 finns det ungefär 6 biljoner molekyler per milliliter (exakt 6 022 141 500 

000) av den verksamma substansen. Siffrorna ovan ökar förhoppningsvis förståelsen för att kolloidalt 

silver i 10 ppm-lösning har verksam effekt. Oavsett om man förstår det eller ej så är siffrorna ett 

vetenskapligt bevis för andelen verksamma molekyler i kolloidal silverlösning med koncentrationen 

10 ppm. Snacka om att det även finns verksamma molekyler i homeopatika men det vill ju inte 

landstingssjukvårdens företrädare och läkemedlesverket tillstå. Enligt ett myndighetsyttrande så har 

homeopatiska medel inte någon effekt. (tomma och innehållslösa tunnor skramlar mest)... 

 

Susanne Klasson.  Har druckit msm i 4mån o tar en msk,  mår bra min värk som jag haft i hela 

kroppen i över ett år är så gott som borta. 

 

Christina Johansson. Jag har under många år dragits med bihåleproblem, köpte KS och msm vid 

midsommar. Så snart jag har känt nåt så har jag sprayat in KS många gånger per dygn och när jag sen 

fick en ordentlig förkylning så hade jag varken huvudvärk eller täppta och inflammerade bihålor. Men 

det gäller att preparera både före, intensivt och lite efter en förkylning. Stöttar även upp med att 

dricka bikarbonat i vatten minst 1 tsk 4-5 ggr dag, under förkylningen. 

 

Tina Johansson. Jag har använt det i omgångar använder också nässköljare med jämna mellanrum 

vatten/salt och en dutt ks mina besvär med bihålorna är så mycket bättre nuförtiden. 

 

Ann-Marie West. För 1½ år sedan hade jag en långvarig bihåleinflammation. Efter 1 månad sökte jag 

läkare och fick 10 dagars kåvepeninkur. Var frisk i ca 14 dagar efter kuren... - sen kom det tillbaka 

ännu värre. Då började jag spraya ks i näsgångarna 4 ggr/dan plus invärtes. Bara efter ca 3-4 dagar 

gick det över och har inte återkommit. Är så glad och tacksam! 

 

Jane Jade Hansson.  Jag har jobbat med akvariefiskar i butik under en period och även haft en hel del 

olika arter hemma. Även kampfiskar..... Bytte en tredjedel av vattnet varje vecka och rengjorde. Vid 

sjukdom tillsatte jag 1 dl/ 20 liter silver i vattenbytet och har aldrig haft några som helst problem 

varken vid Fenröta, Costia, Trichodina, Chilodonella eller Vita pricksjukan. Fiskarna har piggnat till och 

blivit friska...så det måste varit något annat än din lilla silvertillsats. Man skall däremot aldrig 

behandla saltvattensakvarium med "silver" utan att rådfråga en expert. Där kan det gå fel om man 

inte är noga, de är så mycket känsligare. 

 

Anna Pettersson. Min 5 1/2 åriga dotter droppade jag ren ks i hennes öra när det förmodligen var 

inflammation på gång.. det vände.. plus att hon får typ en tsk ren ks lite då och då under vaken tid.. 

när hon har feber.. 



 

 

Sari Lindfors. Vasomotorisk rinit. Jag har länge lidit av den men efter jag i juni började med KS 

(Ionosil) oralt och sprayade i näsan,har jag helt blivit av med den. Kan någon förklara, hur/varför KS 

hjälper mot den här sjukdomen? Lite information om sjukdomen till dom som inte känner den. 

Vasomotorisk rinit innebär att man har återkommande besvär med tunn rinnande snuva, nästäppa, 

nysningar och klåda i näsan. Det går inte att säga vad besvären beror på när man har vasomotorisk 

rinit. Det som hänt är är att slemhinnorna i näsan blivit extra känsliga, men orsaken till detta kan man 

inte säkert säga. Ibland startar besvären efter en förkylning, ibland efter att man varit utsatt för rök 

eller andra ämnen i inandningsluften. Källa: Vårdguiden. 

 

Maria Brunkes.  Men tusen tack för informationen. Jag har haft dessa besvär lite då och då under ca 

6 års tid, och inte ens min läkare har hittat orsaken. Jag har senast gång använt ks och msm 

(ihopblandat) och har inte haft besvär sedan dess. Glad att jag hittat nått som fungerar då jag inte 

vill/kan eller ska använda "vanlig nässpray" har även provat nässpray för allergi, men den har heller 

inte fungerat. 

 

Ki Holgersson Olsson. Min tik på 5år har haft problem med gästsvamp i öron och hakparti sedan hon 

va valp. Kraftiga inflammationer. Medicin hit och droppar dit...dyrt och plågsamt för henne. Så jag 

har nu i 5 dagar baddat öron och haka med silver och hon har fått dricka också...till min stora 

förvåning så är nu öronen mycket fina, och hakan har blivit svagt rosa, istället för knallröd och 

svullen....är det sant? 

 

Jan Jansson. Jag sprayar gärna på insidan av örat på jyckarna även när de inte har någon konstaterad 

infektion. Då slapp jag det där med att "det luktar hund". 

 

Annika Martinsson. Har slitit ut min billiga nebulizator och måste handla en ny. Vilken ska jag köpa? 

Min lungkapacitet har ökat med 13% nu, så jag vill givetvis fortsätta med en sådan! 

 

Anna-Lena Lövkvist Andersen. Jag får ofta mer ont i bihålorna innan det släpper, det liksom drar ihop 

sig, krampar. jag har äntligen blivit av med min kroniska bihåleinflammation efter flera år så det 

känns helt ok. Nu släpper det efter några timmar tidigare höll det i i flera veckor eller månader. 

Använder rent silver + dricker. 

 

Therese Paulsson. Min pojke på 1 1/2 år har fått Balanit (förhudsinfektion) trodde dom på 1177. Jag 

ska tvätta med ljummet vatten 2-3 ggr/dag. Nu undrar jag om jag kan ta KS och tvätta med? Karin 

Frid svarar: Vi har använt det till våra söner som haft den åkomman så svaret är JA!! 

 

Mira Björklund. Vaknade med världens magknip. Hela magen krampade kändes det som. Hällde i mig 

1-1,5 dl rent silver. Och det var borta innan jag han svälja sista klunken. Så jäkla skönt att slippa ta 

tablett. Nu har jag min vetekudde på och ligger och lyssnar på hur magen börjar jobba. Hoppas det 

rensar ut ordentligt snart. 

 

 



Bookia Hi. Jag har varit med i gruppen ett tag, gick med för att läsa andra erfarenheter. Jag köpte en 

5l dunk Ionosil för herrans många år i ren desperation eftersom jag hade lidit i 10 år av kroniska UVIs 

och svampinfektioner. Jag vill minnas att KS hjälpte mig mot UVI men minns inte att det hjälpte mot 

svampen. Nu läste jag här i gruppen för inte så länge sedan att KS helst ska sprejas på underlivet om 

man har svamp, det kan ju vara därför det inte hjälpte, men som sagt, jag minns inte, det var så länge 

sedan. Sedan dess har jag blivit nästintill frisk mha drastiskt kostbyte (Paleo AIP) i kombination med 

sköldkörtelmediciner och den där dunken, som fortfarande innehåller ca 2l, glömdes bort i skafferiet. 

Men så för för dryga halvåret sedan fick jag en 'upphöjning' i nacken, gjorde inte ont men det var lite 

störande. Jag tänkte att det är nåt som går över, men icke. Över tiden så har det vuxit, och vuxit och 

vuxit. Till slut så var det 1cm högt, toppigt format och gjorde förbaskat ont, särskilt nu när det har 

blivit kallare och jag måst använda kläder med kragar som skaver mot det. Lite förundrat gick jag till 

läkaren och frågade vad tusan den där förbaskade bölden var för något. Läkaren tog 1sek titt och sa 

direkt, aha det där är ju talgkörtelinflammation/infektion. Så nu visste jag i alla fall vad det var. Hon 

fortsatte med att säga att det inte var moget utan det dröjer ett tag innan det är moget, varpå jag ska 

komma tillbaka så hon kan skära upp det, ta ut talgkörteln, klippa bort den (annars kommer 

infektionen att komma tillbaka) och sen sy igen allting, allt under lokalbedövning. Den tanken kändes 

väl sisådär lockande, att någon distriktsläkare på en VC ska stå och karva i min nacke med skalpell så 

jag tackade för mig och gick hem för att googla. Hittade massa sjukt äckliga filmer om folk som 

tömmer sina variga bölder, jag rekommenderar er inte att googla om inte ni vill bli av med aptiten i 

minst en vecka. Några tips om hur jag ska bli av med bölden utan att behöva karva i den hittade jag 

dock inte. Men eftersom det var en infektion, enligt läkaren en godartad med staphylococcer, då 

måste det väl gå att behandla det lokalt med något antiseptiskt som förhoppningsvis kan ta sig 

igenom huden, tänkte jag. Hmmm.....Sen så kom jag ihåg dunken. Maken hjälpte mig att lägga en 

tuss som var välindränkt med KS och linda om nacken med bandage för att hålla tussen på plats. Jag 

hade den under en kväll och en natt. På morgonen såg det precis likadant ut, varpå jag konstaterade 

att KS inte funkade och övergav det hela. MEN....ända sen den natten har bölden kliat nåt förbaskat, 

hela hela hela tiden. Jag blir galen. Men varje gång jag kliar märker jag att det hårda under huden 

(dvs den varfyllda talgkörteln) blir mindre och mindre. Bölden har också blivit mindre, det röda från 

inflammationen är nästan helt borta och jag tror banne mig att KS funderar, trots allt. Jag ska lägga 

ett KS omslag en natt till, för att förhoppningsvis snabba på processen. Just nu är jag bara skitglad 

över att det ser ut som att jag slipper få nacken uppskuren. 

 

Yvonne Söderlund, den 8 maj 2014. Har svår KOL,klarar inte att gå 250 meter. Började med KS i går 

som nässpray 3 ggr 2 puffar i vardera näsborre. I morse hostade jag slem så jag kräktes nästan,undrar 

om det har legat kvar förut när fått kämpa för att få upp en del? Jag börjar inhalera idag då jag har 

turen att ha en turbo boy som jag andats in ventolin med förut.Vet inte hur jag ska dosera men 

börjar väl med 5mlX3 idag. Jag tar gärna emot information från er andra om dos som kan vara 

lämplig för KOL och hur många gånger per dag jag ska inhalera. Jag ser fram emot att få känna mig 

friskare! 

 

Yvonne Söderlund, uppföljning 27 september 2014.  I tisdags promenerade jag 1.070 meter enligt 

kartan! Det tog längre tid än 30 minuter för jag var in i en skoaffär och provade skor och var in på en 

Pizzeria och hämta deras meny. Jag kan väl i varje fall säga att jag uppnått mitt första mål att orka 

promenera i 30 minuter. som jag skrivit här ovanför så klarade jag inte 270 meter innan jag började 

med KS i Maj. Slarvade dessutom när jag flyttade i juli till en lägenhet på 3:dje våningen utan hiss. Det 



oroade mig att jag skulle bli sittande inne i lägenheten och inte orka gå ut, men det var det enda 

lägenheten jag fick tag på när jag sålt huset. Jag klara att gå till andra våningen oavsett hur mycket 

eller lite jag gått ute och har bara klarat alla våningarna en gång så det blir mitt nästa mål att klara 

det varje gång. Jag har hund och ingen trodde jag skulle klara det efter flytten, men det är precis tvärt 

om. När hunden åkte på "semester" en vecka hopade sig slemmet i mina lungor för det blev inga 

promenader utan hund.. Så att jag måste gå ut med henne flera gånger per dag gör att slemmet 

lossnar mycket lättare och jag känner mig friskare. Jag trodde inte detta var möjligt så du får gärna 

berätta för andra som undrar om KS och KOL för nu är det ju du och de andra som svarat mig som ser 

det här. Jag vill tacka dig Curt och alla er andra för de råd jag fått.   

 

Majsan Gustafsson. Rekommenderade KS till brorsdottern som är i tonåren. Hon hade väldiga 

problem med acne i ansiktet. Nu är hon så fin i huden att hon får frågan hur hon har gjort för att få 

bort problemen. Hon baddade mest KS men dricka samtidigt är också bra. 

 

Sandra Powerborn. Jag har druckit KS med gott resultat i ett år och upplever förbättring kring detta; 

smärtstillande och problemdämpande för ryggen, bättre andedräkt, mindre knakande leder, upplevt 

bättre välmående och känsla av friskhet i kroppen. Problemen återkommer om jag inte tar KS på ett 

dygn. 

 

Thomas Granberg. Efter 6 v.med msm och ks.funkar inte bara mina leder igen,faktiskt är 

t.o.m.tanken skarpare nu än förr. Yep,kan både promenera och springa igen, axeloperation för 

secondary impingement är avbokad, ingen inflammation=ingen smärta=går att träna bort  tack vare 

msm & Ionosil. 

 

Fanny Welander. Har haft en massa problem med min hud med ätit många antibiotikakurer precis 

som du haft roacutan som sista utväg. Det som hjälpt mig är att byta preventivmedel, ks och ems 

salva. Märkte även efter semestern att min hy lättade upp efter att vi badat i det salta havet, kokar 

upp egen saltlösning och baddar där det är som värst. Har även minskat på gluten och 

mjölkprodukter i min kost. 

 

Ann Person. Vår energiska labrador-jakthanne Simba född 2005 har fått msm regelbundet sedan han 

för tredje gången på ett år fått analsäcksinflammation. Detta kan tydligen enligt vissa bli något som 

upprepar sig regelbundet när man väl haft den en gång. Han fick också silver under en veckas tid 

samt en blandning av båda sprayat på baken. Nu har vi inte bara en för tillfället helt frisk hund utan, 

vad det verkar, en hund som gått bakåt i tiden. Han har fått mer energi han är mer valpig än någonsin 

han har blivit fastare i skinnet piggare i ögonen och ja yngre helt enkelt. Det är ju helt underbart i och 

för sig men lite skönt var det att han hade blivit lugnare�nu har vi, i alla bemärkelser möjliga, fått 

tillbaka Simbabäbisen!!! 

 

Liza Mohammed.  Jag har en aggressiv Ulcerös Colit. Skov i 1,5 år innan jag började med ks & 

kostomläggning. Utan mediciner idag! 

 

Jan Jansson.  Chrons sitter ofta längst ner på tunntarmen. I vissa fall även i grovtarmen. Autoimmun 

sjukdom sägs det det är väl sant, men någon fullständig analys är det väl inte. Det finns någon teori 

om att det kan vara ett resultat av tuberkulosvaccineringen och att immuniseringen inte funkade just 



i tarmen, även om den gjorde det i övriga kroppen. Tror inte att man kan ta fasta på detta, då det 

bara är en obevisad teori. Ändock kanske någon slags infektion är tänkbar och kanske kan man köra 

KS med vatten på tom mage för att få ner silver till de nedre delarna av tarmen. Vanligen tas det ju 

upp effektivt redan i början av tarmen, men utspätt med vatten så får man en flodvågseffekt. Jag 

kände inte till det när jag fixade tarmen. Jag använde MSM för den antiinflammatoriska verkan, fast 

jag fick även använda kortison. Det mildrar symptomen bra, men för att knäcka sjukdomen helt så 

använde jag Hulda Clark's parazap. Det är en kur på 3 veckor har jag för mig. Man bör även köpa 2 

extraflaskor av det svarta valnötsskalstinkturen för 'eftersläckningen'. Good stuff. 

 

Brus Sandra Karis. Min mormor har problem med blåsor i munnen, pga nån medicin hon äter och 

hon sa att det kändes bättre igår, redan efter 2 behandlingar av KS! Hon sköljer lite KS i munnen som 

hon spottar ut, sen tar hon en hutt och sväljer... 

 

Lena Särnstedt. Måste bara kopiera in det här från en hönsgrupp. Vet inte om personen är medlem 

här och orkar inte leta bland nästan 18 tusen  "Efter bara en natt med rent kolloidalt silver är det 

nästan inget blod i hönshuset, kycklingarna jättepigga o kör kapplöpning ute i hönsgården!! Tackar 

alla för det briljanta tipset på den egentligen ganska enkla medicinen! Detta medel kommer ALLTID 

att finnas till hands här hemma i fortsättningen". Hönsen hade parasiter, coccidios som är en encellig 

parasit som gör att det finns blod i avföringen. 

 

Alexandra Carlsson Fd Bergström. Var hos optiker i vecka. Han tyckte absolut att vi borde kolla om 

min syn var "ålderspåverkad". Men för varje ändring av skärpan blev han mer och mer förvånad, för 

synen var perfekt!  Ja, sa jag jag använder KS och MSM som ögondroppar så det är inte så konstigt! 

och det mottogs med nyfikenhet och orden: fortsätt med det, för det verkar ju funka!  Även mitt 

brytningsfel har blivit bättre så jag kunde sänka styrkan ett snäpp på varje glas! 

 

Carina Pettersson. Min astigmatism på ena ögat är väck och hoppas nu på andra också. Optikern var 

mycket förvånad. 

 

Kristina Strålman. Steg upp idag utan stelhet o ont, jag blev något paff har inte hänt på många år. 

Börja dricka KS i citronvatten bara för en vecka sedan! 

 

Catharina Berg. Jag är i v26 och dricker 30ml varje dag samt sprutar in i slidan för att prova förstärka 

livmodern och hålla myomet borta som försvann av KS i våras och än så länge fungerar det jättebra. 

Jag har inte heller haft en enda uvi, svamp eller gbs som jag annars har fått som gravid och min 

läkare på specialist mödravården anser att det är onödigt att sluta när det funkar så bra och även hon 

säger att det finna inga som helst belägg för att KS kan skapa missbildningar på foster utan det är 

rökning, alkohol, droger m.m som kan skapa missbildningar samt om det sket något under första 

foster veckorna när allt skapas... 

 

Johanna Holmberg. Kände av en ordentlig förkylning igår, ont i halsen och bröstet! Inhalerade KS igår 

kväll, vaknade och mådde dåligt, inhalerade även nu imorse och jag känner mig mycket bättre  

inhalatorn är bäst andas även in genom näsan de gör underverk även där! 

 

Birgitta Bibbi Wikstedt. Fick plötsligt jätteont i halsen o svårt att svälja och sån hemsk värk i öronen 



och kände mig riktigt sjuk för ett par timmar sedan, gjorde för första gången mig en silvergrogg med 

lime i och smuttar forfarande på den och droppade även ks i öronen och redan nu känns det bättre  

underbart. 

 

Åsa Andersson. Måste säga wow. Jag har tagit msm i några veckor (tror jag)  och nästan all värk jag 

hade i mina händer är borta.... 

 

Sören Bram Pedersen. Ganska lustigt faktiskt. Jag är nästan flintis. Men efter två månader med ks har 

jag fått massvis med fjun på flinten. 

 

Susanne Östberg. Jag har fått dossänka mitt levaxin sedan jag började med msm. Från 100 till 75. 

 

Sara Radanovic. Kan KS lösa upp vaxproppar i öronen? Kan säga att det är effektivt.. nu känns örat 

mycket bättre, det löste upp vaxproppen.. nya propplösaren är ks hihihi. 

 

Mia Rautiokoski. För mej fungerar det. 

 

Barbro Rosendahl. För mig funkar det också och toppen bra mot irritationer i öronen. 

 

Ewa J Sundberg. Vår fina Venus fick infektion i operationssåret efter att ha varit hos veterinären och 

blivit "kastrerad"..det började bli rött, svullet och vätskade sig efter några dagar. Så, jag baddade 

med KS flera ggr per dag och hon fick fri tillgång på det i sitt vatten. Både Venus, hennes två bebisar 

(nåja, nu är de 14 veckor gamla  ) och gamla Kattladyn Linus (som har lite ont i ena benet sen ett par 

år) drack det mer än gärna. Inom ett par dygn var såret jättefint..redan inom några timmar syntes att 

det lugnade sig. Nu är hon helt läkt och superpigg och lycklig. Ungarna är pigga och friska. Lady Linus 

har dessutom slutat att halta. (Att jag inte kom på det tidigare...att ge henne KS) Har testat flera ggr 

att låta katterna välja vatten med eller utan KS och de dricker upp ALLT KS-vattnet och vill inte ens ha 

det andra, som är utan KS. Så, nu får de alltid KS i sitt vatten. 

 

Dolores Westerberg.  Är inne på min första vecka med MSM + Ionosil, måste nog säga att wow, har 

energi till tusen, även Jonna blev förvånad... 

 

Andreas Fröberg. Jag krossa ena armbågen för 5 år sen och jag har till och från haft en värk som gjort 

det fruktansvärt jobbigt att arbeta. För 2 månader sen börja jag med MSM och detta låter kanske helt 

otroligt men jag känner mig som en helt ny människa. Den ständigt påminnande värken som jag 

accepterat och lärt mig leva med är så gott som försvunnen. Det är bara om jag verkligen 

överanstränger armen som jag känner av min skada. Så jag kan varmt rekommendera MSM. 



 
 

Ann Person. Jag höjde MSM med ett krm i veckan ibland två. När jag kom upp i två tsk sa magen 

ifrån. Höll mig till två tsk i säkert tre månader. Nu har jag höjt med en halv tsk och det gick jättebra. 

Så improvisera. Det 'värsta' som kan hända är att du blir lös i magen. Symptomen uppstår lite då och 

då som tex återfall av gamla skador. Dottern slog sig i hakan när hon var 4 år. Har tagit msm sedan i 

februari och nu har hon fått tillbaka smärtan i hakan och ärret som blev. Tar ett par tre dagar så är 

skadan reparerad 'på riktigt'. Kanske ska tilläggas att dottern är 22 nu. Vi började som sagt i februari. 

Sju månader har det tagit för att få första känningen av skadereparation. Vad msm gjort i det 

fördolda vet vi ju inte. Däremot vet jag att när mitt tog Slut och jag var utan i en knapp vecka så fick 

jag otroliga smärtor i mina knän. Något jag inte haft tidigare. Men som försvann när jag fortsatte. 

Smärtorna i mina knän uppstår när jag går mycket i trappor eller löptränar vilket jag har undvikt i 

många år. Så visst har jag ont i mina knänsmärtor man glömt bort då dom är omnipresenta. 

 

Lena Bergström.  Jag har fortsatt min dos med 1tsk MSM på morgonen o 1 nu när jag ska sova+ 

citronvatten el apelsiner. Magen funkar som den ska om inte bättre(har Ulcerös Colit men slutat med 

medicin för 2v sen) och jag studsade...nja jag hade i alla fall inga problem med att gå upp 6:00 i 

morse när klockan ringde, jag behöver egentligen inte gå upp tidigt. Men kan det bero på tillverkaren 

av msm? jag fick den "bästa"?! Ska kolla märket! Jag har ju även haft och har inflammation i 

kroppen...lite tankar...men jag är glad o mkt nöjd. 

 

Sherine Kurdi Söderby. Jag har givit ks till min dotter vid olika tillfällen från det hon varit liten hon är 

15 månader nu , fortfarande "liten". 

 

Annika Sundström. Milijontals människor över hela världen använder KS både som läkemedel 

kosttillskott och vattenrening. Det är tillåtet som vattenrening i Sverige ...då är det inte giftigt helt 

plötsligt...förklara det. Om du läser på om KS så förstår du. Min katt blev biten av en annan katt för 



ett tag sedan och han var mycket påverkad av detta. Jag gav honom KS och tvättade såret med det 

också. Det tog ett dygn , sen var han på bena igen. 

 

Vivi-Ann F. Andersson Dahl. Här kommer ytterligare en solskenshistoria, jag har ätit msm och ks 

sedan juli/aug och blivit av med värken i mina leder, förra veckan var jag på bad och sol semester tog 

med mig msm som jag drack regelbundet men lämnade ks hemma för jag tänkte att värmen skulle 

hjälpa mig. Jag hade fruktansvärt ont i alla leder hela veckan. Har nu kompenserat msm med ks igen i 

3 dagar och jag är nästan som ny har nyss varit på gympapass. 

 

Petra Häxan Kvist. Efter en vecka bara. Nästan helt uttorkat. Ringorm går att fixa utan sjukhusets 

"enda väg till bot"  haaah! Tack djur å natur för allt ni ger oss. 

 

 
 

Anna Birgitta Bergström.  Jag har botat uvi, halsfluss, magsjuka och en grym influensa samt 

förkylning med ks. 

 

Linda Bjelkengren. Jag hade strepto i ca 5 månader, åt 8 Penicillinkurer ingen förbättring. Börja med 

Kolloidalt Silver o va fri på nån vecka. Bästa ja gjort! Fortfarande lätt att dra till mig den bakterien 



men kör underhålls dos o Silvergrogg om de mot förmodan smyger på. 

 

Ewa J Sundberg. Tidigt i somras fick jag olidligt ont i ena knäet, har artros och tror att en flisa brosk 

hade lossnat och det gjorde så ont så jag svimmade. (har haft det två ggr tidigare så jag kände igen 

det ju). Ropade på hjälp här i gruppen och fick massor! Tog till mig att använda EMU-olja utvärtes + 

msm och, naturligtvis KS (ökade dosen rejält under några dagar) Inom 12 timmar var det onda som 

bortblåst och jag har använt produkterna sen dess.  För en vecka sedan tog både EMU-oljan och 

MSM slut och det blev glapp på några dagar innan det nya anlände. Då fick jag så där vansinnigt ont i 

knäet igen! Smärtan ökade hela tiden men när jag sen började med produkterna igen så var värken 

som bortblåst inom några timmar. Jepp, jag är definitivt övertygad! Ville bara dela upplevelsen för 

kanske kan det hjälpa någon annan också! 

 

Pirjo Hartvik. Jag svettas och det beror på att jag är i klimakteriet, men svettas mindre när jag tar 

MSM, testade vara utan ett tag, då kunde jag inte ens sova! 

 

Madelene Pettersson. MSM fixade min ett år gamla knäskada på mindre en månad. Känner heller 

inte så mycket av min gamla nackskada mera, efter att ha tagit det i 4 månader nu. 

 

Catarina Asplund. Upplever att msm ger smärtlindring.. har jätte problem med axlar å nacke samt 

fibro.. kan ha jätte ont tar msm och c vitamin å smärtan släpper.. kan det va så typ som att ta 

alvedon? Anders Sultan. MSM har en förmåga att dämpa den molande värk som fortplantar sig via 

de så kallade C-fibrerna. Hjälper kroppen dessutom bygga upp och regenerera all vävnad. Finns ingen 

tvekan om vad man ska välja istället för nedbrytande läkemedel. 

 

Jennifer Williams. Ionosil finns på Apoteket östgöta lejon i Norrköping. 

 

Robert Bellander. KS har då verkligen varit effektivt på munsår för mig. 

 

Emelie Skogberg.  Jag ger mina döttrar (8 månader och 2,5 år) vi behov. Vid förkylningar och så  

yngsta fick även svamp i munnen för en tid sen å då sprayade vi ks, funkade super  testade vichy 

vatten först utan lycka. 

 

Camilla Jansson Hult. Min son 3,5år får nästan dagligen varje morgon o ibland kväll med!!! Jag ger ks 

i uppkokat vatten , häller i lite kallt så det går att dricka och håller i ett par tsk ks! Sen vid krupp är ju 

luftfuktar apparat bäst och spraya ks i näsan! 

 

Airam Huomraz. Min son är 2 år o vi använder hemmagjord tandkräm m msm o ks, nässpray o 

munspray m ks o så får han en kork ks vid behov. Han har astma så vi använder också en nebulisator 

när det behövs. Alla tester hos läkaren visade fina resultat o han håller sig frisk o stark till skillnad 

från sina förskolekamrater. Vi är sparsamma m mängden m under höst/vinter sprayar vi alla i 

familjen dagligen. 

 

 



Josefin Frimodigs. Till min 5 månaders har jag sprayat i näsan nu när han varit förkyld.. Sen får han 

även dricka ca en tsk morgon/kväll när han är hostig och snorig! Försöker märka på honom när han är 

påväg att bli förkyld att ge lite, men jag ger inte förebyggande varje dag! 

 

Ingela Stendahl. Jag har använt mig av Ionosil till mina höns. När en var dålig i ögat rengjorde jag 

med Ionosil några gånger. Använde mig av en vanlig spruta 10ml. Ionosil har jag köpt på djuraffärer 

här.Ögat på faverolle hönan ser idag bättre ut. Vet inte om det är av ionosilen eller annat. Men 

bättre är hon. Hade problem ända från födseln den lilla Faverolle hönan. Jag köpte min Ionosil på 

Bromma Zoo bl.a. Tar även en kork själv=) och har hittills sluppit irriterande förkylningar trots att 

barna varit sjuka. 

 

Lilian Olofsson. Själv har jag tappat i vikt med MSM, 8 kg, är väldigt nöjd. 

 

Lotta Tandby. Jag började bli förkyld och kände mig täppt i näsan, och hade lite tryck över bihålorna, 

jag testade då att med hjälp av en liten spruta, spruta upp lite KS i vardera näsborre och det hjälpte!  

Ingen mer symptom från näsan sen. 

 

Om Usamaa. Jag har tagit KS som varit i kylskåpet sen 2008, och den var användbar. 

 

Mia Willför. Har du en nebulisator så borde det vara effektivt mot Twar / mycoplasma. Jag har 

troligen det nu, men äger ingen nebulisator än, använder sprayflaska o sprayar KS ner i halsen så gott 

det går. Började i lördags, dricker också 3 ggr om dan rent KS ca 2 msk/gång, börjar sakta vara bättre, 

hostan e kvar, men börjar få energin tillbaka. Fortsättning följer. 

 

Micki Pikulinsky. Min 20 åriga dotter hade både twar och mycoplasma, tog många antibiotika kurer. 

men blev inte bra. bättre men inte bra. köpte en nebulisator och hon började inhalera ganska 

flitigt..(men en 20 åring som flyger och flänger...int regelbunden inhalering) Nu 1,5 år senare börjar 

hon vara någolunda ok... har inte varit och tagit nya tester. Min man hade också mycoplasman, och 

påstår att Ks och inhalatorn definitivt hjälpte. Men han var mycket nogrannare och inhalerade 

morgon middag kväll och tog rätt stora doser ks. Men nog tog det tid... Han är helt frisk nu. Och tror 

hundra på KS. 

 

Mia Willför. Jag har haft mycoplasma /Twar tidigare, fick då två olika antibiotikakurer men de hjälpte 

inte, det var i februari 2014 och då började jag istället med KS, då blev jag frisk. Nu har jag igen 

mycoplasma, så skippar antibiotikakurerna nu och kör direkt med KS istället. 

 

Liza Mohammed. Jag ger min 17mån bebis silver för att special läkare, allmän läkare & BVC inte vet 

vad det är han har & behandlingarna de har gjort bara har gjort det värre (minst 50%ärrbildning över 

hela kroppen) för att inte tala om de existerande såren. Ks läker ut såren nu (på 1månad)efter 1års 

experimenterande från läkare. 

 

Maria Olsen. Mina barn har väl ärft mina allergier. När de var bebisar och hade exem i rumpan som 

var kraftiga och blödde så de skrek. Varför skulle jag då ge något från apoteket som har massa annat 

onyttigt?och som inte hjälpte, När jag kunde använda ks som är naturligt o de blev bra av, ks bygger 

ju upp immunförsvaret, varför vänta. Tycker det är onödigt lidande, vill inte mina barn det. 



 

Nina Sterckx.  Jag gav aldrig min son silver som bebis. Aldrig smärtstillande eller antibiotika heller. Nu 

är han 2 1/2 år och han får en tsk ett par ggr om dagen när han är sjuk. Jag försöker lyssna på min 

magkänsla så gott det går när det gäller val av mat osv. till honom och min övertygelse är att 

magkänslan inte har fel, om man verkligen tillåter sig att känna efter och lita på den.  

 

Malin Eriksson. Jag har gett 5ml två gånger om dagen. Dragit upp det i spruta och gett koncentrerat. 

Det har alltid funkat för oss och vår lille är 8månader nu. 

 

GM Apelgren. MSM är bra mot värk. Mitt onda knä blev bra efter några dagar och mina höfter efter 

några veckor. 

 

Veronica Zell.  Resultat på mitt ansikte med EMS-crémen.  Vänstra bilden visar hur det såg ut för två 

veckor sedan. Den högra hur det ser ut idag. 

 

 
 

Lena Thall. har använt 1 burk av EMS-crémen och helt klart den bästa jag provat fastän jag inte har 

problemhy i ansiktet. 

 

Kerstin Frost Erkers. Vi har anv crémen. Bra effekt på akne. Syns resultat på några dagar. 

 

Helene Bolander. Jag gick in i den berömda väggen för några år sedan,eller rättare sagt sprang in 

i..med huvudet före..har också senaste åren ätit morfin och annat pga smärta i kroppen...grötig i 

huvudet och grötig i kroppen...testade ks och redan efter ett par dagar kunde jag tänka klart och 

dessutom har jag inte ätit smärtisar sedan Juli månad..jag började med ks i Juni..all tandsten har 

försvunnit och jag kan gå utan att det är några större besvär..för mej har livet blivit så mycket 

bättre..kan tillägga att jag var skeptisk..mycket skeptiskt..jag har snöat in på ks totalt..ger det till hund 

och katt med:) 

 

Katarina McLaughlin. KS har hjälpt i många avseenden i min familj, bl.a borrelia, magsjuka, influensa, 

halsont, munsår, nagelsvamp, tvätta sår m.m. Dessa är virus och/eller onda bakterier, vilket KS råder 

bot på. Jag var också väldigt kritisk i början, men KS har bevisat "sig själv", om och om igen!  Vi 



använder Ionosil KS i familjen. 

 

EvaMari Jalkehag. Efter rekommendation från en vän läser jag allt jag kommer över om KS och MSM, 

vilket jag tycker är självklart att alla kritiker i denna grupp borde göra innan de uttalar sig. Jag har nu 

använt KS 3 ggr/dag i en vecka och vad har hänt? Jag har sedan några år tandlossning, och efter en 

långdragen förkylning blev tandköttet så inflammerat att tandhygienisten skickade hem mig utan 

behandling då hon inte kunde ta bort tandsten för det var för inflammerat. Efter 1v med KS 

tandköttet som nytt, inflammationen och smärtan helt borta. Börjar nu även känna mig piggare än på 

länge :)) Min egen research av KS och MSM har resulterat i att jag nu på måndag kör igång även med 

MSM, C-vitamin och kokosolja. Återkommer med info om hur jag mår efter nästa vecka :))) 

 

AnnKatrin Persson. Häftigt! Jag har haft ont i magen sedan 27 år tillbaka, först visste ingen vad det 

var. Sedan kom man på vete och ännu senare mjölk. Det var 7 år sedan. Har ätit Lanzo som fungerat 

mot magvärken som egentligen inte borde fungera att bara äta då och då, utan bör ätas regelbundet, 

men för mig har då och då fungerat bra. I går åt jag en bulle då vet jag nästan säkert att värken 

kommer, men struntar i den i bland. I morse tog jag istället för Lanzo en slurk med ks och nu har jag 

inte ett smack ont i magen. Nu är magvärken puts väck. 

 

Monika C Andersson. Har icke vart förkyld sedan i Mars 2014. Vilket för mig är ett under som jobbar 

på förskola/skola. Brukar åka på bronkit ca två ggr/år. Sprayar KS i nosen, öron, samt gurglar min hals 

med detta. Intar en kapsyl på morgonen av detta också. Är så tacksam för detta KS eftersom jag 

dragits med jättejobbiga förkylningar varje år i 10 års tid. Hipp hurra för KS å Monica Lahti som 

tipsade mig om detta. 

 

Anette Jonsson. Har börjat en blandning av Silver och MSM till min hund med kronisk 

öroninflammation....har hållit på ca 6 dagar och hon är redan bättre. 

 

Elin Hellström. Om du verkligen har läst det som finns under filer, inklusive användarberättelser så 

borde du fått svar på dina frågor  Själv är jag i början av användandet men har en vän som hävt både 

öroninflammation och uvi med ks. 

 

Tony Wallén. Det är väl med KS som med allting annat i tillskottsdjungeln, att det funkar för vissa 

men inte för andra...för mig har det hjälpt mot enklare, men väl så irriterande åkommor, som 

magsjuka, munsvamp efter penicillin-kur samt lindrat en förkylning. Nöjd med det, jag :) 

 

Andreas Tfh Nilsson. Nyligen brände jag sönder gommen på en mycket het bönburgare och KS 

hjälpte till att läka detta svåra område effektivt. Jag har hört att silver används inom sjukvården vid 

svåra brännskador. 

 

Jo Han. Kan säga att till grov barneksem så hjälper ks o msm betydligt bättre än någon kräm o 

kortison som läkare vill ge. Då pratar vi om 2åring med grov barneksem där huden spricker så att det 

rinner blod som läkare vill ge hormonstörande ämnen, valet är enkelt. Med ks o msm spray så 

försvinner eksemen helt där det andra ej fungerat(sen en underhålls spray när det börjar bli rött), 

likaså har den tagit bort grov astma o pollenallergi både ifrån mig och 8åring där läkarmedicin inte 

gjort något förutom tömma plånboken. 



 

Stina Redbjörk Eklund. Jag har tagit ks i snart 15 år och inte märkt någoning negativt med det. Bara 

positiva saker. 

 

Gittan Evback. Jag o min man har mått betydligt bättre sedan vi bòrjade med KS. Jag är så tacksam! 

 

Elin Hellström. Sambons son har precis börjat ta Ionosil mot sin astma. Han fick frågan och valde själv 

att prova trots att mamman var/är väldigt emot det. Han är 12 år så han kan ju ta ställning lite själv 

vilket inte mindre barn kan såklart. Han ställer frågor vilket är bra! Han dricker lite, tror ca en tsk/dag 

och använder en nebulisator. För en vecka sen slutade han omedelbart att hosta och rossla efter att 

ha andats in ks från nebulisatorn. 

 

Knut Inge Lande. Jag har ochså blitt av med tandproblemenen, inflamsjon och tänder som var lösa. 

 

Micke Dellsjö. Har tagit MSM i drygt en månad nu. Har sluppit gikten som jag haft från knän och 

neråt väldigt ofta innan dess. Imorse kände jag dock en liten början i vänster stortå. Som en 

"pirrning" som det brukar starta med. Men det gick över under förmiddagen. Skönt! Är uppe i drygt 

en tesked nu tillsammans med c-vitamin. 

 

Maria Svensson Fd Håkansson.  Mina tre barn får en dryg tesked om dagen, efter kvällsbostningen!! 

Gurglar KS i stället för fluorskölj!! Tycker deras allmänhälsa blivit mycket bättre sedan vi började med 

detta!! Sen har vi det ju till allt annat med.. Barnen har varsin liten sprayflaska som dom använder i 

tid och otid till små sår, myggbett mm. 

 

Frida Gustafsson. Samma här Maria!! Här kallar vi det för Gurgelsnurgel& silverpuff svårläkta sår, 

munproblen, förkylning (öli, men även nli), samt allergier..  Använder d även till katterna. 

 

Maria Olsen. Jag var allergisk mot alla pälsdjur, pollen, mat allergiker och kunde bara äta banan o 

vindruvor som frukt. Astma. Började äta msm på hösten som nu, började känna mig piggare o mindre 

sjuk på vintern och på våren kände jag nästan inget av pollen. Jag fortsatte äta msm och nu har jag 

inga allergier kvar o kanske känner av astman en gång /år har skaffat katt o hund o det går bra, kör 

jag ansiktet i pälsen så kliar det lite i ansiktet men annars känner jag inte av dem alls, varit bra nu i 

fem år. Börjar jag känna kli i halsen, ögonen sprayar jag med ren ks. Även sprayar i ansiktet om jag 

inte kan låta bli att köra näsan i kattens päls. 

 

Regina Tjernberg. Min 4 årige son har fått vinterkräksjuka nu i kväll som har florerat på förskolan i 

cirka en vecka. Kan någon snälla hjälpa mig med dosering? Har just gett han 1 tsk silver. Uppföljning 

dagen efter: Tack snälla för tipsen! Natten har gått bra. Vi var snabbt på med silver, han kräktes men 

fick mer samt vatten, fick behålla det. Han har sedan vaknat under natten då har han fått både silver 

och vatten. Han har nu inte kräks sedan i går kväll vid 23 har dock feber så vi fortsätter med silver. 

Han har fått ca en tsk vid varje tillfälle då han är liten o väger bara 16 kg. 

 

 



Katarina Klimp. Vakna härom natten av att ja bet mig rejält på insidan mungipan. Blev ett sår. Har 

tagit KS i 2 dagar och såret är borta. Supercoolt tycker jag som aldrig provat ks förr. 

 

Charlotte Magnusson. Testade KS på mitt ena marsvin som har fått nån form av ospecificerad svamp 

som inte vill läka. Baddade direkt på utslagen morgon o kväll i 5 dagar Han fick även 0,5 ml i munnen. 

Utslagen har börjat läka ut redan! Det som dock förvånar mig lite är att en varböld han har haft 

under hakan har kommit tillbaka med full kraft och det går att klämma ut mängder med var. Det 

luktar dock inte lika illa som det gjorde förut. Denna böld har aldrig riktig försvunnit utan har varit 

som en liten hård kula som bara varit där. Ärrvävnad sa veterinären. Nu vet jag inte vad jag ska tro. 

Han mår fint o äter som han ska. Kan KS även ha satt igång något i det som var kvar av bölden? 

 

Stina Redbjörk Eklund. Jag har använt KS i 15 år och ser inte en enda blå eller grå ton på huden. 

Sprayar det i ansikte och ögon också. Har med det utomlands där jag är mycket ute i solen. Inga 

problem. Däremot slipper jag stoppa i mig vacciner o annat skit. 

 

Stina Redbjörk Eklund. Måste skriva och berätta nåt otroligt som jag själv inte riktigt trott skulle 

fungera med KS. Jag gjorde en operation 1975/76 där de gjorde ett bikinisnitt. Ärret då blev väldigt 

fint. 1994 gjorde jag åter en operation där de gjorde ett nytt bikinisnitt bredvid det gamla. Ärret blev 

fult och jag har haft som en valk efter hela det ärret och det har varit rosa/rött. För två år sen började 

jag spraya med silver på ärret och har även smort med EMS salvan ibland. Har sen inte gjort något på 

1 år och helt glömt bort det.Döm om min förvåning när jag nyligen var på ett besök hos läkaren där 

han gjorde en gynundersökning. Han hade frågat om operationer jag gjort och när han sen tittade på 

ärren sa han " vilka fina ärr de syns knappt". Tänkte inte mer på det eftersom jag var nervös över 

undersökningen. Men när jag kom hem slog det mig vad han sagt och jag kom ihåg mitt test med KS. 

 

Skogsmor Kerstin. Tack för att jag får vara med i denna grupp! Har nyligen funnit ks via en vän och 

har hunnit använda det på mig själv en gång! Med bra resultat!  Nu pyttsar jag i min sambo som 

börjar bli förkyld! 

 

Ann-Marie West. Min hälsa har förbättras successivt. Från att ha varit mycket dålig med ständiga 

inflammationer och diagnos: reumatisk sjukdom. Ständiga smärtor stelhet och uppgivenhet, förhöjd 

sänka och positiva reumaprover. Är helt förundrad att man kan må så här bra. Har blivit 

laktovegeterian,tar 2 tsk msm, nyponpulver,magnesium och kolloidalt silver dagligen. Hoppas hoppas 

hoppas att det håller i sig. Är så tacksam för varje bra dag! 

 

GM Apelgren. Min lättare kroniska värk är borta med MSM. Knän först inom en vecka, sen även 

höfter några veckor senare. 

 

Maria Olsen. Jag hade också astma o jättemånga allergier ( mot det mesta) mat frukt djur pollen 

parfym, mögel, damm, laktos mm sen började jag äta msm, började bli bättre efter 6 mån och helt 

bra efter ett år. Astmaanfall kanske en ggr/ år o nötter kan jag inte äta men allt annat är bra. Har 

skaffat katt sen ett par år tillbaka. tar även ks nu. 

 

Elenor Rosdahl. Fick eksem kring ögon och upp i pannan. Köpte EMS-salva och efter enbart 3 dagar 

märkte jag ett påtagligt bättre resultat. Efter en vecka är all eksem borta och huden är mjuk och fin 



som vanligt! 

 

Catrine Clementine. Jag har under ett dryga halvår ätit MSM o låg på 6 kryddmått men blev bara 

sämre o sämre... värk deprimerad o svintrött, så ja sänkte för två dagar sen till 3 kryddmott och har 

fått mitt liv tillbaka !!!! ja e en helt annan människa !! Jag nådde tydligen inte maxdosen eftersom 

magen inte sagt ifrån (som den ska vid maxdos) så de måste varit någon form av utrensning men då 

ja mått så här dåligt i ett par månader nu stod ja inte ut längre. Jag tror att många med mej är ivriga 

att höja för att må bättre men ta de lugnt säger jag !!! MItt lilla helvete jag haft har kommit 

smygande och då de hänt saker i mitt liv (o händer hela tiden) så har jag inte kopplat de till msmet. 

Hoppas jag kan hjälpa andra att inte helt ge upp msm då dom mår dåligt utan att skynda långsamt för 

vid rätt dos hjälper de verkligen och ger iallafall mej en otrolig energi.... om man tänker efter så har 

de ju tagit många år att samla på sej allt skräp i kroppen som nu ska rensas ut så de vore fel att 

förvänta sej att de skulle försvinna på en kort tid... 

 

Cecilia Lagerström Sjöberg.  Jag gav min dotter KS att dricka då hon hade svinkoppor och det gick 

över fort. 

 

Eva Rehn. Jag har satt fram två skålar en med vatten och en med ks i vattnet. Vår hund väljer oftast 

det med ks i. 

 

Kirsten Chen. Jag hadde sterkt synlig arr efter opera tion på hånda (en kattt i kattstallet hadde klosst 

opp :-)). Och nå ser jag att det syns nesten inte alls att det ble kutt och sydd.Jag har vel holdt på med 

KS och msm i 4mnd och den siste mnd .märkte jag att jag började klia på hånda.Det kom ny hud och 

den gammle fjöllet av.Da forsto jag att hör är det att det holder på att gro mera . Sen klöde det igjen 

.samma kom. Ny fjällnimg.och arrene minsket .Så det kommer till att gå bra för deg.fortsätt! 

 

Jeanette Edlund. Min hund o två katter älskar vattnet efter att jag började ha i en skvätt m ks. 

 

Helena Vestman. Lite positiva effekter: började med ks i slutet av maj, är uppe i drygt 1/2 dl per dag. 

Eviga förkylningssymptom dör på nolltid, magont borta, inte ett enda herpesanfall som varat mer än 

minuter. Började med msm i början av juni, är uppe i drygt en msk. Naglarna slutade spricka efter två 

dagar, håret började må bra efter en dag, växer nu ordentligt. Sover bättre, mer avslappnad, ridskada 

i stort sett borta (4 år gammal senskada), candidabesvär i stort sett helt borta (med hjälp av diet OCH 

msm/ks), är äntligen piggare. Har haft tydligt kännbara utrensningsbesvär som återkommer varje 

gång jag ökar. Tar även amway multivitamin, helhetshälsan probioplex, magnesium, ester-c, fiskolja, 

basica pulver. Det går framåt! Hästarna får bättre päls efter bara en dag, katterna får bättre päls efter 

en dag med msm eller ks. Nästäppa försvinner med ks nässpray. 

 

Marika Marre Cederblad. Mollusker är väl ett virus? KS tog bort mina tre mollusker genom att jag 

dränkte bommulspad i ks och lär sitta över natten å efter några behandlingar så började mollusken 

släppa. 

 

Caisa Landahl. Hej vet inte hur mycket som rekommenderas men min dotter kaskadspydde 

häromdagen o då gav jag direkt knapp matsked och sen var det inget mer. Dock hade hon fortsatt 

ont i magen men då det var första gången jag gav henne vågade jag inte ge mer förrän dagen efter... 



Hon är 8 år  vill gärna också ha en exaktare rekommendation på liknande situationer. 

 

Maria Olsen. Var allergisk mot det mesta, började med msm. Efter ett år var alla allergier borta utom 

mot nötter. Jag kan vara ute på våren och jag har skaffat katt. 

 

Isabelle Johnsson. Jag kan ge en positiv berättelse om min dotter och kollodialt silver. Många barn i 

min dotter skola har fått lunginflammation orsakad av den envisa bakterien mycoplasma. Den 

bakterien har ingen cellvägg så den är extra svår att behnandla med peniciilin.Man kan få tex twar 

som följdsjukdomar av den. Alla som haft den på skolan fick penicillin och är ännu idag inte helt 

återställda. Sen var det då min dotters tur hon fick envis feber flera dar och hosta gick till läkare som 

hörde rossel på ena lungan och direkt skrev ut stark antibiotika erymax. En antibiotika som jag själv 

var tvungen att äta för några år sedan men jag spydde som en gris av den så tyvärr gjorde den ingen 

nytta. Jag försöker undvika all penicillin eftersom den kan göra bakterier resistenta något som jag 

märkt mycket av i mitt jobb i sjukvården. Jag föreslog till läkaren att vi skulle vänta av tre dagar och 

komma tillbaka igen och kolla lungorna. Jag hade innan läkarbesöket gett min dotter ks ca 1 tsk 

blandad med citron 3 ggr dagligen och märkt att hon blivit bättre. Jo det gick han med på ( men jag 

hade iofs gjort som jag själv ville ändå ;0) ) jag fortsatte som förut med ks och citron och honung 

mycket vätska , vila och frisk luft i små korta stunder. Försökte få i henne så mycket frukt och grönt 

som möjligt. Hon fick också djupandas och blåsa i en flaska för att träna upp lungorna. Efter 3 dagar 

tillbaka hos läkaren hördes inget på lungan och sänkan var normal. Och läkaren tyckte det var ett bra 

initativ eftersom penicillin inte alltid är den bästa lösningen. Min dotter är helt återställd och är den 

som hämtat sig fortast efter sjukdomen. Jag tar själv endast ks när jag känner sjukdoms symtom och 

jag ger det till mina barn om de är sjuka för att lindra symtom. Vid kräksjuka är det kanon. Sen tycker 

jag att man kan samarbeta läkare och naturmedicin emellan det ena behöver inte utesluta det andra 

, det varierar ju från fall till fall vilket som passar bäst. Kollodialt silver funkar bra för oss iallafall samt 

att det är bra att rena vattnet med speciellt när man läser alla rubriker vad det finns för skit i vårt 

kranvatten. Att stämningen på jobbet blir dåligt när man vabbar skiter jag fullständigt i jag har rätt att 

vabba hur mycket jag vill , för mina barn är det käraste jag har och är de hemma och är sjuka så 

vabbar jag hur mycket jag vill . Sen har jag ju en väldig tur att vi är oftast friska .. det kanske beror på 

att vi har kollodialt silver i vårt husapotek ? 

 

Berit Birn. Jag är så otroligt glad för att Kolloidalt silver funkar, har nyst nåt hemskt och känt mej sjuk, 

flunsig, tog silvergroggen 3 kvällar i rad, var bra redan dag 2, dessutom så sprayar jag ansiktet alla 

dagar med Ks , så skönt. 

 

Rebecka Berglund.  Jag droppar KS i ögonen och jag har linser, förmodligen liknande som du har för 

de släpper igenom mkt syre eftersom jag inte kan ha vanliga. Funkar finfint med KS! 

 

Bittan BrittMarie Blomqvist. Jag har kört med ks i ögonen med linser i och det funkar. 

 

Jonathan Forstenius. Började få en vagel i vä öga igår. Provade att spraya ks och det kändes bättre 

efter nån timme. Sprayade en gång till innan jag la mig. Idag kan jag inte känna nån vagel. Sprayar ett 

tag till. 

 

Eva Jarlhed. Kan tillägga att jag i ngr veckor har inhalerat KS o har blivit betydligt bättre i min 



andning. I början var jag oerhört skeptisk till KS. Var bara förvirrad när jag läste alla inlägg. Har även 

involverat min make i detta med KS. Han är fortfarande lite skeptiskt men jag ska väl omvända 

honom. Just nu har han fått en silvergrogg eftersom han känner att han har "ngt på G". Förkylning. 

Får se om han är bättre i morron.  Uppföljning morgonen efter: Maken är bättre idag. 

Förkylningssymtomen borta o den begynnande feberkänslan i kroppen borta. Nu har han fått ett par 

svättar KS på f.m. Hoppas de håller i sig. 

 

Elisabeth Ahne. Hemkommen från jobbet med en föraning av flunsan, provar jag för 1:a ggn en 

silvergrogg gjord på 50/50 vin/ks+limesaft. Uppföljning dagen efter: Det blev 2st silergroggar+10h 

sömn,-känner mig pigg o frisk nu på morgonen men ska nog ta en till lite senare för säkerhets skull 

(ledig från jobbet)! 

 

Inger Petrell. Har själv haft mycket problem med bihålorna, och överanvänt nässpray vid många 

tillfällen. Fast inte i åtta år. Sedan jag började med MSM är jag MYCKET bättre i näsa å bihålor. Kan 

andas helt genom näsan vilket jag inte kunnat göra på säkert 10 år. Så börja med MSM. 

 

Ulli Luhtala. Jag hade dåliga levervärden i samband med att jag insjuknade i cytomegalovirus i våras. 

Jag tog ks under hela tiden och blev fort av med viruset. Så mina levervärden sjönk och är nu som de 

ska vara. 

 

Andreas Christopher. Ser en del frågor om lever/njurar och annan oro ang inre organ påverkan av 

silver. Jag kan bara tala för egen del. Jag är inne på min 5e dunk(25 liter rent KS)(4 månaders period), 

och mina lever/njur/blodvärden är bättre än vad dem varit sedan min kroniska virusinfektion 2011. 

Hade KS varit giftigt, så hade jag med garanti inte varit tillbaka på gymmet, och är återigen i grym 

fysik efter många års sängliggande. Vad framtiden har att erbjuda med allt silver i min kropp är upp 

till bevis! Men jag är inte orolig. 

 

Kent Eriksson. Jag har druckit 10 cl av KS under ett års tid.Mina njur- och levervärden är 

utmärkta.Om ngn undrar över den höga dosen 10cl, beror den på att jag tror det kan hålla cancern i 

schack och förhoppnings på sikt slå ut den. 

 

Annika Svensson Fd Stenberg. Jag hade också förhöjda levervärdena pga av struma. Jag har tagit KS i 

1 år och mina levervärdena är utmärkta. 

 

Karin Björklund. Jag är ganska trögstartad på morgonen och det gör ju inte så mycket när jag nu 

äntligen är pensionär *ler*. Men......jag börjar dagen med 3 tsk msm och en depåtablett 1000mg c-

vitamin. Jag trevar mej fram till vattenkranen och msm-burken och löser upp msm i litet varmt vatten 

och fyller på med kallt. Sedan slukar jag c-vitaminen med den kolloidala msm-lösningen. Efter bara 5 

minuter har hela jag liksom "ruskat till mej" och vaknat upp. Mina bihålor klarnar, musklerna får liv 

och andningen kommer igång- Hela kroppen liksom stramar upp sig och jag är redo för den nya 

dagen. Tur att jag inte har någon som ser mej inför min morgonritual, men skulle någon göra det så 

skulle jag ju få ett vittne till förvandlingen från di Jekyll till mr Hyde - haha. 

 

Eva Rehn. Jag var väldigt nere efter att gått in i väggen. Fick tinnitus visserligen lindrig. Jag tar MSM 

och KS jag vet inte om detta hjälpt mig eller om det är tiden som har läkt detta. Men en sak är säker 



har blivit mycket piggare och gladare av MSM. 

 

Camilla Arlebrink. Vet en kille som botat sin hepatit med KS. 

 

Ingalill Wiklund. Jag använder ks som ansiktsvatten outspädd . För 3 mån sedan ramlade jag och fick 

ett stort fult brännsår i pannan, använde ren aloe vera blad första dagarna för att läka - det 

fungerade, men jag hade ändå kvar ett fult märke. För ca 1 månad sen började jag använda KS, 

baddar på märket varje kväll och nu har det blekna bort nästan helt. Tar 1 matsked varje kväll efter 

tandborstning, sköljer runt i munnen ca 1 min och sen sväljer, har märkt att mina 

tandhalsar/tandfickor blivit bättre. 

 

Jonas Andersson. Passar en kattunge åt en granne som har haft en rejäl operation, och han har haft 

nysningar och hosta ända sen hon fick honom enligt grannens dotter. Efter att jag hällt lite KS i hans 

vattenskål i en veckas tid nu så har det nästan slutat helt. 

 

Moa Stadin. Nu ska KS få visa vad det går för i kaningården! Misstänker coccidios då flera ungar blivit 

sjuka och dött... En av ungarna e just nu sjuk, har fått 0,2 ml KS och ska få mer ikväll! Uppföljning: 

Positivt besked!!!! Lilleman både äter och dricker. Piggare och inte lika spänd över buken! De verkar 

gå åt rätt håll! 

 

Annika Svensson Fd Stenberg. Jag vet bara vad Silvervattnet betytt för min hälsa. Läkt ut en 30 årig 

magkatarr ätit Omeprazol i 15 år dagligen men är nu helt medicinfri. Läkt ut en Rocasea. Kortar 

läkningstiden på mina Afteblåsor som är betydligt färre och betydligt mindre när jag sprayar KS på. 

Läkt ut utinvägsinfektion konstaterat med urinsticka. Läkt matförgiftning på 3 timmar på oss alla i 

familjen vid olika tillfällen. Läkt influensa på 6 Tim. Lindrar brännskada med läkning supersnabbt. Tar 

bort getingstickssmärts på minuter och ingen rodnad efteråt. Botar ögoninfektioner. Botar 

nageltrång på ngn dag. Tar bort eller förebygger inflammation när jag rakat mig. Botat 

underlivssvamp. Botat kronisk nästäppa. Botar herpesutslag lika kvickt. Rensar bort mögel i duschen. 

Fixar småmögel i vårt husbilskylskåp. Botat tandköttsinflamation och minskar tandfickor. Läkt 

hörselgångseksem. Läkt irritation sveda efter att jag av misstag fått klorhexidinsprit i mina ögon. 

Lindrat solsveda till dagen efter. Ja undra vad jag glömt... Tillsammans med Msm så har det läkt ut 

min Hypertyreos tillsammans med annan medicin. Lindrar även min kemikalieöverkänslighet. 

 

Annika Forsström. Brände mig i munnen på alldeles för varm mat. Sprayade med Ks och smärtan gick 

över på en kort stund. Fenomenalt! 

 

Om Usamaa. När jag började ta MSM och KS, minskade jag astmaläkemedel o med tiden avslutar jag 

ta den och mår mycket bättre än tidigare just nu :)) 

 

Cathrine Franzén. Svinkoppor.  Vi gav KS att dricka, baddade m KS, tvättade o kokade kläder. 

Försvann snabbt.  

 

Josefine Michanek. Skrev häromdagen om min hund och hans rikligt rinnande ögon. Har nu 

behandlat hans ögon med KS, sprayat 5-6 ggr per dygn och det satt verkligen som en smäck! Rinner 

ingenting! Så jäkla bra! Slapp veterinär o en massa dyra utlägg. Tack för att ni är så snabba på att 



svara här i gruppen! O tummen upp för KS! 

 

Josefine Michanek. EMS cremen är superbra, har använt i ansikte i en månad nu och är helt ren och 

slät i ansiktet, inga finnar eller mörka ringar, ingen fet hy. Så jäkla nöjd! 

 

Ann-Louise Karlsson. Jag lider av svåra allergier och astma så började med två tsk i en liter vatten 

igår och tycker redan jag märker en förbättring. Har hört att det kan minska candida i kroppen. 

 

Majsan Damsan Majsansson. Min frisör var lyrisk sist jag var där. Intag av MSM har gett mitt hår mer 

lyster, ökad tillväxt. Och min alltid kliande, torra, knallrosa hårbotten är precis som den ska vara 

numer. Hon märkte oxå på hyn i nacke, axlar o hals att den blivit spänstigare. 

 

Helen Olsson. Jag har använt EMS på en gammal solskada som har blivit mycket bättre. 

 

Julia Amanda Mathilda Andersson.  kan tillägga att mina finnar har minskat drastiskt med ems 

cremen! 

 

Ann-Louise Johansson. Jag började med MSM i April/maj starta med en knivudd & ökade varje vecka 

tills jag var uppe i 1 tsk. Nu knastrar det sällan eller aldrig (långt mellan tillfällena som var varje dag 

förut) i mitt knä. Andra bonus är att mina läsglasögon duiger & behöver inte uppdateras  linsen i ögat 

har blivit mjukare. Nu när mörkret kommit så tycker jag att mörker seendet även dt blivit bättre 

(hade inga större bekymmer innan men klarare seende när jag kör. 

 

Gunilla Bylund. MSM Alavis har botat min artros.jag har ingen smärta längre och är rörlig. 

 

Carin Ericson. Jag har artros och käkar MSM. Även ont i leder muskler. När jag käkar MSM så 

försvinner det onda. Mitt MSM tog slut och jag var utan i 3 dagar - stelhet och smärta kom tillbaka. 

Fick hem en ny burk för några dagar sedan och nu är det onda borta. Har testat vitapro glukosamin 

mm men inget har hjälp så bra som MSM. Tar även KS. 

 

Daevid Yggdrasil. Vill bara berätta att mina atopiska eksem har blivit mycket bättre efter att jag 

börjat med KS och Super Zink - 30mg samt slutat med Elocon (typ-III steroider). Tog drygt två veckor 

av helvete att avänja kroppen från Elocon. Tar 1 -2 zink tabletter och KS subligunalt samt utvärtes på 

de drabbade områdena varje dag. Intressant hur pass effektivt KS är då jag baddar på problem 

områden. Inflamationer i huden krymper och försvinner effektivt. 

 

Sarita Axelgrim. När jag känner av influensa, tar jag silvergrogg direkt när jag kommer hem. Sen har 

jag en jobbig natt med ont och svettas mycket. Sen är det över. Jag fortsätter med en medhavd flaska 

med Ks och citron till jobbet och silvergrogg på kvällen. På så sätt kan jag jobba och behöver inte vara 

hemma. Ingen feber dag två och framåt. Fortsätter i ca fem dagar så att alla virus och baciller 

verkligen är döda och inte får en chans att föröka sig igen. Det funkar trots att jag har nedsatt 

immunförsvar. 

 

Christel Wallin. Efter att ha använt KS i ca två månader har jag nästan blivit besvärsfri i min astma. 

Jag har använt medicin dagligen senaste tjugo åren och även andats i en sk Pari Boy, nebulisator. När 



jag började med KS andades jag det i min Pari Boy men nu tar jag bara oralt morgon och kväll. Sedan 

jag började med KS har jag bara behövt min egen medicin EN enda gång och det var precis i början. 

Lycka för mig att jag fick så snabb effekt!! Och lycka att slippa så mycket mediciner! Förutom det har 

jag sprayat på mitt stora märke på benet efter blodförgiftningen och rosfebern (i början lade jag 

omslag och plastade över natten, men det kliade och blev varmt så jag slutade) och delar av det stora 

märket har börjat försvinna, fläckvis samt genom att blekna. Tar typ ett halvt snapsglas. Och jag har 

inte haft en endaste förkylning, för vid symptom har jag tagit silvergrogg. Jag har tagit så mkt kortison 

och antibiotika, exempelvis innan jag började med KS hann jag få nästan 80 dagars antibiotika i år 

bara. Jag har haft infektion efter infektion...Men nu har jag boostat med massor med näringsrik mat 

och grundlagt för min kropp att kunna läka sig själv. Tar varje dag magnesium, zink, c-vitamin, 

ingefära, gurkmeja och äter extremt hälsosamt och i princip bara ekologiskt och gör egen mat av 

råvaror. Har uteslutit socker och vetemjöl sedan länge. Men ca två månader med att verkligen hjälpa 

kroppen på alla sätt inkluderat KS har gett mig så mycket mer hälsa. Jag vågar knappt tro att det ska 

fortsätta vara så här. Tacksam blir jag, för jag är van att vara sjuk. 

 

Eva Anderson Fd Backström. Jag har åxå slutat med pulmicort! Bricanylen finns alltid tillgänglig men 

det var länge sedan jag behövde den! Har problem vid förkylningar men har klarat mig från det under 

hösten. Jag tar 2tsk MSM varje dag och KS vid behov! 

 

Helene Blom. Häromdagen fick jag kokande tomatsås rakt in i ena ögat och på ögonlocket. Såg 

suddigt på ögat och det sved som sjutton! Baddade med ks på ögonlocket och droppade rent i ögat, 

några timmar senare så kände jag absolut inget och såg klart igen. Tack och lov för ks! 

 

Åsa Davidsson. Jag vet inte om KS hjälper mot Ebola , det jag vet är att KS hjälper mig när ett 

herpesutbrott är på väg på läppen, hjälper bättre än Zovirax. Min sambo höll på att få en vagel i ögat 

och den försvann utan att bryta ut. Kattrivsår läker snabbt och utan rodnad och hård sårskorpa, 

bölder på huden botas med omslag. Min torra ögon blir hjälpta av en dusch KS då och då. Det är det 

jag VET av egen erfarenhet... och det räcker som bevis för mig! 

 

Nadja Suopajärvi. En sak kan jag säga och det är att efter 2 omlägg med ks på en böld lika stor som 

en pingisboll samt dagligt intag av ks som jag druckit i 2 veckor nu ungefär så är den lika stor som en 

ärta nu... nånting tar den dö på iaf... 

 

Tima Bolgakov Lindquist. I 10 månader har KS hjälpt mig mot urinvägsinfektion , hade kroniskt 1 1/2 

år innan det. 

 

Linda Seth. Själva använder vi silver till allt och alla här hemma!! Både hästar, hundar och människor 

Botat både magsjuka, vårtor, kennelhosta och div förkylningar. Även Lova 3 år får små huttar vid 

behov. 

 

Christina Johansson.  Åh, jag har också varit beroende av näs spray, förstört slemhinnorna, haft 

bihålevärk och varit tät i många år...började spraya KS istället och har varit, sen i somras blivit av med 

problemen...i princip helt och hållet. Klara mig utan annat nu... Dra in ofta och rejält...så skönt att 

vara fri från problemen. 

 



Karin Björklund.  Jag är så överlycklig att jag kommit ifrån beroendet av nässpray. Jag kan berätta för 

dej också Cecilia att varje morgon när jag vaknar är jag litet täppt i näsan. Fem minuter efter att jag 

tagit msm försvinner det. Det liksom "knastrar till " i näsborren och örongången och "täppan" 

försvinner. 

 

Terese Fagergren. Jag har använt nässpray dagligen i 4,5 år. Mest till natten o under nätterna. Efter 

att ha druckit ks i en vecka drygt, kom jag på mig själv med att inte ha tagit nässpray alls under två 

nätter. Nu har jag varit helt utan i över en vecka. Helt otroligt! Har ingen annan förklaring än ks. Jag 

hade inte läst någonstans att ks kunde hjälpa mot detta, så det var absolut ingen förväntad effekt. 

Det känns som ett mirakel. 

 

Lydia Olsson. Har haft exakt samma problem som du men återkommande infektioner, vanliga 

förkylningar som lett till bihåleinflammation o även lunginflammation. Fick mycoplasma för tre år 

sedan av min son som "bara" var förkyld o hostade i två veckor. På mig gick det raka vägen ner i 

lungorna. O varje vinter nu har jag dragits med långvarig bihåleinflammation som jag försökt få bukt 

med med alla huskurer utan att det hjälpt. Så nu i januari i år kom KS in i mitt liv. Full av hopp började 

jag dricka det o väntade på miraklet. I stället fick jag i februari mitt livs värsta influensa o trots intag 

av silver o silvergrogg hostade jag till slut blod o fick lunginflammation. Då bestämde jag mig för att 

gå till botten med det här... Började äta mineraler av god kvalitet. Zink, selen o magnesium. Tog stora 

doser av D och C-vitamin. Började även med MSM o Chlorella. Sedan gjorde jag en ES-tech scanning 

hos Ann-Katrine Backman o där visade det sig att jag fattades alla B-vitaminerna. Vi gjorde upp en 

plan på vilka tillskott jag behövde o faktiskt har jag inte varit sjuk en enda gång sedan i mars. Alla 

hostar o nyser omkring mig men jag har inte blivit förkyld ens. Varje gång jag känner minsta lilla 

halsont eller hängighet ökar jag på zink, C-vitamin o D-vitamin, samt sväljer några msk KS. MSM tar 

jag 2 tsk av dagligen. I normala fall vid den här tiden, skulle jag redan hunnit vara förkyld ett par ggr 

efter sommaren. 

 

Lydia Olsson.  Fast Maria.... Det har ju fungerat på rätt många djur o djur har ju ingen tro.... T ex så 

hade min ena hund paradontit o skulle dra ut 5 tänder som veterinären sa aldrig skulle kunna växa 

fast igen. Efter tre veckors behandling med KS o MSM hade en tand vuxit fast. Min andra hund hade 

ett fult o varigt sår som efter två dagars beh med KS började läka. 

 

Jaana Säker. Inne på dag två med vad jag är ganska så säker på att det är halsfluss. Igår bröt det ut 

med hög feber och massa vit klet på halsmandlarna, ont i hela kroppen och mådde verkligen SKIT! 

Jag har tagit en hutt KS då och då och även gjort silvergrogg men bara med silver och citron, två 

stycken hela pressade citroner och cirka 4-5 matskedar silver. Nu i skrivande stund har jag bara en vit 

prick kvar på en mandeln, inte alls lika svullen i halsen och feber hade jag bara i förmiddags  Jag är 

frälst! För ca 2-3v sen hade jag öroninflammation och då tog det två dagar med KS och smärtan var 

borta, droppade då ca 3ggr om dagen i två dagar. Så jävla skönt att slippa antibiotika då min kropp 

tar sådan stryk av det! Nästa sista gången jag hade öroninflammation så åt jag en dubbelkur på tio 

dagar och det försvann ändå inte!! Jag måste erkänna att jag var skeptiskt till KS innan jag började! 

Ville bara dela med mig av mina erfarenheter hittills med KS. 

 

Karin Hammas. Ett tips när man känner av att man börjar få ont i halsen är att ha KS i en sprayflaska 

och spraya då och då under dagen. Jag sätter det oftast under tungan. Det går alltid tillbaka snabbt 



och bryter aldrig ut i nån förkylning  Öronont har vi också botat med KS, droppade i örat med hjälp av 

en sån där gummigrej som följer med Revaxör…Det onda var helt borta på morgonen! Idag har jag 

även börjat använda KS som ansiktsvatten. KS is the shit! 

 

Kerstin Sjögren. Jag testade KS första gången igår. Har känt av en förkylning senaste veckan. Jag 

hällde också upp en silvergrogg till maken som varit väldigt förkyld. Jag kände skillnad på en timme. 

Inte maken... Men idag fick han erkänna att det bättrat sig betydligt. Man får ju fortsätta och inte ge 

upp. Fantastiskt! Jag är så glad att jag hittat det och särskilt den här gruppen där man hela tiden lär 

sig nya saker. 

 

Helen Rydstedt. Munsår.  Hade 1 blåsa igår, lite silver, borta idag! 

 

Andrea Seewer. Det har bara gått 6 dagar sedan min tik blev kastrerad och jag har baddat med KS två 

gånger varje dag och gett oralt även innan operationen. Tycker det ser otroligt bra ut. 

 

 
 

Maud Stenberg Jönsson.  Ionosil fungerar bra mot den Borrelia som drabbade mig och ställde till det 

ordentligt, har druckit KS drygt ett halv år men känner redan att det går åt rätt håll, de röda fläckarna 

som prytt min kropp bleknar och jag orkar mycket mer nu, finns inga ord för hur tacksam jag är, jag 

vet inte hur olika vi tar upp det, om det beror på hur länge man varit sjuk, silver fanns förresten i 

jorden förr i tiden och andra mineraler som är viktiga för oss därav tror jag att många sjukdomarna 

senare i livet beror på denna brist. 

 

Åsa Davidsson.  Herpes. Absolut! Spraya/badda flera ggr per dag, bättre än Anti mfl. Sist jag kände 

att det var på gång så hittade jag inte min dyra , lilla tub med Anti... Sprayade flera gånger den dagen 

och det bröt aldrig ut! 

 

Helena Vestman. Ks blandat m alkohol, badda ofta. Jag tar ks o msm regelbundet, har ställt om 

maten o äter extra vitaminer. Nu blir det inga blåsor mer! 

 



Annika Clair. Jag fick oxå en blåsa igår men med ks så är den borta idag! 

 

Elisabeth Ahne. Sedan mars har jag intagit MSM tillsammans med (Risentas) nyponskalsmjöl och 

mina "trasiga" knän är numer så gott som "felfria"! Sedan 3 dagar tillbaka är nyponskalsmjölet utbytt 

mot ekologiskt nyponpulver och inatt vaknade jag av ett galet värkande/brännhett knä och en 

molande smärta sitter fortfarande i. Ännu en helande process är min tanke och funderingar över 

olika sorters produkter och dess verkningsgrad. 

 

Renee Kling.  Jag använder EMS-creme nu i över ett halvår i ansiktet! Började med den för att jag 

hade rosacea utslag som plötsligt blommade upp. Krämen hjälper mig mycket med att hålla huden 

lugn och mjuk och hittills är jag mycket nöjd med den. Jag har inga rosacea utslag längre och huden 

är fin. Kan inte klaga för många tror mig inte då jag säger att jag är 47 år gammal utan mycket yngre... 

 

Robert Carlberg. Jag har hjälpt en vän med fibro och svår reumatisk värk, hon gick på starka tabletter 

mot sin smärta samt cellgifter.. Efter 3 månader så hade hon slutat helt på sina tabletter.. Hon tar 

MSM och KS på morgon samt Magnesium på kvällen.. Ibland tar hon färsk pressad ekologisk citron på 

morgonen med. 

 

Joy Hansen. Katt med rivsår.  Ja bara badda/spraya på så ni slipper få en böld med var och blod p.g.a 

bakterier i såret. Jättebra om man har chans att göra det direkt. Har nyligen hjälpt en katt med böld 

som den fått efter ett rivsår med Ks. Det fungerade över förväntan! 

 

EvaMari Jalkehag. Har nu testat Silvergroggen för första ggn! Bakgrund: flera veckors förkylning, blev 

bättre några veckor, kände av omtag i helgen som blev feber och halsont / andningsont igår. Var helt 

säker på att bli sängliggandes idag. Men igår kväll tog jag 2 silvergroggar (KS, rosevin, lime) och kände 

förändring redan igår kväll. Idag känner jag mig pigg och klar i huvudet, ingen feber eller halsont alls. 

Väl värt att prova :)) Jag blandade 1/2 dl rosevin (enda alkohol jag hade hemma) med 1/2 dl KS och 

sen massor med pressad lime. Tog 2 groggar, mådde bättre redan på kvällen så det verkade snabbt 

för mig. I övrigt är jag på vecka 3 med KS och vecka 2 med MSM. Tandköttsinflammationen är också 

helt borta :)) 

 

Minna Opara. Silvergroggen är 1/2 dl alkohol (ekorödvin/alkohol), 1/2 dl KS och en halv pressad eko-

citron (eller lime går väl också!). Denna grogg har hjälpt mig många gånger också, toppen!! 

 

Helene Bolander. Hot spot..funkar ks jättebra emot, jag baddade 2 ggr dagligen och strök även på 

ems salvan.. det tog inte många dagar innan det var läkt. 

 

Elinor Granlund. Hotspots.  Smörj utslagen med silverlotion, det funkade super på min hunds utslag. 

 

Karin Hammas. Jag tar då KS varje dag. Har känt av förkylning och halsont flera ggr men det har alltid 

gått tillbaka direkt. Jag jobbar med människor och tror absolut inte jag hållit mig lika frisk nu i höst 

om jag inte hade tagit KS. Jag har en sprayflaska med KS med på jobbet och sprayar i munnen då och 

då, speciellt om jag känner av halsont. Det hjälper garanterat för har inte blivit sjuk. Som klaffpatient 

är jag glad att jag hittat detta! Har bara känt till det några månader. 

 



Mia Willför. Nu e ja glad!!  Märkte i helgen helt plötsligt nåt ja int tänkt på förut under mina 8 mån 

med MSM o KS (startade i feb/mars 2014 pga 3 månaders hosta/mycoplasma, blev av med den). Är 

säker på att MSM gjort ett toppenjobb för mig o min KÄKLED!  Har sedan 20 år tillbaka haft besvär 

med käken o käklederna. Speciellt högra sidan varit sjuk, smällt otroligt högt (andra hört smällarna 

t.o.m), hoppat i sidled, låst sig osv. Röntgat den med flera års mellanrum och fått övningar ja sku 

göra, haft bettskena m.m. Inget har hjälpt..Blev oxå tal om käkledsoperation. Nu upptäckte jag att 

precis alla problem med käken/käkleden e borta!! Den e helt normal igen!!  Så himla skönt!! Kan 

gapa huuur stort som helst nu, utan att den hoppar i sidled, ömmar, låser sig eller smäller!! Hurraaa! 

 

Maria Winter. Den var lite kul att höra för jag reagerade över precis samma sak häromdagen. 

Brukade knaka på högersida vid gäspning bl.a. Nästan helt borta. 

 

Madelene Pettersson. Min ett år gamla knæskada førsvann efter c:a en månad med MSM! 

 

Om Usamaa.  Tagit MSM o KS en månad sedan o jag känner mig mkt bättre med artos o kan röra 

mina axler under den kort tid utan att ta nån medicin. 

 

Jeanette Möllberg. Jag har tagit MSM i två månader o märker ingen skillnad i käklederna  i övrigt ks, 

c-vit, b-komplex o magnesium.. uppe i fyra tsk MSM nu. Vid varje ökning av MSM får jag fruktansvärd 

huvudvärk en- två dgr. Jag har blivit av med vätska i kroppen inget sötsug, gått ner 3 kg. Så det är ju 

bra + att vissa gropar i låren som fanns knappt märkbara iof är borta. 

 

Gunilla Bylund.  Jag märkte inte något de första veckorna med MSM, men sen upptäckte jag att min 

artros var som försvunnen och hår och naglar börjat växa i rasande fart. Även hyn är bättre 

 

Lena Hellstrand. Skulle ta MSM idag och hade ingen juice hemma, men efter lite funderande så blev 

det att jag löste upp det i en skvätt ljummet vatten(uppvärmt kallvatten). Sedan hällde jag 2 dl vatten 

i kvarvarande burk med äppelmos, skakade om och blandade med MSM-lösningen. Till detta pytsade 

jag i 1 krm magnesiumascorbat och lite clorellapulver. Smaken var helt fantastisk, ingen beskhet 

vilket jag annars har svårt med så.... nu får det bli detta framöver. Det kan vara ett tips till er som har 

svårt med det beska, kanske de 3 msk äppelmos gjorde under *ler*. 

 

Mayne Sundewall Hopkins. Jag har baddat och blandat i dricksvattnet - om att bli sprayad tyckte han 

inte .. grannskapets vackre Ragdoll. Hans otäckt infekterade sår (2 ggr ..båda på huvudet) läkte inom 

ett par dar. Nu dricker han KS-blandat vatten varje dag och mår som Ragdollgossar ska ..som en 

prins. 

 

Lisa Lindén. Mina vänners vovve blev av med noskvalster på bara nån dag när dom sprayade nosen 

flera gånger per dag. Håll en bit ifrån och duscha lätt med KS ej utspädd. Liten duschflaska finns att 

köpa på apoteket. Ta hjälp av nån som håller i vovve så du träffar nosen direkt. 

 

Anna Lena Lindqvist. Så här såg min hund ut över så gott som hela kroppen i januari 2012. Jag har 

gjort måna åtgärder och i år har han inte haft haft ett enda sår och kunnat bada obehindrat. Jag 

började med KS oralt men framförallt sprejade flera ggr/dag. I dag får han Barf, rått helfoder och 

spannmålsfritt torrfoder, bara lamm. Torrfodret fryser jag i 4 dygn innan jag tinar upp det. Det har 



varit lång och krokig väg men i dag mår han bra. Jag har inget konstaterat vad han är allergisk mot 

men troligen kvalster. 

 

 
 

Johanna Markerius. Efter tre veckor med MSM har jag fått lena fötter! Plus att det slutat värka i min 

vänstra skadade tånagel, den känns plattare igen! 

 

Anneli Eriksson Sundberg. Jag tar morgon och kväll en "hutt" KS. Sprayar näsan dagligen, samt 

sköljer ögonen med KS. Vid ev förkylningssymptom silvergrogg ! Har botat allt från långdragen 

luftvägsinfektion, urinvägsinfektion, magsjuka och förkylningar med KS  Helt suverän och oumbärlig 

produkt, om ni frågar mig! 

 

GM Apelgren. Nästa positiva överraskning med MSM: jag kom i förklimakteriet väldigt tidigt. Blev 

rekommenderad naturläkemedel Klimodynon/läkesilverax. Det fungerade i ett år. Sen kom 

vallningarna/svallningarna? tillbaka. De har försvunnit helt med MSM! Jättekonstigt. Och bra! 

 

Marie Järpenklint. Jag var desperat stort behov av hjälp . Visste ingen ting om KS , bara läst namnet 

på någon sida . Här fick jag kunskap genom att fråga o läsa . Nu har jag fått hjälp med min borrelia o 

värk . 

 

Petra Schuster. Kan också intyga att KS hjälper vid nagelsvamp. Min man har kämpat med svamp på 

tånaglar länge, provat medicin inget större resultat men när han började med KS, dricka och badda 

på nagel så gick det ganska snabbt  att bli av med. Jippie! 

 

Kenneth Nilsson. Jag stoppade effektivt höstblåsor i förra veckan med KS. Sprayade handflator och 

fotsulor samt sköljde munnen. Då upphörde höstblåsorna! 

 

Annika Holmqvist. Min systerdotter hade blåsor i och runt hela munnen. Hon fick dricka ks rent och 

vi sprayade på blåsorna. Efter bara några timmar var dom helt uttorkade och dagen efter var dom 

nästan helt borta. 

 



Taina Stenberg. Min dotter gav ks till en halvdöd blomma! Nu blommar den!! Hi hi.. Jag ska oxså 

testa !!! 

 

Helene Bolander. Jag sprayade KS i somras på mina blommor ute som var lusiga..de blev friska 

direkt.. glöm inte att späda ut silvret med vanligt vatten bara… 

 

Maria Olsen. Fiskarna i akvariet började bli sjuka o vattnet såg inte så fräscht ut. Hällde i lite ks, nästa 

dag var vattnet klart och rent och fisken pigg o glad. 

 

Mia Blomberg. har älskat choklad o ostkrokar heeeeela mitt liv, aldrig haft uppehåll, men nu,( o jag 

har bara sprayat ks 2-3 veckor) finns det ingen "sug" efter mitt älskade gotta ! Kan det vara så enkelt 

att ks "tar" platsen ist o puttar bort "onödigt" intag Jag är chockad iaf. 

 

Helena Vestman. Upplevt samma fenomen, även anhöriga säger samma om socker. 

 

Maja Granberg. Jag tar bara ks, men har inte alls sånt sug längre. Inte heller får jag samma 

blodsockerdippar som förr. 

 

Eva Jarlhed. Har inte varit förkyld någon gång sedan jag började med KS o MSM. Har jag haft tendens 

har jag tagit en silvergrogg o nästa dag har de varit borta. Vet inte om det beror på KS o MSM eller 

om det är en slump. Förut har jag blivit sjuk om det varit förkylda människor 4 mil härifrån. (hihi).  

 

Eva Rehn. Nu ska jag berätta något för er KS-älskare. Min sambo var till Gävle lasarett i dag har gjort 

illa handen. Läkaren frågade om han fått något utskrivet för värken. Ja det har jag sa han, men jag 

tycker inte om att äta piller så jag har inte tagit några. Jag dricker KS varje dag (vilket han inte gör). 

Vad är det för något, frågade läkaren. Då säger sjuksystern: den är den ända medicinen man behöver, 

hjälper mot allt. Läkaren tar upp sitt block och antecknar kolloidalt silver. Roligt att någon känner till 

KS inom sjukhuset. 

 

Mari Isabella. Måste bara få skriva här hur glad ja e då vi var me mina 2 barn 4 o 6år gammla ti 

tandhygienisten idag!  Ingendera av barnen har nå hål i tänderna o tandhygienisten var så positiv o 

tyckte barnen mina har såå fina tänder att vi måste sköta dom bra, som vi tyvärr nog int e så jätte 

duktiga på alla dagar..  tandhygienisten rekomendera att vi börjar använda tandkräm som innehåller 

mera fluor då älder barnets riktiga tänder har kommit fram..  då berättade ja att vi inte använder 

fluor över huvudtaget! Jag blev postivt bemött av henne o hon funderde va vi gör för att hålla 

tänderna i så gott skick, använder ni mycket xylitol då undrade hon o vilken tandkräm vi använder! O 

xylitol produkter använder vi mera sällan.. ja berättade int att vi använder silver.. för att som ni vet så 

blir man allt som oftast idiotförklarad av personer som int känner till produkten! Men ännu en postiv 

grej me besöket var att hon sa att d riktiga tänderna behöv plastas då d kommit fram o då ja sa att vi 

undviker plast i vårt hushåll så kommer ja ej o sätta det i mina barns mun heller! O hon tyckte d va 

okej för att vi sköter tänderna så bra att vi klarar oss säkert utan! Hon berättade också att tänderna 

bör skötas bra för att undvika lappa tänder, hon e själv skeptisk mot d nya plastplomberna! Hon sa 

även att hon själv aldrig sku ta dessa i sin mun. 

 

Agneta Göttrik Egsten. Jag har beställningar på 5 liters dunkar som aldrig förr.....kloka människor 



som inser att det är så bra till så mycket .... silversalvan använder jag till fötter och ansikte precis som 

EMS salvan och krämen..... silver är mitt ansiktsvatten och min munhälsa osv... 

 

Birgitta Lööv. Mannen har ätit MSM sen i våras och fått sluta med diverse mediciner för sin 

reumatism. Värk i handleder och knän borta. Och på mig har en envis spricka i en nagel läkt ihop och 

naglarna växer snabbt (liksom håret) och blir hårda. 

 

Katarina Sjöroos. Jag har på några timmar fått bukt med min sons öroninflammation och då hade 

han riktigt ont. Sprayade direkt i det sjuka örat kanske en gång i halvtimmen under en halv natt. Sen 

sov han sött till morgonen och vaknade pigg och glad utan värk. 

 

Susanne Nietula Edenvik. Hämtade ut min första flaska KS i lördags. Jag var genomförkyld och drog 

igång med Silvergrogg. Blev såå dålig när alla gifter skulle ur min kropp  Men jag fortsatte. Jag har inte 

sedan jag blev sjuk 2010/11 rest mig så snabbt och framförallt så starkt efter en förkylning eller 

liknande  (jag brukar vara dålig i flera veckor efteråt). Nu är jag helsåld och väntar på nästa flaska KS. 

Hoppas den kommer imorgon. 

 

Ann-Katrine Backman. Jag har haft några klienter som haft verkligen besvärliga fistlar som Ionosil har 

hjälpt mot. Dom har tagit invärtes 1 msk 3-4 ggr/dag, sprayat på utanpå där fisteln är/funnits. En 

hade en fistel som han opererade minst 4 gånger, men den bara återkom, till sist kom han till mig och 

så började han med Ionosil och efter det har han sluppit operation och fisteln har inte kommit igen 

och det här är för 3 år sedan som han började med Ionosil. En annan hade en invärtes fistel som 

växte mot magen, men även den försvann efter att personen började med Ionosil och det är ca 1,5 år 

sedan den personen började med Ionosil. På Vasa centralsjukhus visste dom inte hur dom skulle göra 

med den här fisteln, op var uteslutet hade dom sagt. 

 

Anna Melek Mecek. Igår hade min man en brännande värk i övre delen av magen. Blandade 1 dl KS 

med 2 dl uppvärmt vatten. Efter 10 min var allt borta och min man var helimponerad. 

 

Vivi-Ann F. Andersson Dahl. Ännu än gång blir jag imponerad av KS, min son hade en jätte ful 

självspricka på pekfinger toppen han doppade toppen i lite KS i ca 1 minut, dagen efter har såret 

dragit ihop sig och en fin läkning år på G, idag tre dagar senare är det nästan läkt helt otroligt!! 

 

Hanna Wiggins. MSM fick ordning på min mage, lidit av förstoppning i 20 år. Gjorde ett uppehåll med 

MSM och efter en vecka var magen kass igen! 

 

 

Agneta Göttrik Egsten. Blir nästan hysterisk ...... kan ju inte nå in i tv rutan på morgonprogranmmet 

TV4...vill bara skrika... MSM!!!! Man pratar om problemet kvinnor och kronisk förstoppning.....10-20 

% av svenska kvinnor lider av detta....Anders.... det är dax för dig att upplysa i TV 4 soffan ..... det är 

ju så enkelt.... jag har hjälpt flera med detta problem själv och man är ju så tacksamma. 

 

Anna-Mia Ericsson Lindelöf. Jag har ätit MSM i sedan februari och är uppe i 2 msk. Jag är 

jättemotiverad, då det hjälpt mig med så mycket. Kronisk trötthet är som bortblåst (ja, ja, nån dag då 



å då men så ser det väl ut för de flesta) Värk och stelhet som gjorde att jag inte ens kunde yoga har 

nästan slälppt helt, och dimhjärnan som bidrog till att jag ibland inte orkade tänka en tanke hela 

vägen, eller hålla en dialog, märker jag inte ett spår av. DOCK är magen forfarande katastrofal 

emellanåt. Men jag håller i!!! 

 

Amanda Delaluz Karlsson Careau. Jag har testat kollidalt silver i några veckor nu och under denna 

tiden har jag haft små problem som förkylning då jag körde silvergrogg och inflammerad visdomstand 

som ska ut och då gurglade jag med silver så länge jag kunde och sedan svalde och det känns lite som 

kolloidalt silver är magiskt... kommer absolut fortsätta med detta dagligen då jag dricker 2 korkar på 

morgonen och sprayar på ansiktet då även mina finnar minskat drastiskt! 

 

Stephanie Broberg. Vår nya kärlek ! Skrev här i onsdags ang börja med silver på min bebis pga av alla 

hennes besvär med öron o tassar, kan med glädje meddela att hennes svamp/inflammation i öronen 

är nästan helt borta, i onsdags var dom lila o så svullna idag e dom ljusrosa ! Klådan är borta från 

tassarna så även svampen och även hennes bölder vi skulle in o punktera har minskat till hälften o på 

väg bort  och detta på 2 DAGAR !! Som mamma till en kronisk sjuk hund kan jag inte vara lyckligare  

så glad att jag hitta till denna gruppen och alla er! 

 

 
 

Benny Ringström.  Vår bullie fick lite allergi-liknande utslag efter att han fått springa runt i ris å snår i 



skogen. Kliade inte men sprayade med KS 3 dagar så var det borta å nu får han 10-15ml i maten. 

 

Hanna Oscarsson. Hade också en amstaff som hade det ena problemet efter det andra, men ks 

gjorde gjorde gott på henne också.. Så fortsätt med ks!! 

 

Katarina McLaughlin. Våra inne/ute katter får KS i deras vatten också, och mår bättre än bra UTAN 

några avmaskningar, etc! Vi bor "i skogen" och har plockat 5 fästingar sedan i april! På 2 katter. Jag 

behöver nog inte säga mer.... No worms, gotta  love KS! 

 

Jessika Ahlborg. Ska nog inte ropa hej än, men min hund som har demodex har fått msm och ks nu i 

nästan 14 dagar och det ser ut som pälsen är på väg tillbaka på hans kala fläckar. Jag har ätit lika 

länge och redan mjukare hår, naglarna delar sig inte. Känner mig lugnare,gladare, lite trött ibland 

men äter inte längre min adhd medicin. 

 

Ann-Katrine Backman. Ca kl 12.30 idag träffade jag en gammal tant (ca 84 år) på butiken som var 

helt uppgiven, hon var så sjuk i ena foten och kunde nästan inte gå. Hon kom då för andra gången 

från HVC (motsvarande VC i Sverige). Jag frågade varför hon var så uppgiven, jag såg ju att hon hade 

svårt att gå och ville berätta något. Då berättade hon att hennes fot var helt blå och mörkröd ovanpå 

och att ingen ville hjälpa henne. Då jag hörde att huden var mörkröd/blå så flög hjärtat upp på 

tungan och jag tänkte på kallbrand genast, så sade jag till henne att: - vänta så ska jag komma och 

skjutsa hem dig och hjälpa dig med foten. (Varför jag blev så rädd då tanten berättade om hur huden 

såg ut, så var för att det är ett ganska färskt fall här i Närpes, från bäddavdelningen, där en man hade 

något liknande och ingen hade tagit mannens symtom på allvar och idag är mannens ben amputerat 

och mannen sitter i rullstol).  Foten var så smärtsam ovanpå så hon nästan skrek för att strumpan 

rörde vid huden och den var mörkröd/blå och stenhård. Det där var ca kl 13.00 idag då vi var hos 

henne och jag dränkte in en kompress i Ionosil, lade på gladpack och tejpade fast med kirurgtejp. Nu 

var jag dit ikväll igen och hör och häpna, svullnaden hade gått ner på 6 timmar som Ni kan se på 

bilden ca 3 cm från tårna, foten var mycket ljusare i färgen endast rosa nu och inte alls så smärtsamt 

längre. Då jag var där idag så var foten svullen ända ut till tårna. Jag sade också till kvinnan att hon 

också var tvungen att ta Ionosil invärtes 1 msk 3 ggr/dag, så det hade hon gjort. Kan ju berätta att 

hon var skeptisk mot KS tidigare idag då vi började, men gissa om hon var glad nu, då det hade blivit 

så pass mycket bättre. Jag ska nu fortsätta med att åka dit och hjälpa henne tills foten är bra. 

Återkommer med resultat.  Bilden på foten finns i kommentarsfältet här under om det är någon som 

är känslig och inte vill se. Gjorde tyvärr det misstaget att jag inte tog kort på foten tidigare idag. Ni 

kan vara säkra på att Ionosil kommer att finnas i skåpet där i fortsättningen också. 

 

Åsa Pussiluskan Virtanen. Silverlotion är helt galet bra. Min nakenhund har tonårsfinnar på ryggen 

som varade sig och efter 2 dagars smörjning så la dom sig. 

 

Christer Håkansson. Tar bricanyl o pulmicort vid behov, mer vintertid. Har klunkar silver många år 

och har aldrig mått bättre. Men tror personligen att msm och ett par teskedar honung är det som fått 

min astma lugn och sansad. Så tipset är trion; silver, msm och honung. 

 

Jo Han. Min astma försvann med ks likaså exets 8åriga son. 

 



Malin Jacobsson. Har medicinerat mot astma och allergi i många år, typ 20... Betapred, singulär, 

symbicort, allergitabletter. Fr.o.m. februari började jag med MSM och KS/silvervatten och har inte 

tagit nga mediciner mer än symbicort vid två astmaanfall under denna tiden. Lungorna mår så mkt 

bättre, innan hade jag astmaanfall ett par ggr/månad. Hoppas det funkar för dig oxå! 

 

Cecilia Dlra. Hur snabbt kan egentligen msm och ks börja göra inverkan? Tog min första dos igår av 

båda och har inte använt min älskade nässpray på hela natten och hela dan nu (aldrig hänt på 6 år att 

jag går utan nässpray så länge!) Placebo eller bara sjukt bra mot nässprayberoende! Helt fantastiskt  

Tog en matsked ks efter tandborstningen igårkväll, samt hällt ks i en nässprayflaska och sprutat vid 

behov, sprutade innan läggdags och efter det ingenting! 

 

Maja Axelsson.  Jag gjorde hårmineralanalys hos Näringskällan för ett par år sedan. Kände mig lurad 

på alla preparat som skulle ätas. Efterkontrollen visade nästan inga förbättringar. Eftersom jag hade 

amalgamfyllningar, frågade om man bör ta ut dom, men fick svar att det spelade ingen roll. Gjorde 

amalgamsanering strax därefter. Därmed forsavann. bl.a. metallsmak från munnen och stickningar i 

ansiktet. MSM har fått min hårväxt att skjuta i höjden, efter många år av håravfall. Började med 

MSM i augusti. Har precis undkommit influensa genom att dricka silvergroggar (min sambo var riktigt 

sjuk över 2 veckor, han drack inga groggar). 

 

Camilla Rådmans. Jag har haft otaliga uvi genom åren och provat det mesta. Brukar bli så dålig att jag 

inte kan stå upp inom en timme att jag känner av de första symptomen. Jag var tvungen att alltid ha 

antibiotika med mig. Nu när jag känner av symptomen så sprayar jag på KS i underlivet och det 

försvinner oftast. Känns det riktigt illa så dränker jag ett trosskydd med KS och har över natten. Tar 

även KS invärtes då. Så KS har verkligen räddat mig från antibiotikan. Dessutom får jag uvi mycket 

mer sällan nu. 

 

Mirana ShantiNura Lundgren. Jag har Kol. För 3 år sedan var den grad 2 o för snart 1 år sedan var 

den nere på grad 1. Har haft symbicort sen tidigt pga förkylningar m stora andningsbesvär som bara 

återkom. Slutade ta symbicort för några månader sen då jag ville testa utan. Kände av andningen lite 

grann o ramlade sen över KS o nebulizer. Köpte o märkte effekt direkt. Har använt d 2 ggr per dag i ca 

1 vecka + dricker 2 tsk per dag. Är inte 100% symtomfri. Lite pip i andningen ibland. 

 

Yvonne Anne-May Rönnblom. Mitt hår blev också vågigt (lockigt) av MSM....För mig som haft 

spikrakt hår i 50 år, blev det som en liten överraskning! Hade lite självfall i håret i tonåren, men sedan 

dess har det varit rakt. Så när jag började med MSM för 8 månader sedan blev det lite självfall igen! 

 

Anna-Mia Ericsson Lindelöf.  Jag använder Silverlotion till mig. Och min make;-) det luktar lite 

speciellt men är jättebra. Och doften försvinner fort. 

Lena Wahlinder. Silverlotion är skitbra. Använder på både mig, häst, hund och katt. 

 

Frida Pettersson. M in häst älskar sin mat ännu mer än han redan gör när det är msm i. Mathinken 

har aldrig varit så renslickad. Han är ju inte riktigt som alla andra heller... 

 

Marianne Kähkönen. Har varit utan Msm i 2 dagar och direkt kom mina blödande hemorrojder 



tillbaka plus en läckade tarm så min kropp behöver verkligen Msm. 

 

Linda Beres. Jag var riktigt körig i magen idag. Drack 1 dl rätt upp och ner och min mage blev bra 

nästan på direkten  Dricker det var dag och inhalerar det. Jag mår bara bättre. Skulle jag sen skita 

silverstavar så gör det inget för jag och barnen mår bara bättre av detta! 

 

Carolina Bertram. Min son har mullusker/ vårtor på sina fingrar. Ett omslag med ks i bomull borta på 

1 natt! 

 

Jennie Kvarnström. Bild 1, så såg dotterns finger ut igår em, var nästan nära o ringa läkare pga risk 

för blodförgiftning o efter knappt 1/2 dag spray m silver ser det så här fint ut. 

 

 
 

 

Carina Sundberg Är så glad att jag känner Jeanette Hedell som pratat väl om KS. Köpte en flaska men 

hade inte börjat att använda den. Fick fruktansvärd tandvärk som efter några dagar ändrade sej och 

värken gick till käkbenet och jag blev rätt så svullen... Vaknade 4 ggr/natt och fick ta Ipren. Till slut så 

kom jag på att jag kunde ju testa KS så jag kollade med Jeanette hur mycket jag skulle ta. Dagen efter 

var värken borta och nu efter tre dagar så är svullnaden också borta. Helt otroligt  Jag har SLE i 

grunden men nu ska jag ta KS morgon och kväll och se om jag kan få bort lite mer värk...  

 

Angelika Wennerdahl. Öroninflammation. Har erfarenhet av att ha gjort det 1 gång. På min 

femåring. Hon hade så ont i örat så hon grät. Hade hört om att man kunde göra detta och efter 10 

minuter var det som bortblåst. 

 

Maria Von Holten. Har en 8 åring med sprängande öronvärk. Hoppas det hjälper... Uppföljning 

morgonen därefter: Dottern vaknade utan öronvärk! Jag är helt frälst. Samma med sonen förra 

veckan. Han hade en väldigt kraftig ögoninflammation med massor av gult var och alldeles svullna 



ögon. jag baddade 3-4 gånger och på morgonen var han frisk. 

 

Inger-Louise Andersson. Jag hade ont i ett öra, det var lock för och knastrade betänkligt när jag rörde 

käkarna. Några droppar o det löste sig!! 

 

Marlene Söderquist. Tog bort min inflammation i örat i ett nafs.  Droppade i örat o huttade morgon 

o kväll. 

 

Maria Svensson Fd Håkansson. Jag droppade min 4-årings öra med några droppar varje kvart under 

en timma.. Alltså 4 ggr innan hon gick och la sig.. var borta på morgonen... 

 

Christina Lundberg. Jag brukar blöta en bomullstuss med KS och ha den i örat när jag mår illa av 

kristallsjuka. Droppar + lägger en tuss även i barnets öra när hon har haft öroninflammation. 

 

 

 

Maria Svensson Fd Håkansson.  Jag är ÖVERTYGAD om att KS är ett multipreparat som kan ta död på 

det mesta.. Läs och hör här i gruppen bara.. Hela familjen använder KS här och vi är nöjda med de 

resultat vi fått.. Bortflugna förkylningar, hosta, blåsor i munnen, öronont och alla sår som läker på 

nolltid. Bättre tandhälsa mm. Skulle inte våga låta bli att ha en dunk hemma.... 

 

Eva Halvarson. Ks har botat precis allt som jag har använt det för men man måste veta hur det skall 

användas. Om det är virus måste man ha alkohol eller massa citron. Är det bakterier bara rent ks. 

Man måste också ta det ofta under en timme för att det skall hinna samlas tillräckligt med silverjoner 

g blodet för att hinna ta kål på inkräktarna innan kroppen skickar ut det till njurarna och det kissas ut. 

 

Maria Arinbjarnadóttir. Msm! Hjälper mot min fibro och reumatism från chrons. 

 

Majja Karlsson. KS har funkat jättebra på ögoninflammation då vi haft det. 

 

Therese Tess Utberg. Huuuuur bra som helst är det mot ögoninflammation. Bonusbarnet hade det å 

fick sig en dusch å på kvällen var det helt borta! 

 

Marika Henrysson. Jag har en spansk vattenhund som har haft klåda hela sitt liv ,är nu 3,5 år . Har 

gett henne kortison i små doser för att hon ska slippa det . Detta har medfört att hon inte löper som 

hon ska . Fick tips om msm och ks . Har gett henne en tsk ks och 3nypor msm . Efter 2 veckor kom 

löpet igång , det var 14 månader sen sist . Tack för så fina produkter! 

 

Zakay Danial. Det blir bara mkt dyrare. Skicka ända till Australien  har prövat en hel del KS här men 

inte vart nöjd som jag var med Ions. 

 

Carin Ericson. Helt plötsligt konstaterade jag idag när jag åkte hem från jobbet att jag har fått bättre 

syn och om det är KS och MSM som gjort det vet jag ju inte men jag antar det. Ser skyltar på betydligt 

längre avstånd än för några månader sedan. Helt förbluffad  This is magic. 

 



Maria Olsen. Jag är allergisk mot getingar, i somras fick jag tre stick och de svullnade upp till dm stora 

runda, röda märken. Sprayade ks, efter 10 min slutade smärtan, 10 min till så gick svullnaden ner, 

och efter en timme syntes bara ett litet rött stick.  Vid minsta lilla känning av förkylning gör jag 

silvergrogg o symtomen är borta inom ett par timmar. Msm fick jag äta ett år innan alla allergier var 

borta. 

 

Annika Svensson Fd Stenberg. En av mina döttrar har haft näsblod flera ggr de senaste dagarna. Och 

nu kväll ville det ej sluta. Jag doppade en ihoprullad Pad i KS och på 10 min så slutade det att blöda. 

Så här såg det ut när vi plockade ut den. Pad innan var helt dränkt i blod. Pads efter 10 minuter. 

Endast en liten fläck. Det hade tidigare gått åt 5 st som var helt genomdränkta med blod.  

Maken knystade först spydigt, tror du att KS hjälper mot allt? Hihi tji fick han... 

 

 
 

Skillborg Marie. Har själv haft otroligt bra hjälp av KS omslag på bl a avbruten klo - mycket bra och 

snabb läkning! 

 

Tina Johansson. Ville bara berätta om mina erfarenheter när det gäller glukosamin, min katt hade 

skadat sig i benet och haltade. Började ge glukosamin i hennes drickvatten, även ks och msm (tre 

olika vattenskålar). Hon väljer vattnet med glukosamin, och det har hjälpt henne att sluta halta. Jag 

åkte på semester och min kattvakt gav henne bara vanligt vatten. Hon var orolig över katten som 

börjat halta utan orsak. Började fylla vatteskålen med glukosamin, efter tre dagar haltar hon inte 

mer. 1 tsk pulver och 3 dl vatten. (Häller i lite varmvatten för att lösa upp pulvret) Även min bror har 



blivit av med sina stela och ömma knän. Köper glukosanin för djur, märke Ion silver 1kg förpackning. 

 

Tina Johansson. Tog Absolut  vodka och ks... lör och sön och förkylningen har inte brutit ut, och då 

jobbar jag på förskola, alla hostar och nyser runt mig. 

 

Daniel Wiken. Jag har för första gången testat att svätta över min fotsvamp som jag ofta får problem. 

Använder Limasol för att få bort det. Igår kom idén på att använda KS. Jag hällde i en skål med ks, 

kanske 1,5-2 dl, mätte aldrig utan hällde bara i. Satt mina tår i ks (rent) och lät den bada en stund. 

Idag kollade jag hur det hade gått. Till min förvåning har det förbättrat mycket!! På under 24h. 

Imponerade må jag säga. 

 

Lena Tast- Emet. Vår son 1,5 + år fick en jobbig laryngit för några nätter sedan. Vid hostanfallen 

sprayade jag KS vid inandningen, och redan efter 4-5 sprayningar lugnade det ner sig. Upprepades 

totalt 3 ggr under två nätter och sen var det över. Vi behövde ingen adrenalinspira denna gång!! 

 

Yvonne Aloba Maalouf. KS är inget mirakel men om det kan få människor att må lite bättre eller 

underlätta livet så är det guld värt . Är själv multisjuk i flera sjukdomar med många symtomer som 

ingen läkare rått bot mot började med KS först och sen MSM och flertalet symtomer har dämpats för 

mig har det varit betydelsefullt och gjort mitt liv något lättare . Och det positiva är att ett barnbarn 

blev allegkisk mot mjölk efter tagit ett vacc när han var liten tro det eller ej men MSM har dämpat 

hans allergi . 

 

Iwona Saluti. Blodande tandkott beror inte als pa dalig borstande men daremot pa fluor i vara 

rekommenderade tandkram!!! Har haft det problemet i aratal men dagen jag fick fluorfritt, naturlig 

tandkram visade "var ar hund begraven". Aret var 2010. Jag ar 67 ar och anvander ks, msm sedan 

dess och ar frisk fran allt jag hade, tva diagnoser med sjukdomar som skulle vara livet ut, Men titta pa 

"fan", jag ar frisk!!!!!. Las och lar, lycka till! 

 

Maud Stenberg Jönsson. De diagnoser läkarna gett mig har varit obotliga och inget att göra åt, du får 

leva på att hålla smärtan under kontroll med starka värktabletter resten av ditt liv sade dom till mig, 

men så fick jag höra talas om KS o MSM och har tagit det i nästan ett år nu och jag känner en stor 

skillnad nu mot förr, och det blir bara bättre och bättre, jag vet idag att jag kan bli frisk, Detta har KS 

o MSM gjort för mig men vi är alla olika så jag talar bara i egen sak! Tack för en viktig information! 

 

Kim Arlice Bjerregaard. Ville bara skriva här och berätta då jag känner mig så tacksam över att ha 

hittat KS! Först fick jag en ordentlig halsfluss som jag tidigare alltid tvingats använda antibiotika för 

att bli av med, och då har det tagit upp till två veckor innan jag varit återställd. Denna gång drack jag 

Ionosil med ekologisk citronsaft flera gånger om dagen till jag blev bra, det tog 3-4 dagar!  Veckan 

efter fick min bebis (2 månader)svamp i vecket under hakan. Jag tvättade med vatten, provade 

potatismjöl, kokosolja, lavendelolja osv men det blev bara värre och värre så jag var beredd att gå till 

läkaren på BVC där jag väntade mig en rekommendation på kortison. Läkaren var däremot inte som 

de flesta andra utan tyckte att jag skulle fortsätta tvätta och lufta så mycket som möjligt. Jag började 

då med att enbart tvätta 2-3 ggr om dagen med KS och på ca 3 dagar så var det i princip borta! På 

bilden ser ni hur illa vecket såg ut, dock inte när det var som värst dagen därpå.. Tack för alla råd jag 

fick i denna grupp! 



 

 
 

Om Usamaa. Jag har artros. Mina smärtor har minskat till hälften när jag börjat ta KS och msm sen 

två månader. 

 

Cecilia Sandberg. Jag köpte en Omron efter tips av Anders Sultan. Har väl inhalerat i ca 3 månader 

och jag har helt sluppit ifrån min andfåddhet. Jag har lungcancer och jag har sett röntgenbilderna på 

före och efter 2 cytostatikabehandlingar och det är stor skillnad. Läkarna är förvånade över hur bra 

jag svarar på behandlingen. Jag är övertygad om att silvret spelar en stor roll! Så tackar ödmjukast för 

tipset och jag kan bara varmt rekommendera det vidare! 

 

Maria Krook. Jag kände mig väldig dålig : svaghet i hela kroppen, yrsel, frossa svettningar, brännande 

känsla i handflator och under fötter. Jag köpte för tre veckor sedan MSM pulver, magnesium, D-

vitamin, B12 tabletter, Kelp alg och nu har jag inte längre de symptomen. 

 

Maria Ericsson. Kommer det ut i media lär ju dom som inte vågar prova , som lider av en tex spridd 

cancer definitivt inte våga prova alls... Den där Joakim Björck kanske inte tänkt så långt... Att dom 

människor som det funkar för därav jag själv son har en son med svår allergi som när han 4 år fått KS 

och MSM kan vara i stallet utan allergi ? Hur förklarar han det? Att en 4 åring som drack något 

påverkats av placebo ? Eller att min häst som en dag fick ett köttsår på munnen då vi red bettlöst och 

han vid stallet tog en stor tugga av en hallonbuske och rev sig på läppen, där jag direkt behandlade 

med KS och dagen efter var det läkt? Är det placebo? ( ) jag vet ju att det funkar!!! Jag har ett kasst 

immunförsvar och är jämt sjuk annars med två barn varav det ena jämt drar hem baciller från dagis, 

jag lever sunt, jag snusar, jag rör på mig och jag har inte varit sjuk EN dag sen jag började med KS och 

MSM. När jag känner att det är på G att bli sjuk, så tar jag en silvergrogg eller Sveper 1dl med lime 

och sen är jag frisk ! Är det då som Joakim Björck skulle slutat och sagt nä det funkar inte? Vet ni, jag 

tror han är avundsjuk på uppmärksamheten som Anders Sultan får och må så vara att han tjänar 

pengar på massa vatten och silver, men är inte det en fis i rymden av vad sjukvård och vacciner och 

kortisonskit och annat kostar oss skattebetalare varje år? Jag tycker han ska tänka om och lägga sin 

mediakåta sida åt sidan och prova på riktigt.., placebo vilket snack! KS räddar liv och kan han inte ta 

det fine! Men lämna då oss troende och vetande, i vår tro med våra placebo friska kroppar. Så kan 

han gå då och vaccinera sig och sjukskriva sig vid sjukdom och gnälla på alla som tjänar pengar på 



"vatten"  - valet är fritt. 

 

Olof Hammar. KS verkar fungera riktigt bra mot UVI. Som ryggmärgsskadad brukar jag ofta åka på 

UVI pga att jag har suprapubisk kateter. Jag gör rent "ingången" med KS samt spolar blåsan med KS 

då och då, samt alltid vid kateterbyte. Har inte haft en enda UVI sedan jag började med KS. 

 

Benny Ringström. Jag spolar oxå in KS i blåsan med kateter 2ggr i veckan men tar även oralt å klarat 

mig hittills mot UVI i typ 2mån. 

 

Metha Andersson. Fungerar KS vid urinvägsinfektion? Hur doserar man i så fall? Uppföljning: Kan 

berätta att det har vänt.... fick känningar efter lunch idag. Rejält ont och besvär vid 17-tiden. Har tagit 

KS varannan timma samt druckit massor med citronvatten. Hade blod i urinen vid 19-tiden. Nu kl.21 

har jag mycket måttliga besvär och blodet är nästan borta  Kanske slipper jag antibiotikan, trots att 

sjukvården svarade at dom inte trodde det, när jag ringde ikväll. 

 

Ann-Katrine Backman. Många har fått jälp av Ionosil mot UVI.  Jag skulle ha tagit 1/2 dl 3-4 ggr/dag 

dom första dagarna, sedan då CRP är under kontroll kan man sänka dosen till 2 msk 3-4 ggr/dag och 

fortsätta så några dagar tills allt är under kontroll. Dränk in en tampong i Ionosil eller binda och byt 

minst 2 ggr/dag. Drick massor med vatten också minst 40 ml/kg kroppsvikt, ät lingon, osokrad 

lingonsylt, osokrad lingonsaft. Lingon innehåller 3 gånger mera tanniner än tranbär, går också att 

göra persiljeavkok och dricka 1 liter/dag. 

 

Nadiia Luvan Armstark. Skulle verkligen behöva skriva av mig. För jag får inte ihop detta. För någon 

vecka sedan så fick min dotter UVI misstänkt Njurbäckeninflammation. Hon ska på ultraljud snart. 

Hon fick då antibiotika och efter den så har jag gett henne KS, ca 10-11 dagar nu. Missade första 

dagarna för att jag fick vänta på beställning! I alla fall. Så har något hänt med mitt barn sedan vi 

började ge henne KS. Jag har själv adhd och är säker på att hon också har det. Vi är väldigt lika.Men 

så plötsligt är hon .. Helt lugn. Hon leker i 2 timmar i sträck själv istället för 20 min. Hon ligger och 

kramas med mig i 45 minuter i sträck istället för 3 minuter i taget 10 ggr i timmen. Hon äter i lugn och 

ro och stressar inte från matbordet. Hon är så sjukt harmonisk. Jag är väldigt anti mediciner men det 

är liksom som om hon plötsligt går på Ritalin?! Hon har alltid pratat väldigt mkt och det gör hon 

fortfarande men 1. Hennes tal är mkt renare eftersom hon ej har så bråttom att få ut allt. 2. Hon 

hetsar inte fram allt hon vill dela med sig av utan berättar lugnt men inlevelse och eftertanke. Alltså 

det är som att hon börjat meditera i smyg och plötsligt har sjukt mkt mer koncentration och styr på 

sina känsloutbrott. Helst när hon är trött kan hon bli riktigt rabiat men nu blir hon inte det. Enda 

förändringen i hennes liv är just KS. Men kan ks ha något med detta att göra? Jag får inte ihop det 

hela. Men hon ska få ks ett tag till efter antibiotikan sedan ska jag sluta några dagar för att se om det 

blir skillnad. Lovar att uppdatera! Har ju varit rätt säker på att "adhdn" egentligen grundar sig i att 

hon fick första vaccinet pga min okunskap, om så är fallet, kan ks då ha hjälpt att städa hennes 

kropp? 

 

Jessika Ahlborg. Jag har adhd och jag behöver inte längre min medicin :)) Har blivit vegiterian och 

utesluter så mycket socker jag kan, tar msm c-vitamin + D och magnesium och ks....mitt liv har 

förändrats och jag var jäkligt skeptisk i början. Är  43 år jag tar en msk ks efter tandbostning morgon 

och kväll,gurglar runt några minuter och sväljer. Vegetarian blev jag innan jag börja med ks och det 



andra,märkte en viss förändring med min adhd men det största var när jag började med ks, sen har 

jag börjat med msm och c vitamin ( bort med gamla gifter) D-vitamin är för att jag alltid blir trött när 

mörkret kommer. Jag har aldrig orkat fokusera på att "göra någonting åt mig" när jag började få 

problem med mina leder blev jag tipsad av en vän om ks och msm så det bar därför jag började. Tro 

om jag blev förvånad över bonusen att jag kände mig lugnare,kunde fokusera M.m Ger även mina 

hundar och hanen med demodex börjar få tillbaka pälsen på de kala fläckarna. 

 

Kattis Bjerselius.  Ks morgon o kväll. Svischa runt i munnen och gurgla. Svälj. Jag har fått mycket hjälp 

av ks och min vita tunga som jag haft i 20 år är nu helt rosa. 

 

Lotta Sundbaum. Min tunga är också rosa nu. Har Astma sprayar Steroider morgon och kväll. Det får 

jag svamp av. Men nu är det bra, tack vare KS. 

 

Marie Boman. Vill dela med mig av fantastiska resultat av KS!!!! Här ser ni före och efter på mugg 

hos häst, har prövat allt!!! Salvor, oljor, såpa-allt! Det som fungerat är att borsta rent, spraya 

ordentligt med KS och vips så trillar skorpor av en efter en! Håret börjar också växa ut. 

 

  
 

Marie Eriksson. Det var en trevlig kvinna som tipsade mig om att uppsöka denna gruppen då jag 

berättat för henne att jag fått veta att jag har den autoimmuna sjukdomen apolecia areata (fläckvis 

håravfall). Jag blev fruktansvärt rädd och ledsen när läkaren berättat detta för mig. Håret är ju en stor 

del av personligheten. Jag har under en lång tid mått dåligt och gått med en stor inre stress, så inom 

mig tänker jag att det är det som orsakat mitt håravfall och inte sjukdom. Jag läste i alla fall om MSM 

och det lät ju så himla bra och jag har alltid varit för det naturliga. Jag är även atopiker och har haft 

mycket eksem en längre tid. Nu har jag tagit MSM i lite över 2 veckor, är uppe i 4 kryddmått per dag 

då jag inte känt av några biverkningar. Mina exem har lindrats betydligt och det är bra, men jag 

tappar fortfarande en hel del hår. Det är dock på återväxt på den kala fläck jag hade på hjässan, hade 

börjat komma innan jag började med MSM. Jag har mått allmänt bättre sedan jag började med 



denna produkt, har haft mycket mer energi. 

 

Anna-lena Hägglund. Jag har använt KS på hundar o en katts öron. Lagt om sår både på mig själv o 

hundar. Blev av med en 3 v magåkomma när jag väl tog ks. Dotterns klarar sin IBS mycket bättre med 

detta. Illamående har gott över på ca 20 min efter intag. Ja det var lite från mig. 

 

Timmy Johansson. KS. Eksem till mig å barnen. Ögoninflammation till pojken när han var 4-5 

månader. Sår, bistick, brännskada, hål i tänder,  blödande tarmar, acne lite allt möjligt kan man säga. 

 

Lydia Olsson. KS. Botat urinvägsinfektion, inflammation i tandköttet på hundarna, inflammerade sår 

på hundarna, mm... 

 

Pia Forsberg.  KS eliminerar virus och bakterier. Jag har dränkt in en kompress med ks och satt den 

ovanpå ett gäng fotvårtor som min dotter hade. Parallellt fick hon ta 15-20 ml ks morgon och kväll. 

Man får kämpa ett tag, vårtor kan vara mkt svåra att bli av med. Själv har jag tagit silvergrogg för att 

slippa förkylning med ont i hals och öron. 

 

Siv Linman. KS.  Bättre tandhälsa, sårvård på både hund, katt och mig själv, ögoninflammation, 

förkylningar, nagelsvamp, hudvård, öronvård på katt, tandvård på hund. Ionosil ks används dagligen 

hos oss till allt. 

 

Jenny Hansson. Hjälpt mig mycket -  inga hål i tänderna tandsten på 7 år uvi och kroniska ögon 

infektioner borta. 

 

Tina Kedegren.  Har ni märkt någon skillnad på Er mens? Jag har bara ätit ks o msm i en vecka sen 

fick jag mens, inte alls så mkt mensvärk och blödde knappt alls, ingen är gladare än jag, haft ett 

helvete innan, någon mer som upplevt samma sak? 

 

Marianne Carlfors. I januari lades min pappa in på sjukhuset med ett knä som var lika stort som en 

barsketball! Han hade haft svårigheter väldigt länge och ont som 17! Lite läkarefel hit och dit! Dagen 

innan han lades in var det en läkare som sade, nä men det där ser bra ut kom tillbaka till april!!!!  De 

öppnade benet o det var en JÄTTE böld! Det hade gått alldeles för långt redan, men de försökte 

rädda benet med vakuum som de fick byta var tredje dag! Han fick intravenöst penicillin. Efter 3 

månader på sjukhuset och narkos var 3 dag amputerade de benet precis övanför knäet! Han var jätte 

jättesjuk. Efter 3 dagar fick de ta det som var kvar av benet för bakterierna var aggressiva och benet 

ruttet ;( långt långt sorgligt forlopp! Han höll på att dö ifrån oss 5 ggr! Jag bor i Sverige o han i 

Danmark, så I kanske kan tänka hur mitt liv har varit det förgångna året!  Han blev till slut utskriven 

med beskedet att vår far inte blir en gammal man för bakterierna kunna han aldrig bli av med, så det 

var livslångt pennecillin!!!  Sen en dag kom min mans kusin och pratade om ks! Jag köpte en dunk 

direkt och åkte ner! Efter 1 månad var han i bättring! Förra veckan var han på kontroll på sjukhuset!!! 

INGA bakterier kvar! Inge mer epo heller, hans kropp funkar!! Läkaren förstår ingenting!!!! Och vi 

säger ingenting! Nu vill min far ha ett nytt ben och nästa fredag fyller han 72 år!! Det hade vi aldrig 

trott! Så det ska bli FEST!!!! Sitter här med en tanke, som jag vet jag inte får tänka...men tänk om jag 

hade hört om ks i januari o inte i juni ;(! Men han lever och det är jag tacksam för! Ska tillägga att jag 

fyllde på hans kompis också som har reumatism i lederna! Han fick 17 piller varje dag, o gick på 



sjukhuset ber tredje vecka för att ta spruta mot smärtor!!! Ingen spruta nått mer o nere på 5 piller pr 

dag!!!!! Så de to gamla kompisar kan nu igen dricka en öl och prata lite skit. 

 

Maria Himmelsjö. Jag har använt kolloidalt silver i snart 15 år. Både till mig själv och mina katter, in 

och utvärtes. Det har hjälpt mig ifrån förkylningar, inflammationer och en envis magkatarr. Bl a. Mina 

katter har fått det i hela sitt liv (äldsta är nio år) och har varit hos veterinären en gång/katt. Jag skulle 

aldrig tveka att använda ks om jag fick cancer. Däremot undrar jag hur det kan vara ok att alternativa 

företag blir jagade av statliga myndigheter? Det är 2014!!!! Och är svensk sjukvård bra idag? Blir folk 

friska från cancer med hjälp av cellgifter osv? 

 

Susanne Holm. Ja, Carina Bergström, om du menar typ "retrievereksem", så fungerar det bra. Spraya 

Ionosil KS (rent) på det utsatta området några ggr/dag. Det torkar upp på några dagar och ev. klåda 

försvinner. Min erfarenhet är att man inte behöver raka bort päls. Ge hunden KS att dricka också (1 

msk 2-3 ggr/dag) Min hund kommer och ber om att få KS på ett tefat. 

 

TheMimzter Pitsburger.  Vi kör ks i vattenskålen hemma  they love it! Om vi inte häller i det så står 

de och glor på oss vid vattenskålen haha... 

 

Johan Olsson.  Angående er artikel om kolloidalt silver ser jag att ni går i läkemedelsbolagens 

ärenden. Jag har blivit av med en rad åkommor med bla silvret. Och att ni hänvisar till att 

biverkningen att får missfärgningar så är silversalter av typen silvernitrat. Dags att hålla isär 

begreppet kelatering och icke kelatering. Har ni även missat att ta upp att kolloidalt silver hjälper mot 

ebola? Sök vidare med öppet sinne... Att påvisa genom vinst på 8,5 miljoner kr gällande silver ställt 

emot läkemedelsbolagens omsättning på 170miljarder dollar på cancerbehandling? Gå in på 

Justice.gov sök på tex glaxosmithkline och guilty i sökrutanosv. Titta då även på detta exempel: 

http://www.lakemedelsvarlden.se/.../manga-miljarder.... Här bevisligen har minst 3000 svenskar fått 

cancer av denna medicin. Och då när snittbehandlingen per patient ligger på 2,7milj kr blir det 8100 

miljoner kr som Sverige får hosta upp i form av våra skattemedel. Är inte detta något att skriva 

om???? Tack på förhand för en otroligt oseriös tidning! 

 

Sanna Nova Emilia. Det är så jävla sorgligt när människor som verkligen hjälper andra hängs ut som 

bluffmakare. En jävla häxjakt är vad det är!!! Fy fan säger jag bara. Jag blir inte arg ofta, men nu är jag 

fly förbannad. Det här är inte okej.  Jag har blivit fri min psoriasis tack vare Ion Silvers produkter. 

Psoriasis är en autoimmun sjukdom precis som cancer, om än inte dödlig. Jag hade psoriasis i 23 år 

men ingen traditionell läkarvård kunde hjälpa mig. Ingen media tycks vara intresserad av att granska 

cancerindustrin, för en industri är exakt vad det är. Cancer omsätter miljarders miljarder dollar varje 

år för läkemedelsbolagen, men ingen ifrågasätter det. Det är naturligt att människor söker alternativa 

vägar när de traditionella vägarna som erbjuds inte kan erbjuda ett skit. Och det är var människas 

absoluta FRIHET att få välja själv! Så sluta idiotförklara oss individer tack! 

 

Christopher Djstq Gothnier.  Jennifer testa, det hjälper jag trodde detta var skit, men jag har haft 

problem med vissa saker sedan slutet av 90 talet, redan efter ett dygn börjar det visa resultat, mer 

kan jag inte säga att det fungerar på mig... 

 

Charlotte Kvarnhem. Påhoppet i artikeln mot Anders och ALLA oss som använder K-Silver är 



verkligen inte ok. Det förklarar nog varför många reagerar starkt i dag. Vi känner oss helt enkelt 

kränkta .... Stanna kvar på sidan och läs gärna de filer som innehåller användarberättelser, så får du 

känna efter om det är något för dig. Jag använder Silver mot vårtor och svamp. De resultat jag får där 

är HELT häpnadsväckande. Vi använder också silver att gurgla med vid förkylning, där är det svårare 

att veta om vi får resultat eller inte, eftersom man inte vet hur förkylningen skulle bli utan. Så prova 

dig fram. Lycka till!! 

 

Kerstin Frost Erkers. Min hund blev av med livmodersinflammation. Vi slapp operation. Tror inte det 

var placeboeffekt . Vi själva håller virus borta med KS-spray i hals o näsa när man anar virus. 

Försvinner efter några dagars sprayande(3-5gånger/dag). 

 

Eva Gustavsson.  Jennifer Ohlsson badda den ytan som klådan sitter på hunden ,,gör så flera gånger 

per dag ..har själv använt till min vovve med lysande resultat ,,även på kliande utslag typ myggbett på 

mig själv och läkningen går sååå mycket snabbare på både djur o människor. 

 

Linda Glambeck.  Jennifer, prova att ge din hund ca 10 ml silver direkt i munnen rent i spruta morgon 

och kväll, du kommer snabbt se resultat. Vi har över 20 djur på gården och hade inte klarat oss utan 

silver. En del av djuren hade inte ens levt idag. 

 

Katarina McLaughlin. Jag (och min familj), som KS användare, känner mig/oss kränkta av den 

artikeln. Jag/vi är tydligen helt blåsta (enl. artikeln) eftersom vi använder Ion KS dagligen. Självklart 

jag blir förbannad, för jag tar det som ett personligt påhopp. KS är en fantastisk produkt, som hjälper 

mot det mesta i virus/bakterie-väg, och jag hoppas VERKLIGEN att människor inte tar till sig det som 

står i artikeln, utan provar KS själva först!! Jennifer Ohlsson, ge din vovve rent KS oralt (i en medicin 

spruta, 1 tsk/3 ggr per dag) samt spraya rent KS där den har klåda, flera ggr/dag. Se också över 

fodret, många hundar är allergiska mot spannmål. Jag hoppas din hund får slippa klådan snart! 

 

Zenita Källström. Jag har varit med i ca 6 månader för jag fick tipset av en homeopat att ge det till 

min hund som fick en skelett tumör. Hon klarar sig i tre månader istället för 2-3 veckor som 

veterinären var helt övertygad om. Pigga på sig rejält med ks o på djur finns ingen placebo effekt. Så 

numera dricker jag det själv 2 ggr om dagen en msk. Inte varit så mycket som förkyld sen dess. Hela 

min familj har haft men inte jag..... Vi har även använt det till EX antal inflammerade sår, fistelgångar 

etc på djur o barn med outstanding resultat!!! Men man måste hitta sin EGEN användning av det o 

vad man tror på. Är med för jag tycker er är så kul att läsa om alla som mår så mycket bättre!!!! 

 

Anna Lena Lindqvist.  Jag fick samma råd, avlivning men jag fick ett annat råd av Anders. KS och MSM 

i maten. Sedan har jag sprejat KS där han kliar sig. KS är svagt klådstillande och svagt smärtlindrande, 

använder på mig själv så jag vet. I alla torrfoder finns kvalster, kan vara det också. Ofta reagerar en 

allergihund på allt möjligt. Min hund tålde inte Hills. Den där betblandningen som är i alla foder som 

utfyllnad kan också ställa till problem den omvandlas till socker i kroppen och kan orsaka 

svampöverväxt men till det är KS bra. 

 

Sarita Axelgrim. Varför tror du att det blir liv, Jennifer Ohlsson? Kan det vara så att det finns fara för 

att myndigheterna hittar vägar att förbjuda Ionosil KS? Jag kan informera dig om att här finns 

människor med livslånga sjukdomar som äntligen har hittat något som botar (inkl mig själv). Skulle du 



sitta stillatigande om du skulle bli utsatt för sådant hot? Kan du ha förståelse för hur det kan uppröra 

folk? 

 

Christer Nielsen. Fick en böld på bröstet.Badade den ett par dagar med k.silver, samt drack det tre 

gånger dagligen..Inom en vecka var den helt borta. 

 

Hans-Johan Larsson. Ja hade jag "inbillat" mig att det funkade, så är jag supernöjd, för jag inte varit 

förkyld, magsjuk etc sedan årskiftet och ingen i familjen heller för den delen. Och då vill jag tillägga 

att hundens eksem försvann på något dygn efter sprayning av ks. Och om nu hunden har förmågan 

att reflektera över läkande egenskaper så vore han den smartaste hunden på jordklotet.. Jag vet att 

han inte är speciellt logisk för att vara hund, men han är mysig, fin och lite fjantig och oftast glad och 

lugn. 

 

Serhat Akkoyun. KS hjälpte mig när inget annat gjorde det.  Jag hade psoriasis och hoppade mellan 

Stockholms hudspecialister utan resultat. Sen hittade jag KS och problemet var väck!! Varför var det 

ingen av specialisterna som rekommenderade det?! Mitt svar på det är okunniga och ignoranta! 

 

Björn Paulin. Konstigt hela grejen tycker jag, att dom smutskastar något som verkligen funkar mot en 

massa sjukdomar osv. Har själv använd silversalva och dricker silver när jag känner att "nått är på 

gång" typ magsjuka eller influensan och mot mitt eksem. Det man måste veta är att man inte blir 

frisk på en gång. Utan att man måste rena sin kropp på många olika sätt innan och detta tar tid. Det 

som är det sjuka är att man vill förbjuda nått som hjälper mot cancer men det är helt ok att sälja 

cigaretter och snus där man vet att det framkallar just cancer. Och vilka sitter och gnuggar händer åt 

detta tror ni?? Anders Sultan är en hjälte i dagens smutsiga samhälle där vi "vanliga civila" är 

försökskaniner åt de stora företagen så dom kan tjäna mer pengar på oss sjuka. 

 

Marika Johansson. Har precis köpt en 5 liters ks, och tänker fortsätta med det  finns inget bättre! 

 

Ann-Marie Wonevik. KS. Bli av med lus på tomatplantorna, och krukväxterna trivs! Min astma är 

mycket bättre. 

 

Monica Lahti. Jag har två katter, två hundar och ett flertal hästar som säkert skulle yttra sig om de 

kunde - alla har blivit hjälpta av KS och MSM. Kan nämna några "åkommor" som hjälpt mina djur: 

öroninflammationer, ögoninflammationer/infektioner, mugg, magbesvär, eksem, infekterade sår, 

muskelinflammationer, mm mm. Kan tillägga att dom har behandlats med traditionella läkemedel 

innan i vissa fall, och inte blivit ett dugg bättre, men blivit helt bra av KS eller MSM. Ingen av dom vet 

vad placebo är! 

 

Annette Cronholm. Jag gav min hund KS när han hade magsjuka och hade blodig diarré , han blev 

frisk på 2 dagar. 

 

Borgny Bergman. Jag var till Vet och drog ut en stor tuggtand på min hunden som var så full av var i 

de fyra rötterna. Samtidigt togs en knöl på ena frambenet bort som senare visade sig vara elakartad. 

Jag tvättade såret med KS och spolade med utspädd KS i munnen. Vid återbesöket till Vet blev som 

blev enormt imponerad hur bra och fint det läkt på de 3 veckorna. Med tanke på hur varigt och fult 



det var i käken under tanden, och såret på benet som efter OP även det blev lite varigt. Men allt läkte 

jättebra i alla fall.Och jag tror det mycket berodde på KS. 

 

Maria Vestvi.  KS tar bort svampsjuka på jordgubbsplantor. 

 

Anna-lena Hägglund.  Nej, jag är inte sjuk. Om jag själv får svara förstås...  Jag använder ks på sår 

både på mina djur o dom i min familj, vid illamående, blev av med en magåkomma som jag haft i 3 v 

på ett halvt dygn m ks. Sprayat i irriterande ögon, öron mm Tar det inte varje dag. Det gör min dotter 

(bor ej hemma) det har gjort hennes liv lättare att leva med IBS. 

 

Susanne Svensson. Verkligen inte! Jag är frisk och började använda KS när jag hade en jobbig 

öroninflammation, som behövde lite extra "krut" för att få bukt med (och KS hjälpte!!). Tar nu KS 

varje dag, i syfte att hålla mig "ren", dock i mindre dos än då jag hade öroninflammation. 

 

Camilla Lundkvist. Men då finns det ju friska människor här i gruppen som någon därute påstår sig 

att det inte finns... Hur kan någon smutskasta människor på detta sätt?? Inte okej!!!!!!! Grrrrrr... Blir 

arg,besviken på såna personer som påstår att man är sjuk när man inte är det.. Alltså bär denna / 

dessa människor på den absolut farligaste sjukdomen som finns - avundsjuka dom borde kanske 

testa ks... Kanske hjälper.. Tack alla för att jag fick veta detta av er. 

 

Mikaela Ribbing. Frisk som en nötkärna, men "silvrar" bort alla begynnande förkylningar. Men jag 

gillar att läsa om andra användningsområden också. 

 

Victoria Widerkrantz. Jag är frisk. Kört Ks i mina råttors vattenflaskor under flera år. Speciellt under 

förkylningsperioder. Tar mycket av rossel/nysningar osv hos råttorna så man slipper en hel del 

medicineringar. Tvättar även hundens tassar som utslag i det om jag inte kör salvan med ionsilver. 

Funkar skit braför sånt. Men tror inte på några mirakel. 

 

Veronica Nilsson. Frisk, men har ibs...och ks har hjälpt mig! 

 

Anne Ekendahl Billman. Jag (och hela min familj) är frisk/friska som nötkärnor (vad vi vet)! Vi 

använder inte KS dagligen men så fort vi känner av en förkylning- halsont så sprayar vi i halsen- 

dricker mm. Personligen hade jag min senaste förkylning för 2 år sedan. Jag sprayar också på sår - 

eller använder groblad. För oss är inte KS allt, utan vi använder också många örter i förebyggande 

syfte, men KS har en, av många andra, givna platser i mitt husapotek. Sen använder jag KS som 

konserveringsmedel i hudprodukter och det känns betydligt sundare än de alternativ som erbjuds. 

 

Sanna Hagberg. Mailade nyss Joakim ang den lögnaktiga artikeln: 

Hej Joakim!Jag blir så ledsen då jag läser din lögnaktiga artikel, vill du inget annat än att förstöra för 

människor? Kolloidalt silver är en fantastik bra produkt som hjälper många sjuka människor precis 

som det hjälpte mig i våras. jag var inlagd på sjukhuset i Gävle, isolerad på infektionsavdelningen pga 

av ett virus som jag fått som främst attackerar levern, jag mådde fruktansvärt dåligt och vägde bara 

43 kilo. Jag hade varit sjuk 2 veckor då jag kom till sjukhuset då jag insjuknade på Bali. jag hade 40 

graders feber var dag varje minut och det sa läkarna att jag skulle ha 2 veckor till i och med att detta 



brukade hålla på minst 4 veckor... Då viruset angripit levern så fick jag inte äta febernedsättande som 

alvedon då det skadar levern. 30 timmar efter att jag börjat ta 1 msk silver varje timme, ca 21 doser 

dygn var jag helt feberfri vilket enligt läkarna inte skulle vara möjligt....Detta fungerar och det är 

också därför de nu använder det mot Ebola med goda resultat. 

Du som är journalist, gör något gott för mänskligheten istället för att förstöra! Se dokumentären 

Cancer the forbidden cures på you tube tex och börja skriva hur fungerade cancerbehandlingar 

undanhålls pga av att det INTE FINNS NÅGOT SOM HELST INTRESSE AV ATT LÖSA CANCER GÅTAN. 

Detta då varje cancer patient i snitt omsätter 3 miljoner och läkemedelsföretagen inte vill gå miste 

om denna kassako. 

Med vänliga hälsningar, 

Sanna Hagberg 

 

Jenny Livén Fd Salomonsson.  Sekt o allt vad ni säger, gå ur gruppen då, för i h-e! Själv har jag använt 

ks vid begynnande förkylning, det har hjälpt VARJE gång... testat EN gång vid magsjuka, hjälpte 

direkt... och, framförallt ; har läkt ett stort,infekterat sår på en häst... och han kan då inte ens ha trott 

på sockerpillereffekten.... så lägg ner. Vi VET ju att det funkar! Såklart inte i 100% av gångerna det 

används, men Alvedon hjälper aldrig min huvudvärk... trots att det är det den är till för. 

 

Sonja Spencer Berg. Jag, mina tre hundar och katt har alla blivit hjälpta av KS. Skriver självklart under. 

 

Heléne Höglin.  Jag är också grundlurad! Slipper UVI, astman är betydligt bättre, sår läker på nolltid, 

nagelsvampen är puts väck mina katter är av med både UVI och hosta!! Måste vara rena rama 

sagan... eller så är det vår nya verklighet. 

 

Martyna Wagner. Hejsan allihop. Någon här inne som är gravid och tar KS? Jag är i 13:e veckan och 

tar en matsked KS en gång i veckan. Ultraljudet visar på otroligt starkt hjärta. Gjorde duo-testet, visar 

att risken att mitt barn föds med Downs Syndrom är lika stor som om jag vore en 20-åring, jag är 32 

år gammal. 

 

Joni Sorri. Om nu kolloidalt silver skulle vara frätande skulle jag ha dött för några år sedan. Kan med 

glädje säga att länge sen när jag använde läkemedel var jag konstant sjuk samt att jag hade konstant 

huvudvärk. Hur kommer det sig att jag inte ens behöver dessa giftiga mediciner längre?  DU BLIR VAD 

DU ÄTER, äter du tabletter så blir du en tablett till slut dvs. gift! 

 

Inger Francke. Det här är eg för korkat för att kommentera men jag har egen erf av hur potent ks är. 

Botade en svår ögoninfl ammation som jag fick i Indien på mindre än ett dygn. Genom att droppa ks i 

ögat 4 ggr! 

 

Lena Fix. Kollodialt silver är mycket bra och jag använder det i förebyggande syfte plus att min familj 

också känner stora fördelar med detta. Det här är ju inget nytt medel utan har funnits redan sedan 

början av 1900-talet Men idag handlar det mest om hur mycket pengar man kan tjäna och finns det 

något som är bra då måste "Jättarna" slå emot, Vänta bara om detta förträffliga silver får säljas på 

apotek odyl. så kommer det att saluföras och säljas mycket dyrare än nu..tro mej för det har funnits 

andra naturliga läkemedel som förbjudits för att apoteken skall få sälja och tjäna pengarna. ..Det står 



att man kan försöka förebygga sjukdomar som tarmparasiter, virusar som inte svarar på antibiotika 

men som i viss del svarar på silverjoner, samt att det är en vattenreningsprodukt som tar bort vissa 

dåliga bakterier i vattnet odyl, m.m. m.m Tex. är det mycket bra att dricka kollodialt silver vid 

problem med urinvägsinfektioner, svamp odyl..det renar och förhindrar att urinproblemen eskalerar 

och man "kissar" ut och renar blåsan och även njurarna.. MEN jag håller med om att man inte enbart 

i vissa fall skall lita på att silver tar bort redan uppkomna sjukdomar utan man måste alltid kontakta 

läkare vid misstanke om infektioner m.fl. sjukdomstillstånd..MEN det är ett bra förebyggande 

naturligt medel..Dessutom är det inte ett giftigt och beroendeframkallande kemiskt medel. 

 

Camilla Arlebrink. Hur köpta av läkemedelsindustrin är ni journalister egentligen. Jag hade gärna 

tittat in på era konton då denna häxjakt har pågått över ett halvår nu. Men fortsätt ni med era lögner 

och ligg gärna sjuka i maginfluenser o förkylningar i höst för det slipper jag tack vare kolloidalt silver. 

Dessutom används silver flitigt inom vården men det pratas det inte om. Det pratas heller inte om 

vilka pengar en enda cancer patient drar in i pengar till läkemedelsföretagen. Det är bra att ni har 

med partiska människor som.själva har patent på omlag av xylitol. Det kanske borde granskas också. 

Ni är så vinklade att man blir äcklad. Och så är det med allt ni skriver. Styrda av eliten så att ni kan 

påverka det blunda massmedvetandet i den riktning ni vill. Dessutom tar ni bort inlägg som säger 

tvärtom. Varför är inte Anders åsikt med tex? Om ni vill veta varför vi dricker silver så fråga, svaret är 

enkelt. Vi mår.bättre, en del blir botade och vi slipper ligga o gny i influensor som resten av 

foliehjärnorna har. Bättre då en foliehatt som skyddar mot era artiklar oavsett. Ni är inget annat en 

en vinklad skvallerblaska. Men vi är för många nu som genomskådat er och väljer hälsa framför 

sjukdom och det vet vi skrämmer många. För elitens stora skräck är just människor som botar sig 

själva. Men ni kanske skulle ta o jobba med era rädslor lite så ni kan börja skriva om alla bra saker 

som händer istället för era negativa vibbar. Skärpning detta har pågått länge nog. 

 

AnnKatrin Persson. Aftonbladet ni sprider endast vidare HD:s lögner. Kolloidalt silver är faktiskt 

jättebra. Det är ingen bluffmedicin utan den hjälper folk på riktigt. Anders Sultan lurar INTE 

cancersjuka han uppmanar de inte att sluta ta cancermedicin men uppmanar att ta KS som 

kompliment. Det är skillnad det! 

 

Ann-Louise H Andersson. Har en förlamad man med njurproblem och han har diabetes 2.  Vi ger 

honom vatten + kolloidalt silver i sedan 2 år och hans njurvärden har aldrig varit så bra som nu! Fick 

veta det den 22 oktober. Jag har 1,5 liter vanligt vatten  + 1-2 msk Kolloidalt Silver och blandar detta. 

han får ca 2 liter av det vattnet in i sin pegg i magen under hela dagarna. Hans alla värden blir bara 

bättre och bättre.  På Röntgen byter de hans njurkatetrar var 3:e månad. De som arbetar där har 

varit där i 35 år och jobbat med samma njurkateterbyten på mest herrar. Nu i oktober fick vi högsta 

betyg och vi fick se hans urtagna katetrar.... och de var helt rena efter 4 månader denna gång!  De 

har aldrig sett detta!  Jag sa att han får Kolloidalt silver i allt sitt vatten och detta mår njurarna bra av. 

BRA fick vi till svar! Och hans diabetes blir bara bättre och bättre. Han får bara mindre matinsulin för 

varje månad nu.  Ville bara tala om detta.  Själv tar jag en "silvergrogg" ibland och det är toppen 

bra!!!!!  HÅLLER HELT PÅ DIG och jag talar om detta till alla jag bara kan! Alla min mans personliga 

assistenter får av detta också.  Jag köper 5-liter-dunkar och är inne på vår 18:e liter nu!  

 

Carina Nina Broberg Pedersen. Nä, jag har då banne mig inte blivit hjälpt av vårt kranvatten och 

inget annat vatten för den delen, inte heller av hela sjukvården som har pumpat mig full med 



mediciner av alla slag i många långa år, som dessutom har gett biverkningar och gifter som sen ska ur 

kroppen igen efter användande. Har jag blivit hjälpt av det NEJ, men däremot har ks gjort att jag har 

fått livet tillbaka...... Har haft så grymt svårt med mitt tandkött, senast i natt hade jag en djävulsk värk 

i tänderna. Sprayade med ks och idag känner jag ingenting..... Ska bli väldigt kul att tala om detta för 

min tandläkare när jag kommer tillbaka till honom. 

 

Staffan Lindberg.  Jag hade en allvarlig öroninfektion eftersom jag sovit med öronproppar under lång 

tid. Det resulterade i att det ibland kom var i hörselgången. Jag trodde att det räckte att spraya in lite 

KS då och då, men först när jag lät det verka under 3x20 minuters tid per dag så hade det effekt efter 

ett par dagar. Då hände någiot intressant, det hoppade till andra hörselgången. Det var bara att 

upprepa proceduren även där. Jag skiter blankt i vad VOFare säger, Kolloidalt Silver funkar punkt. 

 

Ewa Esberg Persson.  Genom åren haft njurgrus o njursten vid flera tillfällen alltid fått bakterier i 

urinen med antibiotika och sprängt vid flera tillfällen detta va innan jag prövade KS denna gång tog 

jag större dos KS vid 2 tillfällen o symtomen försvann vid läkarbesöket intaget små mängder o hade 

inga bakterier alls däremot blod ,sa då jag intagit KS ett par dagar o sprayat i underlivet han sa att det 

säkerligen tagit död på bakterierna men ej sten o grus för det fanns då kvar ska kontroll röntga om 

några veckor men känner mig helt symtomfri och absolut ingen placeboeffekt det kan jag lova. 

 

Catrin Paulsson. Jag brukar själv vara skeptisk. Men KS har hjälpt min familj och mina hundar vid så 

många tillfällen att det inte går att förneka hur bra det fungerar. Önskar att fler skeptiker vågade 

prova och uppleva själva! 

 

Mi Ro. Om detta medel försvinner från marknaden p.g.a. ej undersökande artiklar så hamnar Joakim 

Björck på min lista. Detta medel har sänkt min sjukfrånvaro från jobbet radikalt. 

 

Magnus Abrahamsson. Amerikanska försvarsmakten har gjort egna tester i början-mitten av 2000-

talet ang. kollodialt silvers effekter på Ebola. Resultatet blev hemligstämplat. FDA och CIA stoppade 

leveranser av kollodialt silver till NIgeria och Sierra Leone när Ebola hysterin tog fart efter sommaren. 

Det är all bevisning jag behöver för att veta att Kollodialt silver är bra.Googlar man dessutom "patent 

ebola" så kommer man till Amerikanska patentverket. Alla 4:a generationer av ebolaviruset finns där. 

Alltså ett tillverkat virus. 

 

Andreas Obenius. När jag jobbade på akutmottagningar på 90-talet var ca 60% av de som kom in på 

en mottagning i Sverige medicinförgiftade... Alltså förgiftade av alla mängder mediciner läkarna skrev 

ut. 

 

Joy Hansen. Regler om tvångsvaccination finns f.n. i lagen (1952:270) 

https://www.google.se/url?sa=t&source=web&rct=j... 

 

Johanna Catwitch CuruXa.  Här i vår lilla stad har vi Hästshopen där en mycket engagerad person en 

dag tipsade mig om detta fantastiska silver för 15 år sedan, dessutom kostar det ofta mindre just i 

hästaffärer, samma Ionosil, men lägre pris .. så mycket det har hjälpt mig och min familj, mina djur 

inräknade, så mycket det sparat i veterinärvård för oss..roligt är när vänner kommer och tipsar om 

Silvret, samma personer som man tjatat på i massvis med år  Man är redo när man är redo... inte 



förr. 

 

Thomas Berglund. Artikeln av JB var en av de sämsta och negativa artiklar jag har läst på länge. Att 

något KAN ha effekt är väl för fan inte samma sak som att lova bot?!  Sjukvården och den medicinska 

vetenskapen kan inte heller lova någonting. Så vad fan är skillnaden? Sjukvårdens så kallade 

vetenskapliga evidens? Att något ger samma effekt/resultat om och om igen på så många människor 

som möjligt? Att alla är olika struntas det helt och hållet i. Bara man kan garantera en effekt. Vad 

effekten består av är oväsentligt, det finns ju en bevisad effekt. Det enda som erbjuds är 

symtomlindring. Ingenting annat. Symtomlindring från i princip varenda åkomma och sjukdom fick 

man förr av kvicksilver i olika beredningar. Det var gårdagens "moderna" sjukvård baserad på 

vetenskap. Ingen människa kan bli frisk av sjukvårdens mediciner och metoder. Symtomlindring är 

det enda sjukvården kan göra. Antibiotika dämpar symtomen, men tar inte bort hur och varför man 

fick en infektion. Sjukvården vet dessutom knappt någonting om cancer. Vetenskaplig behandling? 

Stenålders skulle jag säga. På hundratals år har sjukvården utvecklats INGENTING när det kommer till 

cancer! Skära bort det sjuka? Värre än en bilmekaniker som åtminstone BYTER ut den dåliga "delen". 

Strålning? Det farligaste som finns, dödar varenda levande cell. Ja plutonium är farligast. Sjukvården 

använder ämnen som är mindre farliga. Resultatet är ändå det samma som med plutonium, celler 

dör och arvsmassan, den genetiska koden ändras permanent av denna "toppmoderna" behandling. 

Kemoterapi? Bara någon nivå under strålning i farlighet. Dödar varenda levande cell. Med 

fruktansvärda biverkningar som följd, precis som med strålning. Jag vet att många människor kan och 

har förlängt sitt liv med sjukvårdens metoder och mediciner. Inget fel med det. Alla har rätt att göra 

som dom vill. Tydligen har du bara "rätt" att välja om du underkastar dig "vetenskapliga" metoder 

och mediciner. Artikeln är ett hån mot den fria viljan och kritiken mot alternativ syftar till att öka 

kontrollen av den enskilda människan. 

 

Kent Bengtsson.  Skickade just detta email till Joakim. Föreslår att andra gör detsamma och kopierar 

in redaktionen (vilket jag glömde) : 

Tack Joakim! Tack för att du gjort många mer medvetna om KS som ett alternativt botemedel till 

Läkemedelsindustrins “behandlingsmetoder”. Tack för att du förkastar KS på ett sätt som väcker 

undran. Undran om varför inte någon som anser sig hjälpt av KS citerades i artikeln. Tack för att du 

mellan raderna erkänner att den etablerade och “offentliga” medicinen är maktlös emot cancer – 

eller ovillig att bota något som ger miljardinkomster för den industri du lär förespråka. Tack för att du 

visar i din artikel att du inte drar dig för att använda lögner och svek i ditt journalistarbete (som att 

under falsk namn falskt påstå sig vara en nära anhörig till någon med cancer). Tack för att du inte 

bevisar att KS inte fungerar. All du kommer med är att den KAN (möjligen har förmågan att) 

missfärga skapa resistens eller reagera med ämnen i kroppen. Du kommer säkerligen att belönas väl 

av dem du arbetar för, hoppas bara du ger en tanke ibland till alla som lider av onödiga sjukdomar för 

att du och dina kollegor och uppdragsgivare skall ha en god och säkrad inkomst och för att ni skall 

åtnjuta privilegier och oförtjänt respekt från folk. 

Kent Bengtsson 

 

Ingrid Svenneke. Jag har jobbat som ssk i 30 år å på IVA i 27 år.. Tycker det är konstigt att inte läkarna 

säger ifrån på skarpen.. Nya stenter som sätts in i blodkärl är numer silveröverdragna ..varför 

accepterar man det då.. Å silver att göra ren apparater på kan är helt vedertaget.. 



 

Monika Fritzson. Jag blir tårögd när jag läser vad du skrivit en sådan fantastisk människa du är som 

utstått så mycket elände i ditt liv, och så skönt att du hittat detta KS som kunnat hjälpa dej, det är väl 

ett bevis på detta medel som inte ger biverkningar som andra läkemedel gör, som inte botar, men 

det gör KS. tack för din berättelse Ellen, använder KS i förebyggande syfte och på sår. 

 

Helena. Min drever blev frisk från hosta och andningsvårigheter, igår. Jag gav honom Ionosil i två 

dagar). 

 

Annika Englund. Jag ramlade över MSM då jag och veterinären provat allt för att behandla en svår 

mugg och rasp på en häst...det enda som slutligen hjälpte var MSM både oralt och som omslag. KS 

sprayade jag på när de värsta krustorna var borta.... Tack vare det är min veterinär med på tåget... 

och provar gärna MSM mot svårbehandlad mugg istf antibiotika. 

 

Thomas Granberg. Bara för att påminna er: alla mina artrosbesvär är borta, avbokat axeloperation 

för secondary impingement, opererade knät funkar perfekt utan injektioner av okända läkemedel allt 

detta har jag tränat bort själv i.o.m att inflammationerna släppt, msm i kombination med ks funkar 

alltså perfekt för mig....Skit i pressen,hela er själva.... 

 

Barbro Svensson. Jag känner mig verkligen inte lurad men tack vare KS lurade jag döden. Så det så. 

Det som de skriver är kränkande för alla oss här som har blivit mycket friskare/friska som vi vore helt 

intelligensbefriade och är med i en sekt. Men vårt samhällsklimat hårdnar...vi får inte tycka som vi vill 

och vi kan snart inte göra som vi vill utan att bli tillintetgjorda av myndigheter...journalister och 

framförallt...läkemedelsindustrin. De vill inte förlora pengar så de måste smutskasta allt som kan ta 

deras miljarder, för att inte säga biljarder , ifrån dem. 

 

Stina Redbjörk Eklund. Kritisera hellre de som tillåts göra reklam för vacciner som förstör människors 

liv och där de som säljer det blir ansvarsbefriade. Och det betalas med skattemedel. Kritisera de som 

gör reklam för spel och ruinerar msk och gör dem spelberoende. Vad kostar det samhället. Kritisera 

de som gör reklam för mat som gör oss sjuka där innehåll som socker, transfetter och E-nr etc får 

finnas bara för att dölja en dålig råvara. Det finns så mycket skit som tillåts men när en produkt som 

visar sig vara bra för msk så skall det försökas förtalas. Ni som tror på det media skriver om och 

varför de inte skriver om den verkliga skiten i samhället. Tänk efter varför de gör så. 

 

Ellen Hagerö. Joakim som skrev artikeln i hd fick mail från mig (det inkluderade även lite bilder): 

Hej. Läste just din artikel om Kolloidalt Silver. Det var tråkig läsning. Jag är en av alla som blivit 

mycket hjälpt av silver nämligen. Jag trodde inte på det alls men desperata tider ger desperata 

försök. Jag har vart riktigt sjuk i 8 år. Det sista låg jag 18 timmar per dygn och kunde inte behålla 

någon mat. Vissa dagar tog jag mig inte ens upp på toa själv. Som tvåbarnsmamma, gift och husägare 

i 30-årsåldern var detta, som du säkert förstår, en oerhört påfrestande situation. Jag är utredd för allt 

i svensk sjukvård. Under utredningens gång har man ställt över 40 diffusa diagnoser. Andra svar har 

var mer konkreta, så som att ryggen fått spontanfrakturer, diskbråck och kotkompressioner. När 

kroppen stängde av som värst började köttiga sår uppstå på kroppen. De klarade inte läka och större 

del av tiden åt jag enorma mängder antibiotika. Jag har intagit så oerhört mycket mediciner. En kort 



period testade jag mediciner för 36 000 kronor (tre fulla matkassar), allt för att bli bättre. Behöver jag 

ens förklara vilka skador och biverkningar dessa gett min redan sköra kropp. Beprövade, godkända, 

läkemedel. Jag blev testad flera gånger med svenska ELISA. Jag visade inget tecken på borrelia. 

Slutligen bekostade jag provtagning själv och skickade tester till Kløfta i Norge. 

Det var lite av en chock som kom tillbaka där. Jag har inga friska röda blodkroppar kvar för jag är helt 

ockuperad av borrelia, bartonella och babesia. Bilder på blod ska i vanliga fall se ut som en 

sammansatt kedja av klara, runda såpbubblor. Mina sitter en och en, ibland två...de är stjärnformade 

och det flyter omkring stavar av parasiter i vätskan utanför. Jag borde inte leva var beskedet jag fick. 

Antibiotikan jag fått för mina sår har hållt uppe en barriär. Utan såren hade jag förmodligen dött 

berättade man. Nu stod jag här. Med mediciner som var insatta för olika felsatta diagnoser och med 

ännu fler biverkningar. Eller stod. Jag låg, i ett mörkt och ljudlöst rum, utan kontakt med min egen 

familj. Jag orkade inte. Så blev jag puschad mot silver. Jag tyckte det var humbug men vad skulle jag 

göra? Ringde min svenska läkare och bad henne ta prover på all status i min kropp. Lever, njurar, 

sköldkörteln mm Gjorde till och med en biopsi på sköldkörteln för proverna var dåliga. 

Sen talade jag om att jag tänkte testa ks och jag bad henne fortsätta ta prover för att se så inget i mig 

kraschade. Sagt och gjort. Jag började med ks. Trots min negativa inställning tog det inte många dygn 

innan jag märkte att mina sju månader gamla sår faktiskt började läka. Det var en underlig känsla. 

Jag började komma upp på benen och jag märkte att många av mina mediciner inte längre behövdes. 

På kort tid lyckades jag sen sätta ut 13 preparat som vården ansåg mig behöva.  Mitt första blodprov 

efter silvret så var mina värden likvärdiga. Allt utom sköldkörteln som hade stabiliserats och låg 

normalt. Samtliga tester sedan dess har visat det samma. Ingen försämring av lever, njurar eller 

andra vitala testområden. Jag har inte fått ett nytt sår på ett år. Jag kan äta mat igen. Gå upp med 

mina barn på morgonen. Möta dem när dom kommer hem från skolan. Jag kan gå ut på små 

promenader. Jag kan ha sex med min man.  

Jag kan träffa mina vänner utan att de alltid behövet ligga i en säng och umgås. Jag har fått tillbaka 

små delar av mitt liv. Sakta men säkert. Det är dags att skicka in nya tester till Kløfta för att se vad 

som har hänt med mina ockupanter. Jag känner ju att jag syresätter mig lättare så förhoppningsvis 

har jag några kedjor av klara, runda såpbubblor nu mera. Jag har inte haft biverkningar av silvret alls 

på det vis som godkända läkemedel ger. Lite halsbränna ibland. Det hade jag alltid innan. Jag är 

definitivt inte blå. Jag har även hävt begynnande influensasymptom och halsinfektioner flera gånger. 

Jag har fått bort svampinfektioner i underliv och mun. Botat vaglar, öroninflammation och munsår. 

Till och med aggressiva cellförändringar i livmoderhalsen är borta. Spårlöst. 

Jag förstår att det är jobbigt för hela forskningsvärlden som står maktlösa mot ett sådant patentlöst 

universalmedel. Att en privatperson som Anders, med simpla medel, kan tjäna pengar...att man till 

och med kan koka hemma. En hel industri kan stå och falla på det. Läkemedelsindustrin. Man kan 

stänga ner sidor och jaga människor som hittar alternativ hjälp hur mycket man vill. Vi kommer bruka 

silvret ändå. Jag har blivit friskare och starkare med silver. Skulle det mot förmodan visa sig att min 

kropp tar skada av silvret (det vore en skräll) så har jag iaf fått några år till på benen. År som 

traditionell och godkänd vetenskap inte kunde ge mig. År som jag sluppit ligga avstängd i mörker. År 

som jag kunnat ge mina barn och min man. År jag kunnat njuta av själv. 



Jag är tacksam för Anders Sultan och hans brinnande tro och passion. Han får gärna tjäna pengar på 

mig sålänge jag ser dessa resultat. Utan hans brinnande låga hade jag fortfarande legat i ett mörkt 

rum. Om jag inte hade tagit livet av mig. 

Tack för ordet. /Ellen 

 

Tony Wallén. Ks fungerar inte på mig gällande förkylningar. Ks fungerar utmärkt på mig vid magsjuka, 

långvariga bihåleproblem samt svampangrepp i munhålan efter en tuff penicillinkur. Det är jag 

mycket nöjd med. När jag läser användarberättelserna ser jag att det kan hjälpa mot många 

åkommor. Men att det inte hjälper alla mot allt är väl inget konstigt? 1996 blev jag mirakulöst helad 

från en obotlig leversjukdom med hjälp av alger. När jag tipsade andra med samma sjukdomstillstånd 

om det, och de provade, blev de inte hjälpta. Men de blev hjälpta med andra tillstånd. Vissa blev 

"aldrig förkylda", men det blev jag. Det jag reagerar på är att så pass många i gruppen reagerar 

negativt när någon inte blir hjälpt av ks. Som om man gör fel, tar för lite osv. Jag bryr mig inte ett 

dugg om vad den stackars sensationslystna skjutjärnsjournalisten sprider eller vad 

pilleretablissemanget anser, jag fortsätter gurgla munnen med ks, så länge det är tillåtet. Likaså 

fortsätter jag med algerna, som jag ätit sedan -96, och som läkarna skrattade åt. Skratta bäst som 

skratta sist, i det fallet:) Mirakel inträffar, men sällan samtidigt och på bred front. 

 

Magnus Kennedal. Ska man skratta eller gråta. Vilken patetiskt vinklad artikel. Man hänvisar 

upprepade gånger till att KS döms ut av så kallade "medicinska experter". Självklart gör de 

"medicinska experterna" det. Självklart. Hur korkad får man vara? Benämningen "medicinska expert" 

får man i media bara om man är fast förankrad i skolmedicinen. Man är alltså på samma sida som 

läkemedelsindustrin och den traditionella medicinen vilka är de som har allt att förlora och är livrädd 

för att konkurrens ifrån alternativa behandlingar ska hota den traditionella medicinens monopol och 

mångmiljardinkomster. De som uttalar sig som "experter" är självklart motståndare till något som är 

ett hot både mot deras inkomster, karriär och ställning som experter. De har alltid varit motståndare 

till alternativ, kommer nog att vara tills de dör av sina egna cellgifter. Deras uttalande är ett komplett 

icke-argument eftersom de är jäviga att uttala sig. Det är som att be Marx att uttala sig om 

kapitalismens fördelar... 

 

Catharina Berg. Måste ju bara komma med något positivt bland dessa vidrigheter som pågår idag.. 

Idag har jag kommit till v30 tack vare ks och min livmoder är fortfarande stark och fungerar som den 

ska. Den bär på en liten frisk flicka som inte skulle kunnat få vara i magen om det inte varit för ks så 

återigen tack finaste Anders Sultan för all din hjälp tack tack tack.. Jag slänger med massor av kramar 

och en liten puss.. Neeej en stor puss på kinden den är du värd. 

 



 
 

Madeleine Silvertass. Samma här. Hade inte överlevt min graviditet utan ks!! Njurbäcken 

inflammation o kronisk svamp? Inte längre!! V 26 nu och botat det som antibiotikan inte bet på!! 

 

Christer. Att vattenreningen jag gör hjälper mot psoriasis är min kropp ett levande bevis för. Tackar 

Anders Sultan för fritt tänk utan överstatlig tvångsfördumning. 

 

Jaana Säker. Vill berätta lite vad som har förbättrats sen jag började med KS för drygt en månad 

sedan. Mina kroniska öroninflammationer är mycket bättre. Idag är jag helt symtomfri på ena örat, 

håller nu på att behandla det andra. Jag har mått illa varje morgon i flera år pga kraftig magkatarr, 

det är borta. Jag har STORA ytliga hål på mina tänder och inte haft några ilningar alls och tandvärken 

som började komma är borta. Jag har behandlat afte. Mitt stora sötsug är borta. Mina IBS besvär har 

minskat massor! Jag känner mig mer harmonisk inombords  Såhär bra som jag mår nu har jag inte 

mått på länge, även om jag är långt ifrån att må BRA! Tänker fortsätta med KS och fortsätta förändra 

dom andra bitarna i mitt liv som behövs för att kunna må så bra som jag kan. KS har gett mig hopp 

om att kunna må bättre igen och det i sig gör att jag kommer orka ta tag i resten! Tack till alla här 

inne som hjälper och stöttar varandra ! Ni är guld värda. Glömde skriva att jag botade min halsfluss 

på tre dagar med silvergrogg.  Mina mandlar var mer vita än röda av klet och det försvann nästan helt 

efter två dagar! Jag blev faktiskt chockad över hur bra det funkade på mig! 

 

Mea Margareta Engström. Jag har tagit MSM i snart 5 år, men kolloidalt silver visste jag inte vad det 



var men letat förtvivlat efter alternativ till starka kortisonsalvor till min nu nioåriga dotter och fick 

tips om KS. Måste erkänna att vi slarvar massor men bara 1 msk i tre dagar så ser vi sån radikal 

förbättring och hon slutar gråta av klåda vid sängdags. Självklart vill inte läkemedelsindustrin kännas 

vid de positiva resultaten. Så är det ju med allt som vi inte betalar till läkemedelsindustrin. Allt 

handlar om pengar. Men vi väljer att fortsätta, och vi ska börja göra vårt eget silvervatten. 1 msk om 

dagen betyder livskvalitet för mitt barn. Själv sover jag bättre, och särbon blir trevligare att sova med 

också. Vi slipper nämligen snarka. 

 

Lisa Jansson. Fick besök här på kvällskvisten av en vän, hans ena öga var igenmurat av en enorm 

vagel med inflammation .. efter en hel del övertalning och sprayning av mina ögon  så gick han med 

på att låta mig spraya ks i ögat... 40 min senare så är nästan allt rött borta och han är helt lyrisk och 

faktiskt lite lätt chockad över hur fort det blev bättre  han har läkartid på onsdag, men jag tror nog 

han kan avboka den. Han bad mig också beställa 5l till honom och hans familj  ÄLSKAR KS! kämpa på 

alla och bry er inte om dumma tidningsartiklar.... 

 

Linda Fröjd Fd Moen. Jag använder ks i ögonen. Ibland emellan åt får jag jätte röda ögon som geggar 

och kliar. 3 beh med ks så är det borta. 

 

Pernilla Sundberg. Använder KS i ögonen på hela familjen när våren och pollenallergin gör sig påmind 

och det är det bästa vi har. Jag blir så besviken på media. Visst är det bra å va kritisk men det borde 

gälla ALLA läkemedel. 

 

Hanna Björklund.  Min allvarliga kroniska tarmsjukdom kräver egentligen att jag ska äta medicin med 

olika former av cancer och MS på biverkningslistan. Nu har jag under tio års tid använt kollodialt 

silver istället. Jag är inte blå. Jag har sluppit operation. Jag har kunnat jobba heltid alltid. Jag har 

kunnat träna. Jag kan leva ett fullt normalt liv utan mediciner som skulle gjort det omöjligt för mig att 

få barn. Jag har inga problem med lever och njurar. En bonus är att jag slipper förkylningar och 

väldigt sällan får andra sjukdomar. Och jag håller inte på med tarotkort(vad sjutton skulle det ha med 

kollodialt silver att göra?). Den kommentaren visar bara på vilken nivå detta är. Ingen skriver artiklar 

om hur lurade och dumma alla människor som äter kemiskt framställd och dubbelblindstudietestad 

medicin är. Det är deras val och det gör de inte till varken lurade eller dumma. Men det är inte mitt 

val. Det finns tusentals naturläkemedel som hjälper människor leva ett drägligare liv, frågan är bara 

varför det kollodiala silvret ska bli så hånat och utsatt? 

 

Emma Hammar. Nu blev jag orolig! Ska ks stoppas? Såg något om det  ks är det som håller min 

älskade hund vid LIV! Han har den fästingburna sjukdomen anaplasma och han får ja varje dag då 

sjukdomen är kronisk. KS hjälper till att rensa ut de äckliga små sakerna! Han har fått 4 allvarliga skov 

och ätit antibiotika varje gång över 2mån tid. När anaplasman blir resistent mot antibiotikan (vilket 

det blir till slut) då kan inte veterinärerna göra mer och man får avliva hunden KS hjälper till och 

hållet skoven borta! Sen jag började med varje dag så har han inte haft något skov som innan kom 

tillbaka efter 3mån. Jag vågar inte sluta ge honom ks! 

 

Benny Ringström. Beställer min 4:e dunk med kvacksalverivatten nu, ha det så bra nu alla fjantar till 

troll. Har haft kraftiga problem med UVI som jag äntligen fått bukt med men även förkylningarna e 

som ett minne blott. 



 

Gretel Nord. Beställde 2 dunkar igår så det finns hemma! Min far som är 85 år är noga att packa med 

sig kolloidalt silver i resväskan när de åker till Spanien i perioder. Tillhör vårt husapotek som består av 

silver, msm, arnicasalva, calendulasalva, Sancho, Lactoferrin, Jade GreenZyme, Ciaga, Osteodenx, 

CalDenx och Nikkens vitaminer.Har fungerat bra i snart 9 år. 

 

Kristina Strålman. Att gå in i en livsmedelsbutik e som att gå på minerad mark. Margarin e det aceton 

mm i och all citronsyra som e svartmögel...det kan man tjäna pengar på utan rubriker... 

 

Caroline Nordman. Faschistisk, Lögnaktig, Förföljelse - baserad på Falsk information, Se upp för 

Lögnen inom Media och Läkemedelsverket. Det är inte bara lögner som de sprider. De hänger ut 

människor som använder fungerande teknologi för att skapa ökad hälsa - som BLUFFmakare! De 

kräver sanktioner och straff mot dessa människor. Själva bär de LÖGNEN. Själva förespråkar de 

metoder som garanterat dödar och skapar ohälsa - och kräver att vi alla ska använda dessa 

destruktiva - ICKE BEPRÖVADE metoder. Läkemedelsindustrins och Läkemedelsverkets metoder är 

inte bevisat effektiva någonstans! De är bevisat skadliga och livshotande. Studierna de åberopar är 

ofta manipulerade, korrupta och helt utan sanningshalt och användbarhet. Starka destruktiva 

agendor styr i Läkemedels- och Medicin industrin. Den "dolda maffian" - som håller tusentals och 

miljontals människors hälsa i sitt destruktiva grepp och som hotar med straff och förföljelse så fort 

någon bryter sig ur greppet. Media är med i denna agenda - tillåter inte hälsa hos individer och hos 

folket. All hälsa - all teknologi som fungerar fritt och oberoende från denna agenda angrips med 

många medel och på många fronter. Det är inte ens fråga längre om att värna att människor inte ska 

bli lurade - det handlar om att stoppa metoder som fungerar. Jag kräver min frihet. Jag kräver att 

studier görs som är baserade i sanning och öppenhet - och jag kräver att de ska vara fristående från 

agendor av girighet, kontroll och makt. För om tolkningsföreträdet och studier fortsätter att vara i 

klorna på de nu rådande, så fortgår bara denna massiva destruktion av människohälsa!!! Vi kan inte 

låta oss luras längre. Det finns studier som bevisar och stödjer många av de teknologier och medel 

som bär färre eller inga biverkningar, som är naturliga eller mer skonsamma än "skolmedicinen". Den 

falska agendan vägrar dock låta dessa studier tala. Det är ett gigantiskt förtryck - med ödesdigra 

hälsokonsekvenser och livskonsekvenser för miljontals människor. Nu får ni ge er!!! Upphör med 

förföljelserna, utpressningen, hoten, mörkläggningen. Vi alla förtjänar bättre. Det finns de som vet 

mycket väl exakt vad som pågår och att de till varje pris är med om att stoppa sann hälsa och 

fungerande hälsoteknologi. Sen finns det många som i blindo och okunskap, beroende på sina 

trosuppfattningar - tror sig förespråka sanningen och som går de förres ärenden i att förtrycka andra 

som vill skapa hälsa. Bli inte förvånad när du inser och det visar sig att många eller massorna trott på 

nåt som inte var sant. Ett helt system kan faktiskt bygga på falsk information och trosuppfattningar 

som ALDRIG bevisats! Nedanstående artikel Upprör mig enormt. Den är bara ett av många exempel 

på denna förföljelse som bygger på dolda agendor och förhoppningsvis på massiv okunskap. 

 

Lennart Nilsson. Det ljugs helt oförblommat i mainstream media och dessutom utelämnas allt som 

dom inte vill att folket ska få veta. Och det rör inte bara medicin eller naturmedicin, det rör alla 

områden som politik, utrikespolitik, försvar, ekonomi, jobb m.m. Vi lever i en stor lögn! 

 

Ulla Ström. Jag har blivit hjälpt med KS när jag haft infektioner i hals och öron genom att dricka KS 

och spraya i näsborrar och öronen. Det känns så skönt när man märker att det lindras. Två gånger vid 



getingstick på nära anhöriga har jag sprayat KS direkt efter sticket och svedan slutar omedelbart, helt 

klart att KS ger antiseptiskt effekt. Jag vill gärna fortsätta använda KS. Jag har kunder som säger 

detsammas det hjälper vid eksem, narig hud  mm... 

 

Jerker Andersson. Har skrivit till Journalisten Joakim vid HD som hoppat på Anders Sultan och KS 

utan att höra med de som upplevt att de blivit hjälpta av KS eller höra med forskare som kommit 

fram till samma sak. Så här skrev jag: 

Hej Joakim, Har sett att du skriver om kolloidalt silver. Tycker det är bra att saker lyfts fram i ljuset 

men måste ge dig kritik för att du gör det mycket riktat och bortser från fakta att det hjälper många 

från olika sjukdomar. Jag har själv blivit hjälpt av silvret om än inte botad. Min historia kring detta 

finns här (lade länk till honom). 

Vågar du ta upp detta måste du kunna ta upp ämnet sjuka hus och föra fram hur illa forskarna beter 

sig i ärenden som rör barn i skola där fuktskador och mögel finns. (lade länk till honom). De forskare 

som du hänvisar till i din artikelserie om kolloidalt silver ter sig inte säga hela sanningen. I min 

profession har jag forskat en del om saneringsvätskor och ser att kolloidalt silver 10 ppm är 

effektivare än många mycket giftiga saneringsvätskor som används inom saneringsbranschen idag. 

Vid sök på forskningsavhandlingar hittar jag styrkande information, som visar på mögelavdödande 

effekt vid 10 ppm och t.o.m. lägre. Jag har gjort egna tester som visar på gott resultat. 

Något tråkigt hade jag i tarm eller mage för dagen efter att jag tagit första skeden med KS så var det 

utrensning. Helt frankt beskrivet så lassade jag så mycket på toaletten att jag fick resa mig upp och 

spola för att sedan fortsätta. Det som kom ut såg inte fint ut. Det var varken fast eller löst utan såg ut 

som något tångliknande äckligt. Samma dag och dagen efter urinerade jag väldigt kraftigt vid många 

tillfällen. I samband med detta lade sig svullnaden i mina underben. Om du läst texten i översta 

länken så förstår du att jag under många år gått med inflammation i kroppen och det var denna samt 

ödembildningen som gav med sig. 

Tidigare har ingen läkare kunnat hjälpa mig. Sist sade Dr. Grääs vid Ljungby lasarett att jag kunde ta 

cytostatika som man behandlar cancer med, men han avrådde mig. han sade att han inte kunde 

hjälpa mig, tog mig i hand och bad mig lycka till. Efter det vågade jag prova KS, med mycket gott 

resultat. 

Kan du inte skriva om sådana historier som denna så var god packa ned din penna och börja sopa 

gatorna istället. Det är min spontana reaktion på dina artiklar i ämnen. Fast jag håller med om att 

man inte rakt av kan säga att KS hjälper mot allt. 

KS har dokumenterad effekt på bl.a. herpes. Karolinska Institutet har behandlat viss typ av 

hjärntumör med äldre typ av herpesmedicin (med. mot cytomegalovirus). De säger att problemet är 

att man inte kan få någon ordentlig reda i detta och inget direkt gehör då det inte går att patentera 

denna gamla medicin. Det går inte hellerr att få forskningsanslag. 

http://www.lundbergsstiftelsen.se/anslag/Cecilia_Soderberg-Naucler.html 

Jag har tittat på kopplingar mellan mögel, bakterier, virus och cancer och funnit att det mycket väl 

kan finnas. (Lade länk till honom). Vidare kan inte läkare hjälpa de som kommer in och klagar på 

krämpor som kan vara kopplade till det man kallar för sjuka hus. Många blir så illa behandlade att 



läkare skrattar åt dem. Så var det för mig. Är du ute efter uppmärksamhet så ta tag i detta med sjuka 

hus! jag hjälper dig gärna med exklusiv information som kan få många branscher att hamna i ett 

annat ljus än den glans som omhöljer dem idag. Bl.a. gäller det forskarkollegor till den s.k. forskare 

du lyft fram i Uppsala. http://www.lfs-web.se/sjuka-hus-gunilla-wieslander.htm 

 

Doris Anttila. KS läker har sett med egna ögon hur ett stort brännsår läkt om en vän fick omlagt av 

sjukvården i två år när såret då undersöktes av läkare så sa han detta sår kan inte läka. I maj 2014 

började frun tvätta med KS o la på salvan med KS o ibland Aloe Vera såret är nästan läkt 9 av 10cm 

huden är tunn o skör efter en stor operation min vän är så lycklig för detta o tacksam mot mig som 

tipsa om detta, så tack Anders Sultan de har hjälpt även mig i många situationer så livet blir lättare 

för oss sjuka med KS. 

 

Love Tellus. Tidningarna missar en viktig poäng här. FB-gruppen är sluten. De som är med där har 

själva valt det därför att de själva har goda erfarenheter av olika användningsområden för KS. Det 

finns förmodligen motsvarande intressegrupper och sidor för de som är intresserade av bikarbonat, 

diverse örtmediciner, yoga, mediation, morötter, ost, you name it. Ingen tvingas på någon 

information. Det är frivilligt att gå med och det är frivilligt att gå ur. Det är inte en officiell sida för ett 

företag och ingen marknadsföringssida. Innehållet byggs upp av medlemmarnas egna berättelser och 

åsikter. Det är en intressegrupp för likasinnade, som många andra grupper på FB. Om vi gillar att 

dricka silver så är det vår ensak. Om det funnits ett antal personer som gillade att dricka bensin, så 

hade dom kunnat starta en grupp för att diskutera för- och nackdelarna med detta. Det här handlar 

ytterst om vår frihet att få diskutera om vad vi vill. Att tidningarna på detta sätt motarbetar 

yttrandefriheten och rätten att få diskutera vad vi vill till och med i en sluten grupp är en skam för 

mediabranschen och hela journalistkåren. 

 

Jan Jansson. Det här är ju en sluten grupp och vi har rätt att diskutera vad vi vill utan att någon 

utomstående ska lägga sig i. På Läkemedelsverket har de säkert slutna möten, där de diskuterar hur 

svenskarna ska vingklippas utan att riktigt förstå vad som hände. Vi kräver väl inte att få vara med 

där, eller hur? På Socialstyrelsen har de säkert sina slutna möten där de bestämmer att nyfödda barn 

ska injiceras med kaustiksoda. Var är de vetenskapliga bevisen för detta? När det gäller Thimerosal 

som ingår i en del vacciner, så finns det endast en prövning från 1929. Alla medverkande dog! Visst, 

de var sjuka från början. Snygg vetenskap, huh? 

 

Matilda Olsson. En liten undran. Alla vi nästan 20000 tusen person som är med och har fått effekt av 

KS,  är vi alla betalda av Anders S för att säga detta? Om nu alla vi har fått ut något av KS så är det väl 

upp till oss som vuxna att avgöra vad vi använder oss av. 

 

Kia Hollbrink. Ja nu är mainstreammedia och lobbyisterna för Läkemedelsindustrin igång igen!i 

Läkemedelsindustrin är hotad - jag har själv erfarenhet av silvret och det är toppen - alla dessa 

tusentals människor som blviit hjälpta av silvret kan inte ha fel! Silver kan man framställa själv för en 

engångssumma i inköp - Läkemedelsindustrin vill inte att vi ska vara friska då går dom omkull! 

 

Ingmari Rosberg Json. Min livskvalite' har ökat väsentligt sedan jag började inhalera kolloidalt siver. 

Har bl.a KOL, vilket ju inte brukar bli bättre med åren. Nu kan jag ta en promenad med hunden, cykla 

en sväng, simma...osv. Är 66 år. Men det är väl inbillning eller placeboeffekten förstås.... ..Hurra för 



placebo!!! 

 

Kia Hollbrink. Hur vore det att lyssna på alla de människor som har blivit hjälpta? Jag är en av dom - 

jag vet att det fungerar - Läkemedelsindustrin känner sig oerhört hotade - Silvret kan dom inte tjäna 

pengar på - man kan göra det själv om man vill - nej detta är ett media drev och lobbyisterna jobbar 

hårt för Läkemedelsindustrin som inte vill att vi ska hålla oss för friska - då fladdrar miljonerna iväg 

för dom - man använde Silver innan antibiotikan kom och Läkemedelsindustrin tog över - Sverige det 

sovande folket!!!! Wake Up!!! 

 

Stefan Whilde. Bra skrivet, Susanna och Kia! (Personen som skrivit den aktuella texten i HD är 

medlem i sekten VoF och har opererat under falsk identitet på Facebook vilket strider mot reglerna.) 

 

Happy Kristina. Herregud, stärk ditt immunförsvar med gojibär, basa din kropp med ph-kalk, David 

Servan har gett ut en bok, Anti cancer ett nytt sätt att leva.Tanya Harter har gett ut en bok, överlista 

din cancer med 21 alternativa cancerbehandlingar, det räcker med att öppna tidningen Livsenergi så 

kan man köpa detta och mycket mer för sin hälsa, det finns en uppsjö av böcker och hälsokost att 

köpa över nätet, som alla kan köpa, och marknaden bara växer, ingen kan stoppa den alternativa 

vägen och ingen kan stoppa den enskildes rätt att pröva sig fram, jag har levt med uvi i hela mitt liv 

pga av psykisk stress sen barndomen, stress sänker immunförsvaret på alla håll och kanter i kroppen, 

i flera år åt jag antibiotika ibland flera gånger i månaden och mitt immunförsvar blev bara svagare, 

jag kunde inte arbeta pga av detta till slut, jag klättrade på väggarna pga smärtan,ville inte leva 

längre, blev deprimerad och kom in i en ond spiral, träffade en läkare som såg problemet och förstod 

att jag måste få tid att återhämta mig från stressen och få rehabiltiering och stöd av psyket, men fk 

vägrade, läkaren skrev brev på brev men fk vägrade,till slut betalade j en vän en specialist som fk 

anlitar, hon betalade 15000 för detta och då lyssnade fk, och jag fick TID , sen läste jag om ks och 

msm och började botanisera om alternativ, jag hade ingen energi alls, men med hjälpen som kostade 

15000 kr att få tid att återhämta mig och arbetspröva 1 timme om dagen och mitt eget arbete den 

alternativa vägen så boostade jag mig med ks och msm och mineraler och vitaminer, ks har räddat 

mig och nu har det gått 7 år, på 7 år har jag inte haft en enda uvi jag jobbar heltid igen.om inte 

alternativen hade funnits så hade jag nog inte levt idag.ks har sänkt mina sjukdagar, och som ensam 

mamma har man inte råd att vara sjuk, ks håller förkylningar borta,magsjukor, mm.sitter här nu och 

sippar på en smothie med nässelpulver som innehåller närmare 70 vitalämnen, kanske blir jag grön 

av detta,men jag lever, och jag läser en bok om tankens kraft och rätt andning, en grund för god 

hälsa, men OMG tänk om tankens kraft oxå blir förbjuden, det är ju det allt handlar om, människan 

ska sluta tänka och lägga sin fria vilja på hyllan, men ingen kan stoppa den fria viljan hos människan, 

den är starkare än alla pengar i hela världen, starkare än all makt i hela världen. det finns endast en 

motsats till kärlek och det är rädslan, så här mycket rädsla som florerar nu på nätet ang ks är bara en 

rädsla,jag är mer rädd för att gå till en läkare idag, idag litar jag på mig själv och mina kunskaper om 

min kropp och min hälsa.i rädslan finns en rädsla för att man även kan ha fel, men i kärleken finns 

ingen rädsla för att ha fel, kärleken förlåter och tillåter människan att växa, och det är vad vi gör, vi 

som blir friska av ks, den gruppen växer, alternativa vägar breddar sig och vi blir fler och fler, jag har 

många vänner som ratat ks, men som kommit till slut och prövat av mig, och blivit av med envisa 

förkylningar , magproblem mm. alla har en fri vilja att pröva alternativ, och jag är helt säker på att 

motståndarna i detta med ks har något hälsokostpreparat i sina skåp men inte vågar prata om det.så 

här är det alltid innan rädslan försvinner, människan måste tillbaka till basic för att återfå sitt 



immunförsvar, det räcker med att se vad som händer med naturen, lika svaga har vi gjort oss 

människor med läkemedel och vacciner, pengar, makt, överflöd av prylar, sopberg och utsläpp, 

stress, utförsäkringar mm, ks är inte en början av alternativmedicin, asien ligger före oss med flera 

tusen år inom alternativmedicin, och flera tusen år går inte att utrota, då får man utrota hela naturen 

oxå men då dör människan oxå. jag minns att min farmor la en silverpeng i mjölkspannet, hon visste, 

nu vet jag och flera tusen till att ks håller virus och bakterier på avstånd.vem vet vad som kommer 

härnäst på marknaden av alternativmedicin, kanske något som knockar hela världens 

läkemedelsindustri, förändringar går inte heller att stoppa, det ligger i människans natur att förändra 

sig och utveckla sig, viljan att läka naturligt är så stark i dag, att det inte går att förhindra att nya 

hälsokostalternativ kommer att komma, så alla rädda människor, ni kommer att få mer att bli rädda 

för,. välkommen till verkligheten. 

 

Åsa Grönlund.  Det är rätt spännande att man i Sierra Leone använder motsvarande produkt mot 

Ebola med effekt. Samtidigt som läkemedelsindustrin nu ska trycka in en oprövad. Om, jag säger om 

någon nu gör det här med ett annat syfte än att verkligen bevisa att Anders Sultans produkt är 

livsfarlig då är det stora skämskudden för redaktionen på HD. Vill man nu göra det här på ett sätt 

med etik och moral så plocka då in människor som faktiskt blivit hjälpta. Journalisten lär väl ha koll på 

dem oxå kan man tro eftersom han verkar hängt i gruppen ett tag. 

 

Elisabeth Sandin Fd Hockman. Alltså jag reagerar på orden utsätts för..........ingen tvingar på någon 

KS. Mobbing är något man utsätts för, ks är något man väljer själv. 

 

Susanna Sjöblom.  Som journalist och medborgare har du rätt till din åsikt, men innan du via media 

gör den till även alla andras, bör du nog testa medlet själv. Det är i allra högsta grad oprofessionellt 

att inte lyssna på "den andra sidan". Är det så ni lär er arbeta på journalisthögskolan? Ks används i 

hela världen av massor av människor och tillverkas även i dessa. Det används även av sjukvården i 

länder där man ej utestänger framgångsrika resultat för att de ej råkar vara politiskt korrekta. Det 

finns en större öppenhet men även en större erfarenhet av silvret utanför vår egen ankdamm. Forska 

lite på det i stället. I din okunnighet dömer du innan du vet och går någon annans ärenden. 

 

Airam Huomraz. Fy fan vilken häxjakt, är det avundsjuka eller ligger andra motiv o väntar? Vilken 

journalist är inte öppen för diskussion? Att kopiera text från en sluten grupp o sen publicera som om 

du sprängt en pedofilhärva, ignorant, opåläst och oprofessionellt usch. 

 

Jerker Andersson.  Det tidningarna och journalisterna här gör är att knäcka sig själva. De har nu gått 

över gränsen och visat i vilken korruptionssoppa de simmar. Man kan inte stänga ute en hel grupp på 

det här viset. Se vad som hände med SD när de andra partierna försökte stänga ute och mobba. Nu 

är jag inte anhängare av rasism men förstår när mobbing och korruption sker. 

 

Ulrika Persdotter Möllerström.  Jag skulle fortsätta spraya med jämna mellanrum och inte lägga om 

ngt. Lufta och "håll ordning på såret" så att det inte kommer i kontakt med orena ytor. Jag brände 

mig i ugnen för en tid sedan och fick fason på det inom några dygn genom att själv göra så. 

 

Lena Thall. Jag har haft 2 stora och djupa brännskador och använde endast ks. Jag sprejade nästan 

dag och natt och inget omslag på skadan. Ks gjorde att jag aldrig kände smärtan och inga ärr efter 



läkningen. Så han behöver inget annat. 

 

Tina Johansson. Min systerson brännde sig svårt blandade ks och msm och sprejade flera gånger i 

flera veckor (hälde en hel kantin sås på armen) han drack oxså msm. 

 

Monika Karlsson. I min familj används Kollodialt Silver till förkylningar, magsjuka, influensa mm. Då 

jag för ett tag sedan låg inne på sjukhus, sade jag till läkaren där att jag använder Kollodialt Silver. 

Hans var bra, fortsätt med det, då jag vet att det är bra för dig, som fd. cancerpatient. Även min 

husläkare är välvilligt inställd till silver. Så det gör mig upprörd, att en av era journalister igår både 

igår och i dag i repotage, säger att silver är verklingslöst. Och att vi bli lurade att köpa det .Innan 

pencillin fanns, var silver det man använde för att bota sjukdomar. Så eran journalist borde ta reda 

på mer fakta , innan han skriver en helt snevriden artikel om silver, och dess verkan. Detta svar skrev 

jag som en kommentar, får se om den kommer in i tidningen. Eller om den tas bort, som mina två 

tidigare inlägg idag. 

 

Thomas Granberg. Kan även konstatera att min vårta på fingret som jag behandlat med diverse 

apoteksmedel som bara gjort den större är borta nu,tänkte aldrig på detta med utvärtes tidigare men 

vi satte in ett glas med ks på toan för allehanda behov och under två dagars tid har jag baddat in den 

med ks utan plåster el.nåt (vid varje toabesök)o nu är den borta,tji får nog apoteket hädanefter. 

 

Maria Fredholm. Jag måste berätta om min klient som blev diagnostiserad med lungcancer ...Hon 

fick besked att hon fått de och skulle gå igenom alla tänkbara behandlingar .. Hon började inhalera KS 

o även ta oralt .. (Det enda hon tog var KS) Vid återbesök visade blodprovet att cancern var borta ... 

Jag tog det i väldigt kort beskrivning kunde skrivit betydligt mer men då blir det för mycket att läsa.. 

(Hon är med i gruppen här o gav mig tillstånd att dela , kanske hon själv vill kommentera). 

 

Therese Holmgren. Vi har tidigare skrivit att MSM kan vara till hjälp vid allergier, psoriasis, eksem etc. 

Här ser Ni ett exempel där MSM har hjälpt mot Atopisk eksem. Personen kom in i vår monter under 

Falsterbo Horse Show i Juli i år. I samråd med sin läkare har hon valt att testa MSM. Personen har 

haft eksem hela livet och testat det mesta för att bli av med sina plågor, utan framgång. Hon har 

också använt EMS-salvan som innehåller bl.a. både Kolloidalt silver och MSM. Vi är väldigt 

tacksamma och sätter stort pris på att vi har fått ta del av före och efter bilder. Första bilden är ifrån 

16 juli, den andra 5 aug och den sista 31 aug. Vi önskar lycka till vidare och hoppas att över 40-års slit 

med atopisk eksem äntligen är över! 

 



  



 
 

Margareta Jonasson Carlson. Också lurad, eller kanske bara drömt... 

2011 fick jag efter många om och men diagnosen Autoimmun Hepatit (inte att förväxla med Hepatit 

A, B, C, etc som är en blodsmitta) vilket innebär att immunförsvaret "löper amok" och försöker stöta 

bort levern. Detta innebar början på en tuff medicinering med kortison, cellgift och 

avstötningspreparat som resulterade i mycket plågsamma biverkningar vilka "slog ut" mig totalt men 

gav föga läkande effekter och resultat. 

Därmed inleddes också jakten på andra (mer naturliga) metoder och preparat. Började i dec. 2012 

med de tyska näringspreparaten Fitline (ett i mitt tycke fantastiska produkter efter upplevt resultat, 

men därom råder det delade meningar har jag förstått). De resulterade i att mina värden 

förbättrades och stabiliserades och efter ca 3 mån en betydlig sänkning av min medicinering samt ett 

avsevärt förbättrat mående.Men mitt mål är och har varit att bli helt fri från mediciner (kemiska 

substanser) Dock är jag tacksam för att de finns i akuta skeden. 

Under min utbildning som/till Bonitolog 2008 kom jag för första gången i kontakt med KS och MSM. I 

början av detta året efter att ha samlat på mig så mycket fakta som möjligt om dessa produkter tog 

jag beslutat att lägga till dessa i min beh. Är idag helt medicinfri sen ca 3 mån tillbaka, helt 



fantastiskt, har perfekta värden, en öppen, ärlig dialog med min läkare som visat mig absolut respekt 

i de beslut jag tagit. 

Detta fantastiska resultat tillskriver jag Fitline (en bra näringsrik grund), kostomläggning, KS och 

MSM.Vidare då beträffande kostnad, vinster etc. Det tycks mig vara fullt legalt och accepterat att dra 

astronomiska vinster på s.k. hälsobaserade/preparat vad det gäller skolmedicin/traditionella 

läkemedel, som dessutom inte sällan leder till dödsfall, enligt statistik faktiskt fler än trafiken orsakar 

(helt ostraffat mäkligt nog, skulle ett näringsprepareat orsaka ett dödsfall skulle den "skyldige" 

hamna bakom lås och bom på livstid). 

Däremot är och blir det "fult" och helt oaccepterat när det kommer till hälsokost, homeopatika, 

näringspreparat etc. "Sko sig på ohälsa och sjukdom" !! (men vi vet ju alla varför). I dom flesta fall 

ligger dessa produkter lägre i pris. (mitt cellgift kostade mig 1 200 kr för 25 tab, RABATTERAT, med 

endast biverkningar på köpet). Alla är vi i behov av en inkomst detta oavsett vad vi bedriver och 

"sysslar" med. Skillnaden, som jag ser det, är vad som "driver oss", makt och girighet eller viljan att 

hjälpa! Vilket värderar vi mest ?! 

Sist men inte minst, till alla dom som ägnar sig åt smutskastning och förtal etc. (finns i gruppen 

eller...) kanske i vinstsyfte på andras bekostnadoch möjlighet till bättre hälsa, föreslår jag, höj blicken, 

tänk ett steg längre, med all säkerhet slår det tillbaka, orsak och verkan, cause and effect, jag 

översätter ( till mer eller mindre intelligeta inom media, VoF, LV etc.) DEN SOM GRÄVER EN GROP ÅT 

ANDRA........Universums lagar slår i rättvisans namn förr eller senare tillbaka ibland tiofalt och verkar 

för det Högsta goda till slut. I'ts just a matter of time.. 

Stort Tack till Dig Anders Sultan för Ditt fantastiska arbete och alla ni andra som agerar och stöttar för 

bevarandet av denna fantastiska produkt, KS. 

Bästa Hälsningar, 

Margareta 

 

Robert Roemmelt. Har idag skrivit en kommentar till HD angående deras artikel "Säsonginfluensan 

kan slå hårdare i år". Som väntat togs den kommentaren bort. Här är min kommentar:  Nu börjar de 

igen med vaccinering mot influensa. Då jag som också är i riskzonen inte vill bli smittat måste jag 

skydda mig. För mig är vaccineringen utesluten för att jag anser det allt för riskabel med många 

biverkningar. Jag använder kolloidal silver 10 ppm istället. Fungerar bra (har inte varit sjuk de senaste 

7 åren när jag började med ks) och har absolut inga biverkningar. Innan jag började med ks blev jag 

sjuk i influensa och liknande åkommor minst 2-3 gånger per år. Jag för min del kommer att fortsätter 

med att använda ks och låter absolut inte skrämmer mig. skickat till: 

http://hd.se/skane/2014/10/26/sasongsinfluensan-kan-sla-hardare/ 

 

Mimmi Sigrid. Mina exem är borta,förkylningar är botade även magsjuka. Jag är extremt kritisk av 

mig och trodde inte på ks . Men nu efter många om och men så kan jag ju bara konstatera att det är 

ett mirakelmedel som hjälper mot alla problem jag inte kunnat få bukt med på annat vis. Speciellt 

mina exem som jag haft sedan tre års ålder, puts väck dock blev dem sämre innan dem blev bättre..... 

 

Pia Hellertz. Sen jag började badda mina hudutslag med kolloidalt silver behöver jag inte längre 

cortisonsalva. Jag blir uppriktigt förb-d på läkemedelsmaffian och deras allierade, gammelmedia. 



Undrar hur de ska bära sig åt för att ge sig på bikarbonat också, en annan mirakelkur. 

 

Marie Blomback. Skickade även mitt brev till dom. Hej! Vad synd att ni inte undersöker de källor ni 

använder er av lite mer noggrant innan ni lägger ut era artiklar. Gissar att ni hittat er ”källa” i 

skräpblaskan Helsingborgs dagblad, eller deras ägare Sydsvenskan. 

 

Detta brev sände jag dom, nu gäller detsamma er. 

 

Hej! Det intressanta med er artikel angående kolloidalt silver är att ni inte vågat låta någon av alla de 

medlemmar i Anders Sultans fb-grupp Kolloidalt silver 2.0 komma till tals. Er artikel är ensidig och 

endast en enda lång smutskastning av Kolloidalt silver. Ni låter endast motståndare komma till tals.Är 

detta bra journalistik? På flera håll i världen diskuteras idag nanosilvret i samband med 

Ebolaepidemin, bland läkare och många myndigheter på hög nivå. Varför skulle den ens diskuteras i 

detta sammanhang om det bara var ett odugligt vatten? Ni är inte intresserade av att ta till er någon 

annan syn från något annat håll utan ni har bestämt er för att denna produkt är kvacksalveri, så 

väldigt inskränkt. På vilket sätt är det till gagn för någon, förutom för er som försöker sälja er tidning 

med sensationsjournalistik som är totalt ensidig. En paradox då ni samtidigt anklagar Anders Sultan 

för att sälja sin produkt på samma grunder. Jag är en mycket nöjd användare av KS. 

Har i väldigt många år, 17-18 närmare bestämt, haft stora problem med candida och herpes. Sen jag 

började dricka KS har mina problem med candida minskat till nästan obefintlig. Känner jag att det är 

på väg i munhålan tar jag lite extra KS, håller i munnen i upp till en minut och sväljer sedan. Upprepar 

detta några gånger under dagen.Sen är det borta.Förut fick jag gång på gång äta Fluconazol, en 

medicin som väldigt starkt påverkar lever och andra organ negativt så läkare knappt vill skriva ut 

den!!!! När jag känner att ett herpesutbrott är på väg, det känns stickningar i huden några timmar 

innan det blossar upp, så dränker jag en kompress med KS och tejpar fast och låter sitta. Sen är 

utbrottet hävt. Annars tar det upp till 14 dagar innan herpesen klingat ut med en mycket jobbig tid av 

värk i hela området där de smärtsamma blåsorna kommer. Jag använder KS på sår, ja på det mesta 

faktiskt, med mycket gott resultat. Så om ni vore en seriös tidning så hade ni låtit flera av oss 

användare kommit till tals. Ni hade även tagit kontakt med läkare som faktiskt förespråkar 

nanosilvret. Ni kunde ha gjort er besväret att googla på nanosilver och Ebola och få namn på 

forskare, läkare och myndigheter som diskuterar nanosilvret som ett botmedel och kontaktat dom. 

Sen kunde även ni besvära er med att googla fakta innan ni bara kopierar falsk dynga. 

 

http://karin.hermansro.se/2014/10/22/den-dolda-sanningen/ 

 

Jag är en person som förespråkar hälsa som livsstil.Har tidigare tyckt att ni har varit intressanta att 

läsa. Har idag totalt ändrat uppfattning när jag förstår hur illa understödda era artiklar är. 

 

Med vänlig hälsning, 

Marie Blomback 

 

Jerker Andersson. Det tidningarna och journalisterna här gör är att knäcka sig själva. De har nu gått 

över gränsen och visat i vilken korruptionssoppa de simmar. Man kan inte stänga ute en hel grupp på 

det här viset. Se vad som hände med SD när de andra partierna försökte stänga ute och mobba. Nu 



är jag inte anhängare av rasism men förstår när mobbing och korruption sker. 

 

Eva Jarlhed. Har sedan 10 år tillbaka en progredierande lungsjukdom. Efter i ca 1 månad ha inhalerat 

KS kan jag bara säga HEJA,HEJA. Bor i ett en o ett halvplanshus där jag inte kunde gå uppför trappan 

utan o behöva hämta luft. Ännu mindre går några längre promenader. Nu kan jag bara säga "Hurra"! 

Halvspringer uppför trappan utan o vara andfådd, går långa promenader ca 2-3km o kan t.o.m tala 

under tiden. I dag varit ute o krattat löv på 2000 kvadratmeter tomt. Kom inte o säg att KS inte 

fungerar. 

 

Barbro Jangmo. Inte längesen LCHF var livsfarligt, äta mättat fett är lika med hjärtstopp typ! Vi skall 

äta kemiskt magarin och fleromättade oljor och den kemiska röran Becel, hur tänker man? Är inte 

smör som är naturligt det absolut bästa och all annan naturlig föda som vi är ämnade för att äta det 

bästa, jo det är det! Tänk vad många som har blivit mycket bättre och t.o.m helt friska av att byta 

livsstil! Då var det Annika Dahlqvist som var i hetluften, men hon fick rätt till slut, nu är det Anders 

Sultan och Kolloidalt silver som man lägger krutet på och att detta är en bluff. Hur svårt kan det vara 

och ta reda på lite fakta och läsa hur många som blivit hjälpta på olika sett! Själv har jag för inte 

längesen hävt en inflammation i tandköttet med kolloidalt silver, nu slapp jag både tandläkare och 

antibiotika. Tar det även i förebyggande syfte för både förkylning och magsjuka och peppar, peppar 

har jag fått vara frisk. Allt handlar om pengar, man vill inte vi ska dö men inte heller att vi skall vara 

helt friska och definitivt inte hitta egna bra lösningar för då går både Livsmedels- och 

Läkemedelsverket i gungning. Väljer Friskvård före sjukvård och vill tacka de eldsjälar som vågar gå 

mot strömmen! Det har gjort mitt liv så mycket bättre och jag är inte ensam om detta, vi är väldigt 

många! 

 

Angelica Lindström. Jag använder också kollodialt silver och det är bra och hjälper/fungerar. 

 

Maria Andersson. Kommer aldrig sluta med KS. Hjälper mot så mycket och har aldrig märkt av några 

biverkningar! Bland det bästa som finns! 

 

Tina Johansson. Jag jobbar på förskola och utsätter mig för alla tänkbara baciller och virus, kommer 

alltid att ha Ks hemma till mig och mina nära och kära.... 

 

Sofie Olsson . Alla positiva effekter som Kolloidalt silvet inneburit för mig och min familj skulle de 

vara fejk? Under det senaste nästan 1 och halvt år har jag brutit början på förkylningar mina tre 

döttrar ett flertal gånger. Inte fått magsjuka på 1 och halvt år. Vi fick senast i september veta att 

yngsta dotterns resedenta bakterier i Fd knapphålet försvunnit - läkaren kunde inte förklara varför då 

det skulle ta flera år enligt honom. Har blivit av med en tandkötts inflammation utan pencellin. Mina 

döttrar har inte varje friskare än vad de är i dag. Har inte berättat för någon inom sjukvården om att 

jag ger silver till mina barn, speciellt yngsta som har regelbunden kontakt med sjukvård pga att hon 

fortfarande har blöjor och haft frekventa uvi och å är 10 år och vi har kombinerat vanlig penicillin och 

silvet åt henne när hon fått uvi. 

Någon gång har jag gett i förebyggande syfte som när vi varit Thailand förra året i två veckor, då fick 

de varje dag pga att ta dö på de baciller och annat som man kan få i sig när man är i ovana miljöer. Vi 



kom hem friska och inte ens en omsättnings förkylningen trots att vi gick från 30 grader varmt till 5 

grader kallt på ca 15 timmar ju..  

Eller när vi vistas i miljöer där de kommit magsjuka timmar efter att mina döttrar så har det fått en 

dricka några matskedar med kolloidalt silver. Lika så varje gång de mått illa så har illamåendet klinga 

av efter någon timme när det druckit ca 4 matskedar med silver. 

Om inte silvet hjälper vad är det då som hjälpt oss att vara så friska under så lång tid.. Yngsta brukar 

speciellt vara känslig för infektionssjukdomar under tidigare år... Hon har missat skoldagar pga feber 

två dagar denna läsår och planerade besök på sjukhus och hab. 

Jag väljer å tro på att det är kolloidalt silver som varit till hjälp å håller oss friskare. Å vi gör det 

frivilligt, ingen som tvingar oss, AMEN 

 

Airam Huomraz. Hej, min familj använder ks till allt möjligt. Som nässpray nu på vintern, som 

munskölj, i min sons nebulisator (han har astma, men behöver inte sin medicin nu när vi använder 

ks), till hemorojder, när vi skärt oss, till finnar, i förebyggande syfte, som ögondroppar, till munblåsor 

i munnen, till munsår, ja. listan kan göras lång! Om det fungerar? Varje gång!!! Jag tipsar alla som vill 

höra om detta o de tackar mig alltid efteråt. Vår familj är 4 pers, 2 i 30 års åldern en 2 åring o en fem 

månaders i magen. Vi har inte blivit sjuka av detta, hur kan man bli sjuk av något som renar 

dricksvatten? Vi kommer ALLTID köpa o rekommendera Ionosil Kolloidalt Silver o är äcklade över 

HD:s vinklade artikel som bara är ute efter att smutskasta något som fungerar. 

 

Agnetha Nilsson. Jag har använt KS i ca 10år, det har räddat mig, Jag har botat mitt ena barnbarn 

från bla två öroninflamationer med ks , skönt att slippa antibiotikan . Vilket bara tar död på tarmens 

goda bakterier. 

 

Jannice Elesten. Jo jag vet hur det resoneras om än det ena än det andra Fred Flintgaard när de vill 

bortförklara saker som att människor och djur blivit hjälpta av för att det inte är vetenskapligt 

bevisat. Men ta till exempel homeopatiska preparat som slagits ned på med samma argument. I 

Tyskland t.ex använder sig utbildade läkare av just homeopati. Och en annan sak är, om det nu är så 

att de påstår att det inte är verksamt så vill uppenbarligen människor ta den alternativa vägen och 

trots detta att det kostar mer då det inte är subventionerat. För många alternativa metoder har inte 

de biverkningar som många mediciner kan ge. Och varför kan inte vi människor få ha den fria viljan 

att få göra det vi vill med våra egna kroppar? Jag önskar att den svenska sjukvården öppnade upp och 

ser att det finns många bra komplement till dagens sjukvård t.ex med att titta på näringslära. Varför 

är det så kort nämnt i läkarnas utbildning? Jag träffar många i mitt arbete som känner sig frustrerade 

av att läkarna inte kan hjälpa dom utan att de bara får fler mediciner som ger dem biverkningar och 

som de inte mår bra av. Önskar att de snart inser att ett holistiskt sätt att se på människor och 

verkligen mer börjar att intressera sig för varför och hur sjukdomar uppkommer. Men jag tror inte att 

de kan stoppa den utveckling där människor än mer börjar att ifrågasätta och tar reda på mer när det 

gäller hälsa. 

 

Leena Koskela Niemi. Hör här!Har ätit MSM sedan juni i år och upptäckte att grått hår börjar 

försvinna och håret har färgen som jag hade när jag var ungdom:-):-)love it:-):-) 

 



Lena Mauritzson. Hade hoppats på den "bieffekten" men icke  håret växer så det knakar och efter en 

vecka syns utväxten redan. Så nu får jag färga oftare än förut men vad gör väl det när värken har 

försvunnit... kul för er andra som fått tillbaka er gamla hårfärg! 

 

Zuzie Zuzie. Kan säga att jag har diskbråck i nacken och artros.Ni som känner till detta vet att det gör 

förbaskat ont .Har gått på värktabletter i alla dess sorter varje dag.Jag vet inte men jag tar KS två ggr 

dagen och MSM en tid. Och har heller inte behövt äta starka mediciner på flera dagar. Är jätte glad 

för detta! Är piggare inte lika trött heller.Och detta har övriga familjemedlemmarna märkt av. Så jag 

är jätte nöjd med att detta har hjälpt mej.Och jag hoppas att detta kan få hålla i sig i resten av mitt 

liv!! 

 

Mats Henriksson.  De senaste dagarna har ett stort antal svenska tidningsmedia publicerat 'artiklar' 

om ämnet Kolloidalt Silver. Tidningsartiklarna och 'uttalandena' däri har inte bara varit fullständigt 

osakliga och inkorrekta, utan medvetet grovt lögnaktiga. Dessutom har de även grovt förtalat en 

uppskattad och omtyckt sydsvensk företagare, som genom sin verksamhet hjälpt och förbättrat livet 

för otaliga människor. Detta senaste 'mediedrev' är bara Ett av nu mera oräkneliga praktexempel på 

den fullständigt genomruttna kultur av osaklighet, ohederlighet och korruption som sedan lång tid 

tillbaka genomsyrat de etablerade mainstream-medierna, och "informationen" som har spridits kan 

inte beskrivas som "journalistik", utan som ren PSYKOLOGISK KRIGFÖRING, både gentemot den 

förtalade och gentemot allmänheten. När dåligt/obefintligt underbyggd och i stort sett identisk och 

helt onyanserad "information" sprids och upprepas likt MANTRAN av (politiker, 

myndighetspersoner,) press, radio och/eller TV, samtidigt som oppositionella röster/texter 

systematiskt censureras och undanhålls allmänhetens kännedom så ska 'ärendet' inte ses som något 

annat än ett fall av SANKTIONERAD DESINFORMATION. I mina ögon är det inte märkligt att alltfler 

människor vänder ryggen till de konglomerat- och stats-kontrollerade mainstream-medierna, som i 

de flesta frågor sällan framstår vara något annat än den etablerade ekonomiska -, industriella - och 

politiska maktens åsikts-poliser och propaganda-organ. 

 

Ulrika Backman. Jag använder silversalva i ansiktet som hudcreme. Har gjort det i två år och jag säger 

bara en sak. Hej då finnar. Hej då pormaskar. Jag har slätare och friskare hud i ansiktet än de flesta 45 

åringar. Jag har tidigare i livet sett ut som en cappricciosa i ansiktet, vill aldrig tillbaka dit. 

 

Jessika Ahlborg.  Kalla in mig som vittne! Ks och msm har hjälpt mig där husläkare inte hitta fel. Min 

värk i leder minskar för varje vecka som går. Behöver inte ta min adhd medicin heller längre för nu 

har jag ett inner lugn jag aldrig förut haft och känner att jag kan koncentrera mig längre än förrut. Så 

heja ks och msm!!! 

 

Tuula Stenfors. Har ätit MSM och Ks i drygt 4 år nu och håret växer som ogräs, märk väl jag hade 

superkort hår för just 4 år sedan. Om jag får säga´t själv så är jag väldigt nöjd med hårkvaliteten, jag 

menar jag är ju ändå 52 år. 

 



 
 

Ewa Esberg Persson. Ja dosen är upp till vad man vill behandla tog 1.5dl rent svepte vid njursten på 

kvällen samma dos på morgonen utan att må dåligt och vips va symtomen borta. 

 

Lena Fix. Har använt kolloidalt Silver i över 20 år så jag vet att det fungerar utomordentligt bra. 

Behöver inte räkna upp alla områden men framförallt virushämmande, vid urinträngningar, infektion, 

tarmproblem m.fl.  Ingen kan få mig att sluta använda detta och jag dricker hellre KS än att jag tar 

influensasprutan. 

 

Ann-louise Andersson. Hej! jag heter Ann-Louise H Andersson från Varberg och har en förlamad man 

med njurproblem och han har diabetes 2. Vi ger honom vatten + kolloidalt silver i sedan ca 2 år och 

hans njurvärden har aldrig varit så bra som nu! Fick veta det den 22 oktober. Jag har 1,5 liter vanligt 

vatten + 1-2 msk Kolloidalt Silver och blandar detta. Han får ca 2 liter av det vattnet in i sin pegg i 

magen under hela dagarna. Hans alla värden blir bara bättre och bättre. På Röntgen byter de hans 

njurkatetrar var 3:e månad. De som arbetar där har varit där i 35 år och jobbat med samma 

njurkateterbyten på mest herrar. Nu i oktober fick vi högsta betyg och vi fick se hans urtagna 

katetrar.... och de var helt rena efter 4 månader denna gång! De har aldrig sett detta! Jag sa att han 

får Kolloidalt silver i allt sitt vatten och detta mår njurarna bra av. BRA fick vi till svar---men tala inte 

om detta kom det sedan! Och visst talar jag om det....både till höger och vänster!! Och hans diabetes 

blir bara bättre och bättre. Han får bara mindre matinsulin för varje månad nu. Bara långtidsinsulin 

nu och den minskar vi med också. Prover till Njurmottagningen togs 1 vecka efter detta och vi fick till 

svar att njurvärdena är bättre än någonsin och de förstod inte detta??? Ingen infektion alls. 

Blodvärdet var högt och ligger på 152 och så har det aldrig varit tidigare. Jag blev mycket glad och 

tackade. Kom sedan på att detta måste vara för att vi gett honom vatten + Kolloidalt Silver i ca 2 år. 

Innan fick han bara vatten och blev bara sämre och sämre. Finns ingen annan förklaring. Själv tar jag 

ibland en "Silverhutt" 50/50 och blir aldrig sjuk. Så jag kommer att fortsätta med detta! 

 

Annika Sundström.  Dags att vakna inför hela bilden kanske, det är inte bara KS det handlar om utan 



hela den dolda agendan. Varför stoppas allt som är bra och människovänligt, varför sprutar man ut 

gifter vi vår himmel,Varför tillåter man läkemedel som är direkt nedbrytande, varför kommer inte 

cancerforkningen nån vart och varför smutskastas de som verkligen vill väl...så som nu och varför 

tillåter man gifter i vår mat och vad kommer det sig att det starar alla dessa krig med folkvandring 

som följd och mycket mycket mer. Jo de ingår i ett depopulationsprogram där man vill minska ner 

jordens befolkning till två tredjedelar.. Jo jo jag vet att många anser att det är konspirationsteorier 

men ta en vecka och studera ämnet och se vad ni kommer fram till.Det finns tillräckligt många 

"foliehattar" som har tillräckligt mycket direktinformation om detta på You tube. Det sägs att det här 

året skulle vara avgörande för NWO och det verkar som om det stämmer. Ett av deras främsta vapen 

är desorientering splittring av folk, rädsla kemikalier och förlöjligande . Det sistnämnda är just vad 

Sveriges media har tagit till sig. Förlöjliga allt som skrivs om detta och kalla folk för foliehattar. Det 

skrämmer svenskarna mer än något annat...ni alla här inne som insett att KS är en räddning för er 

och era familjer är redan foliehattstämplade...förlöjligandet har redan börjat. 

 

Rebecca Sundström. Vacciner och annat skit som de finns bevisade biverkningar på ska dom minsann 

trycka i oss.. Men KS som alla köper på "eget bevåg" och inte har några bevisade biverkningar mer än 

att de faktiskt funkar jäääävligt bra och de har alla privatpersoner i denna grupp upplevt själv till stor 

del.. Det ska dom minsann plocka bort.. Trots att de är ett fritt val för oftast väldigt desperata 

människor som provat allt från dedär jäkla läkemedelsföretaget med mer biverkningar på köpet! Nä 

nu får som fan ge sej!! 

 

Jonas Leo Blees. Japp, har fått detta berätta av vän i USA (som jobbat för stort läkemedelsföretag) 

startskottet var/är situationen med ebola. Tragiskt med tanke på att man kan gå in i vilken mataffär 

som helst och fylla vagnen med ohälsosamt skräp utan problem, det är det ingen som gör något åt, 

men silver, då jävlar! 

 

Leif Lundberg.  NU RÄCKER DET! 

Gång på gång agerar våra egna myndigheter mot folkets och samhällets intressen. Därtill är 

kompetensen generellt sett låg hos ledande myndighetstjänstemän (som borde söka tjänst hos de 

särintressen de företräder). Det räcker inte längre att bara agera i varje enskild sakfråga (som att 

klippa maskrosor med sax), utan nu måste ogräset upp med rötterna. Vi måste helt enkelt kräva att 

ansvariga politiker ser till att myndigheter agerar i medborgarnas och samhällets intresse och att 

ledningen uppfyller de kompetenskrav som tjänsterna kräver. Det innebär att inkompetens måste 

städas bort och som brukligt är så börjar man alltid högst upp (som när man städar en trappa). Sen 

vore det klädsamt om media beskrev en oförfalskad verklighet, vilket skulle gynna läsarnas och 

samhällets intressen, att de följde lagar och regler, samt att de visade prov på en smula etik och 

moral. Sjukvården kostar idag mer än 10 % av BNP utan att de levererar motsvarande resultat. Det är 

något att gräva i och sedan publicera. 

 

Michael Zazzio. VoF är en samling skällande hundar som saknar insikt, kunskap kompetens och 

moral. En betydande andel av dem är troligtvis psykopater eftersom de förföljer andra människor, 

sådana som de inte gillar på grund av yrkestillhörighet, tro, kunskap med mera. VoF:arna består 

således av en grupp individer som förspråkar totalitära metoder (bland annat cencur, häcklande, 

förföljelse) för att försöka att betvinga dem som de själva har utsett till sina motståndare. 



 

En tanke om hur en lobbyorganisation som Vetenskap och folkbildning kan uppstå i ett tillsynes 

upplyst samhälle, och varför man ger sig på Anders Sultan och Kolloidalt silver i media och speciellt 

Helsingborgs Dagblad. Det är så mycket mer än ett påhopp i en blaska. Jag tror att man måste förstå 

helheten av det som sker i en allt mer accelererande värld vi inte till fullo har tillgång till. Jag vet att 

tankarna här kan kännas väldigt provocerande för många men för dem som kan ta dem till sig kan 

det finnas ett värde. Om inlägget inte passar in här ber jag ödmjukast att moderator tar bor det. 

Den mycket kända österrikiske beteendeforskaren Konrard Lorenz beskrev i sin bok ”Aggression, det 

så kallade onda” hur schimpanser, mycket väl är i stånd att lära sig genom äkta härmning. Men 

härmar bara artfränder som står högt i rang. Man gjorde ett experiment med att avlägsna en apa av 

låg rangställning ur en grupp och lärde honom enskilt hur han skulle bära sig åt för att få ut bananer 

ur en speciellt konstruerad foderapparat genom några ganska komplicerade handgrepp. När man 

sedan sammanförde honom till gruppen tillsammans med bananapparaten försökte de rang-högre 

aporna visserligen ta ifrån honom de bananer han plockat fram, men ingen kom på tanken att iaktta 

den föraktade lågstående apan under arbetet och lära av honom. Sedan lät man den rang-högste på 

samma sätt lära sig hantera apparaten, och när man återförde honom till gruppen iakttog de andra 

medlemmarna honom högst intressant och lärde sig genast knepen genom att titta på... 

Wikipedia: 

Konrad Lorenz myntade också ordet mobbing, beteendet när sociala djur gemensamt anfaller och 

driver bort inte bara fiender (rovdjur) utan också djur av samma art som uppför sig på ett avvikande 

sätt gentemot de ranghöga. I anslutning till Kant, och hans bok "Spegelns baksida" var en viktig start 

på det som kom att kallas "evolutionär epistemologi". 1938 gick han med i NSDAP och han stödde 

deras idéer om rashygien. 

Lorenz invaldes 1968 som utländsk ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. 

Dan Larhammar fd. ordförande i lobbyföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) är ledamot i 

samma akademi. Larhammar har stor påverkan i föreningen då hans ställning i akademin gynnar hans 

karriär och företag. Han driver med sin fru ett lobbyföretag med inriktning mot läkemedelsindustrin. 

Dan Larhammar har tidigare varit på jakt efter kolloidalt silver. Då i ett radioprogram i P1 och 

cancerbehandling. Attacken riktades inte direkt mot Anders utan mot en läkare. 

Vad kan vi utröna av detta? Kan vi se beteendet i samhället i stort där vi redan på dagisnivå lär oss 

beteenden som är användbara i ett samhälle styrt av eliten? Hur ser det ut i skolor och på 

universitet? Ja jag tror vi känner igen det när man får det förklarat, men vetskapen hur vi själva 

relaterar till detta tror jag är lite mer diffust. 

Lobbyföreningen (VoF) däremot använder beteendet till absurdum. 

Man vet precis vilka knappar man ska trycka på. Man vet precis vilka reaktioner man vill ha. 

Mobbing och gränsande till trakasserier har varit deras metod under lång tid för att få folk på plats, 

och används flitigt mot oliktänkare och framförallt mot forskare, akademiker och journalister. 

Yrkeskategorier som lider svårt i rädsla om att bli ogiltigförklarande och bli betraktade som oseriösa. 



.  

På så sätt kan man driva sina teser i samhället och beställa reportage mot belöningar att komma in i 

den eftertraktade värld många vill in i. Dvs. alla som i trygghet tycker lika, och så länge man gör det 

så går det en väl. Att tycka lika innebär inte att tyckandet är vetenskapligt rätt eller att man får ha 

tycke och smak som påverkar attityder och ”sanningar” man byggt upp (oftast kallat konsensus). 

Utan här finns ett syfte och agenda som ska följas för att påverka människors beslut och politik. Även 

omedvetna beteenden formas på detta sätt. Inte minst reklamen utnyttjar dessa metoder. Vi söker 

oss alltid till flockens värme och skydd. Oavsett om den skadar oss eller ej. Varför beror oftast på vår 

personliga historia att lyda och efterapa beteenden. 

Tror eliten saknar lumpen som formade unga killar på ett tidigt stadium förr. Man gjordes vuxen och 

redo att ingå i ett system av lydare och utförare för att få vara med och för att få ett arbete (förr 

betygsattes man efter gott uppförande och lydnad). Idrottsklubbar har en fantastisk förmåga att 

forma samma beteenden, och hela konceptet föreningsverksamhet som är unikt för Sverige har 

skapat många ja-sägare och lydare. 

Hela iden bygger i stort på att du ska känna skuld om du går utanför normen eller gruppen. 

Du ska känna dig udda och utanför, och gärna anklagas för att vara odemokratisk och svår att 

samarbeta med. Vem vill ha en sådan vän eller arbetskamrat? Därför kör vi över oss själva och lyssnar 

mer på andra som tycks veta bättre och har auktoritet genom utbildningar och sin ranking på den 

sociala stegen. 

Priset kan vi se idag. Kraven på att prestera och hela tiden ligga på topp tar ut sitt pris i mental och 

fysisk ohälsa. Media kablar ut än en gång forskning man rättar sig efter, att vi behöver shoppa och 

idrotta mer. Vi ska ägna hela vår lediga tid att skärpa upp sinne och kropp för att kunna arbeta 

hårdare. Allt ansvar ligger på dig om du vill vara bland dem som reklamen framhäver som normalt 

och rätt. Vila och återhämtning betraktas som svaghet och man faller i rang. Vi ska gärna ha så 

mycket att göra att vi stupar i säng när vi kommer hem, glömmer att barnen har behov av oss och att 

inte tänka för mycket på vad som sker. 

På helgerna så serveras vi bröd och skådespel för folket, med trav, fotboll och bingolotto. Om inte 

det räcker så finns det en uppsjö av fördummande sysselsättningar för att hålla dig lugn och på 

mattan. 

Själv kallar många det för fritid och avkoppling. 

Hela detta beteende finns sedan tidernas begynnelse nedärvt sedan stam och klansamhället. 

Beteendeforskning har bara hjälpt eliten att plocka fram det i oss och förstärka det enl. samma 

principer som Pavlo gjorde med sina hundar. En glad och nöjd slav arbetar bättre utan piskan på 

ryggen. Den piska man använder i dag är betydligt effektivare metod. Man har skapat lån och lön 

slaveriet. 

Tider förändras och människan har aldrig haft så mycket makt över informationen som nu.  



Internet är en gudagåva till människan som just nu kan välja att hoppa av sitt ok. Vi behöver inte vara 

det mänskligheten alltid har varit. Trälar och slavar. Dock utan piska på ryggen och järnring runt hals 

och fot. Vi kan själv bestämma vilka sanningar vi ska ta till oss. Vi kan själv bestämma om  

vi vill fortsätta vara en del i maktens plan för sin egen välfärd och makt.  

Vi kan förklara för människor att man kan hoppa av om man känner sig redo och vill. 

Förändringen kommer genom vetskapen och bilden av hur all ser ut. En större och klarare bild av den 

verkligheten som blir problematiskt för samhället om du ser den. Allt bygger på förväntad lydnad och 

struktur, så maskineriet kan fortsätta vara ett självspelande piano.  

Förändringen sker när ett tillräckligt stort antal individer förstår sin egen personliga roll, och vägrar 

ställa upp på den. Det kan ske dramatiskt, det kan ske lugnt. Allt beror på den som håller i piskan. 

Inte på dig. 

Beslutet att hoppa av kan bara fattas personligt. Inte i tillstånd av att någon annan bestämmer över 

dig. Våga bli den som blir förebild för andra. Sprid det med glädje. Ju snabbare det sker, ju snabbare 

får vi en förändring för människans väl denna gång. Vi har nått tids ände för att frigöras från slaveri 

och återta makten över oss själva. Ja ja bara en tanke. 

 

Frida Stiernström. Tycker att allt detta skriveri i tidningarna är tragiskt att läsa! I över 12 år hade ja 

kraftiga besvär både med fettknutor stora som blommon och soleksem! I 12 år har ja sökt olika 

sorters läkare för hjälp med mina knutor som satts sig i ljumskarna, minst en gång i månaden fick ja 

lägga mig under kniven och skära håll på dessa jävlar! Inte nog med det så fick ja fruktansvärda ärr 

som syns varje gång bikinin åker på:( Läkarna skrev ut det ena läkemedlet efter det andra, olika 

duschtvålar och när INGET funka kom dem med den ena dumma förklaringen efter den andra! För 1 

år sedan erbjöd dem mig är bränna bort all hy med en laser och ja skulle hoppas på att det funka, 

men efter all denna smärta och hemska ärr så va ja inte ett dugg sugen på det och tacka nej! En tid 

efter så spred det sig tyvärr till ansiktet vilket va det värsta ja varit med om, ja skämdes som en gris 

varje gång ja skulle gå ut! Jag har även varit "rädd" för solen i över 12 år, ja kunde inte vara ute utan 

att hela över kroppen blev fylld av eksem som klia och till Slut fylldes med vätska! Varje sommar har 

ja fått hämta ut massor av olika sorters kortison medicin och bombat kroppen med detta! MEN för 7 

månader sen berätta min kompis om denna sida och ja va väldigt skeptisk men desperat så ja tänkte 

ja va fan ja testar! Denna sommaren va FÖRSTA sommaren ja kunde vistats ute UTAN att vara rädd 

för solen, ja tog inga mediciner enbart silver och ja tror det eller ej ja hade inte ett enda utslag! Silver 

funkar iallafall för mig och säkert för fler och ja tjänar inte en krona på att skriva detta utan det är ren 

fakta ifrån min vardag!  Tack till er som tog er tid att läsa mitt långa inlägg men ja blir så trött och 

ledsen på att dem vill ta bort det ända som funkat för mig, jag har aldrig mått bättre med mig själv 

som ja gör idag. 

 

Majsan Damsan Majsansson. Har haft samma som dig i många många år, och det blev bara värre och 

värre. Nu har det blivit bättre med kombinationen antibiotika och ks. Förmodligen borrelian som 

visat sitt fulaste tryne genom stora ömmande knölar i mitt fall. Men värst är precis som du beskriver 

att ha dom i ansiktet. INTE kul. skönt att höra att du är bättre nu. 

 

Elsie-maj Forsman.  Va bra att du blivit hjälpt av silvret.Lycka till. Även jag har stor hjälp av det. 



Härligt att du delar med dig. 

 

Eva Anderson-Hanhineva. Helt underbart  Här är också en som blivit hjälpt av ks, men i detta fall är 

det mina djur, två katter, en hund och kanin..en av katterna hade en ful hinna i ögat så han såg inget 

med den, sprayade tre gånger om dagen o nu har han klara fina ögon.. 

 

Frida Stiernström. Klara mig hela sommaren plus en vecka i Turkiet med 51 grader och det har 

ALDRIG hänt. 

 

Lena Fix. Dags-färsk info...min svärson har varit febrig, trött med hosta och allmänna 

sjukdomssymtom. Varit hos läkare som ordinerade panodil och iprem eftersom det inte var ett 

bakteriellt tillstånd. Sedan januari t.o.m maj När jag omtalade KS som han först har varit skeptisk mot 

så började han till slut använda detta..efter 1 månad kände han hur han orkade allt mer och feber 

och hosta försvann..i dags datum så erkänner han att när han började med KS så försvann symtomen 

efter varandra och idag mår han bättre än någonsin..inget försvann över natten men med 

kontinuerlig användning så vände sjukdomsbilden till ett friskhetstecken. Nu tar han KS någon gång i 

veckan . Min dotter använder KS på sin acne. Min son använder det för urinbesvär pga Rikning och 

slipper antibiotika, själv använder jag mig av KS för att slippa förkylningar och influensa och tar 1-2 

tsk direkt i munnen varje dag..Jag är den enda nästan på jobbet som inte är förkyld och blir jag 

smittad så varar det ett par dagar med täppt näsa och sedan är jag ok igen. Man väljer själv hur man 

vill må. 

 

Camilla Berggren. Ganska ny här, har undrat lite på detta och när jag sökte på myom så var det en 

som hade blitt bra från sina här inne!! Så då beställde jag en flaska för att se om det gav något 

resultat då jag står på operation för att ta bort livmodern helt med två stora myom som gör att jag 

blöder nästan heeela tiden!! I vilket fall en liten svätt nästan varje dag det senaste halvåret!! Har bara 

blitt värre o värre!! Men efter att tatt en hel kork av silvret morgon och kväll så försvann 

blödningarna efter bara ett par dagar!! Och nu har jag inte blödet ens en liiiten skvätt på över en 

vecka!! Har inte hänt på det senaste året!! Så jag fortsätter med detta  Är mkt nöjd! Fortsätter det 

såhär så behöver jag inte ta någon op! Glad medlem. 

 

Brus Sandra Karis. Det är så roligt att läsa alla era positiva inlägg om KS!!  Själv kom jag underfund 

med idag att jag inte haft mina svampinfektioner som jag alltid får efter ägglossning! Det har varit en 

förjävlig åkomma att dras med månad för månad, men nu har jag inte haft det på 2 månader!  Samt 

att mina munsår backar direkt jag sprayar på KS.. Vatten med lime, ingefära och KS gjorde att mitt 

halsont försvann på 2-3 dar utan att det bröt ut och blev värre eller en förkylning! 

 

Maria Söderqvist. Ja då har jag fått bort andra kattens öronskabb med Ionosil ks, eller så blev de så 

rädda när jag tittade in i örat att de stack.... Iof tog det 5 dgr, så såååå ful är jag kanske inte. 

 

Eva Anderson-Hanhineva. Min kisse blev också bra i örat, kliade så hon höll på o bli knäpp, men nu är 

örat så fint. 

 

Helene Blom. Tycker det är lite konstigt att det alltid skylls på placeboeffekten när man får resultat 

av ks trots att man tidigare provat traditionella mediciner utan resultat. Borde inte denna 



placeboeffekt göra att man blir frisk även av dessa då? 

 

Joy Hansen. Var inställd på att behöva vara tvungen att kasta blomman, en bröllopspresent.Har gett 

ks i vatten, en skvätt då och då under 1 1/2 vecka. Nu lever den igen och jag lär slippa behöva slänga 

den. 

 

 
 

 

Birgitta Andersson. Det är ett flertal stora djurföreningar i bl a södra Sverige som tar hand om 

hemlösa skadade katter med svåra infektioner och stora sår som alla använder det med gott resultat. 

Veterinärerna häpnar över så snabb läkning. Hoppas att vi får behålla vårt ks. 

 

Marc Mazetti. Mycket bra! Imorrn köper jag ytterligare 5 liter. Fantastisk produkt. 

 

Esma Fakhri Ghalandar. Ks hjälpte mig ur en total depression och orklös kropp. Jag bryr mig för min 

del inte det minsta. 

 



Zuzie Zuzie. Har prövat det mesta och det flesta jäkla tabletter ,så att levern har tagit stryk! Sen jag 

började med KS och MSM för en tid har jag inte behövt stoppa i mej en massa annan jädrans skit! 

Och piggare har jag också blivit! 

 

Alexandra Carlsson Fd Bergström. Kolloidalt Silver har hjälpt mej med att stoppa 

bihåleinflammation, läka min tumme när jag klippt mej med elhäcksaxen, lindra vid myggbettsom 

gett allergireaktion, häva förkylningar, läka brännsår och andra småsår, tillsammans med MSM har KS 

minskat min smärta i axlarna och ökat min rörlighet i de samma, min syn är förbättrad (konstaterat 

av optiker). Det enda jag ändrat i mitt liv är att jag börjat använd dessa preparat. Och de har gett mej 

en ökad livskvalitet! TACK ANDERS SULTAN FÖR FANTASTISKA PRODUKTER! Använder flera av hans 

produkter och alla är lika bra! Varför köpa dyra hudkrämer? EMU-salvan är suverän! Silverlotionen 

med citronella håller mygg och knott borta (de myggbett jag fått är när jag inte använt 

silverlotionen!) TUSEN TACK! 

 

Liselott Sjöqvist.  Hade för tre år sen återkommande halsfluss, med flera penicillinbehandlingar som 

följd.Inget hjälpte. Blev skickad till sjukhuset och fick där en ny medicin. Hade just beställt Ks-silver 

och msm och tog mod och frågade läkaren om hon visste vad det var och om jag kunde ta det 

tillsammans med medicinen. Hon visste precis vad det var och sa att det kunde kombineras med alla 

mediciner! Apoteket var stängt och jag åkte hem och började med silvret. Efter några dagar kom jag 

på det: Jag hade glömt hämta min medicin och jag var BOTAD! Har inte haft halsfluss mer. Dessutom 

har jag kunnat sluta med min astmamedicin som jag haft i ca 40 år! Har inte haft bronkit sen jag 

började med ks och msm och då har jag hostat mig igenom otaliga nätter pga slem och infektioner, 

detta trots astmamedicinen! Var tidigare otroligt infektionskänslig och har nu inte haft en förkylning 

på tre år!!! använder till sår,eksem katterna mm mm Synd att inte fler fått upp ögonen för detta 

undermedel. 

 

Marianne Kähkönen. Kollidialt silver har hjälpt mig bli frisk från all sorts sjukdomar som är 

stressrelaterade så som hög feber med svullna halsmandlar och som läkaren inte hittade någon 

diagnos till och ändå gjorde han flera sorters provtagningar även bra mot nagelsvamp, hemorrojder, 

eksem, brännskador, syresätter både blodomloppet och lungor och väldigt effektiv mot influenser av 

olika slag och skulle aldrig i min värld låta läkarna medicinera mig med alla biverkningar när man kan 

må så bra med alternativa medel som KS. 

 

Caisa Landahl. Jag är medlem i den gruppen o förstår inte alls hur en så stor tidning som Aftonbladet 

kan släppa en artikel baserad på en journalists undermåliga artikel från en annan tidning känd för att 

ha sensationsnyheter....utan källor som jag anser vara trovärdiga, vilka är de här experterna? Varför 

kommer man undan med att säga att det inte finns forskning eller studier bara för att man väljer att 

inte uppmärksamma eller publicera dem. Man kommer undan med att anklaga gruppen Kollodialt 

silver för att marknadsföra KS som cancermedicin? De historier som rör specifik sjukdom kommer 

från användare... Där traditionell läkarvård inte fungerar vänder sig många till alternativ medicin,.. 

Angående giftighetshalten? Vart finns forskning som säger att Kollodialt silver i den utblandning som 

säljs skapar förgiftning? Det enda jag har kunnat finna är ett fall där en man fick argyros när han 

blandat eget. Källkritiken är skrattretande i den här artikeln o att tidningar bara återpublicerar den 

utan egen research är ju ett skämt... Jag har inga kroniska sjukdomar som blivit avhjälpta men 

magsjuka, hudproblem, och skulle nu ebola komma så ser jag detta som det största skyddet! 



Angående paracetamol ... Där uttalar sig många experter som gjort forskning på ämnet att hade det 

tagits fram idag hade paracetamol aldrig godkänts... 

 

Maud Hilton. KS är otroligt bra. Talar av egen erfarenhet. Har inte varit förkyld och inte heller haft 

något herpesutbrott sedan jag började med KS för 2 år sedan. Folk är kapabla att själva bestämma 

över sina liv. Skulle inte silverplåster vara så bra så skulle inte AstridLingrensjukhuset använda dessa 

på barn med bränskador. Tack för ordet. 

 

Teresia K Scher. Kanske lite pengar till mer forskning på detta?? fast det finns en del redan som håller 

...behövs alltså inte för min skull, jag använder det sedan länge med goda resultat:) men för att 

VERKLIGEN se om det hjälper då... för den del av världen som är så osäker TROTS att det finns både 

forskning och enormt många användarberättelser! Var finns de pengar som bör användas till att kolla 

upp detta ännu mer då?? ...om nu så enormt många användare har tiotusentals berättelser om att 

det hjälper.varför lyssnar man inte på den sidan alls? Varför försöker man tysta ned detta? Det är 

bara obehagligt att världen sjunkit så lågt att det inte är ekonomiskt intressant med kollodialt 

silver...precis som NDT, medicin för sköldkörtelsjukdomar, det får man bara på licens 

nuförtiden...varför....ja inte går det att ta patent på en gris (det innehåller extrakt från 

grissköldkörtel)...så därför skall det vara kemiskt framställda piller numera...för att NÅGON har stora 

vinstintressen i saken...och hörni, visst är det infulensatider nu...är det inte vaccin i faggorna då? och 

ve den produkt som kanske hjälper mot bacillerna..och samtidigt är billig, ofarlig och 

effektiv..........Nej nu får människor skåda inåt och känna efter vilken värld vi vill ge tillbaks till våra 

barn, för glöm inte att vi lånar den!! och reportrar och tidningsarbetare, mediafolk och alla andra....vi 

tillhör alla världen och har ett ansvar. 

 

Marc Mazetti. Det har funkar i alla tider, detta gör det bara tydligare; "läkemedelsföretagens högsta 

önskan är inte att göra oss friska utan bara lagom friska" Sjukt och dåligt. Det hjälper många och 

läkare själva tar ju fram just silver när inget annat hjälper. Tex vid bensår och andra kraftiga 

inflammationer i sår då patienter mer eller mindre börjat ruttna. Det känner jag personligen 

människor som fått sådan behandling. Miljoner människor världen över använder det. Bara att inse 

fakta! 

 

Maria Ericsson. Kommer det ut i media lär ju dom som inte vågar prova , som lider av en tex spridd 

cancer definitivt inte våga prova alls... Den där Joakim Björck kanske inte tänkt så långt... Att dom 

människor som det funkar för därav jag själv som har en son med svår häst allergi som när han 4 år 

gammal fått KS och MSM kan vara i stallet utan allergi ? Hur förklarar han det? Att en 4 åring som 

drack något påverkats av placebo ? Eller att min häst som en dag fick ett köttsår på munnen då vi red 

bettlöst och han vid stallet tog en stor tugga av en hallonbuske och rev sig på läppen, där jag direkt 

behandlade med KS och dagen efter var det läkt? Är det placebo? ( ) jag vet ju att det funkar!!! Jag 

har ett kasst immunförsvar och är jämt sjuk annars med två barn varav det ena jämt drar hem 

baciller från dagis, jag lever sunt, jag snusar, jag rör på mig och jag har inte varit sjuk EN dag sen jag 

började med KS och MSM. När jag känner att det är på G att bli sjuk, så tar jag en silvergrogg eller 

Sveper 1dl med lime och sen är jag frisk efter ett par timmar! Är det då som Joakim Björck på HD och 

alla andra nu som kopierar hans skrattretande teorier skulle slutat och sagt nä det funkar inte? Vet 

ni, jag tror ni som spottar ur er såna här artiklar är avundsjuka på uppmärksamheten som Anders 

Sultan får! Må så vara att han tjänar pengar på massa vatten och lite silver! Men är inte det en fis i 



rymden av vad sjukvård och vacciner och kortisonskit och annat kostar oss skattebetalare varje år? 

Jag tycker att alla mediakåta kan lägga sina snedvinklade och osanna påståenden åt sidan och prova 

på riktigt.., placebo vilket snack! KS räddar liv och kan han inte ta det, fine! Men lämna då oss 

troende och vetande, i vår tro med våra "placebo" friska kroppar ifred!. Så kan media och dom 

smutskastare som skriver artiklar utan fakta få gå då och vaccinera sig och sjukskriva sig vid sjukdom 

och gnälla på alla som tjänar pengar på "vatten"  valet är fritt. 

 

Paul Petersson. KS har hållit mig frisk. Allt från magsjuka och förkylning, halsont, you name it. KS love 

you. 

 

Ann-Katrin Lönnberg. Nutida häxjakt! Smutskasta det som är naturligt och inte drar in stora pengar 

till läkemedelsföretagen ni..... usch...varför hör ni inte av er till nån av alla de som berättar sina 

positiva erfarenheter?? 

 

Kenneth Nilsson. Jag fick Höstblåsor för tre veckor sedan. Väldigt ont i fötter, (trampdynor) fingrar 

samt blåsor i munnen. När jag fattade vad det var, sprayade jag de smärtande områdena med 

Kolloidalt Silver. Efter detta slutade Höstblåsorna att sprida sig ytterligare och började att 

tillbakabildas. Efter två dagar var smärtor och obehag över. KS kan rekommenderas! 

 

Ingemar Hasselqvist. Har använt ks på många hästar och kommer fortsätta med det så länge 

läkemedelsindustrin inte tar sitt ansvar och slutar med tungmetaller och rena gifter i vaccin och 

mediciner. Att bara haka på en "nyhet" får man tacka för aftonblaskan hjälpte sverigemoderaterna 

med fri publicitet och nu kolloidalt silver. Källgranskning är något ni inte befattar er med och 

journalistik ett minne blott. Klippa o klistra är nya melodin. Varför inte kontakta folk som blivit 

hjälpta? Varför inte våga sticka ut med en riktig nyhet där alla får komma till tals? Varför inte bevisa 

att ni tar avstånd från det maktmissbruk dagens press utövar.Varför inte bli unika och skriva lite 

sanning? 

 

Maria Hölscher. Förstår inte denna häxjakt på ks! Silver har använts i tusentals år som 

bakteriedödande medel. Är läkemedelsföretsgen sura för att de förlorar intäkterna på ett så enkelt 

och billigt medel? 

 

Eva Rehn. Det finns bara ett ord som passar in på det som media just bedriver gällande KS. Häxjakt!! 

Och det är genomvidrigt. Jag har blivit fri min psoriasis tack vare Ionosils produkter. Psoriasis är en 

autoimmun sjukdom precis som cancer, om än inte dödlig. Jag hade psoriasis i 23 år men ingen 

traditionell läkarvård kunde hjälpa mig. Ingen media tycks vara intresserad av att granska 

cancerindustrin, för en industri är exakt vad det är. Cancer omsätter miljarders miljarder dollar varje 

år för läkemedelsbolagen, men ingen ifrågasätter det. Det är naturligt att människor söker alternativa 

vägar när de traditionella vägarna som erbjuds inte kan erbjuda ett skit. Och det är var människas 

absoluta FRIHET att få välja själv! Det är MITT liv! Jag betackar mig för medias häxjakt och för en 

korrumperad läkemedelsindustris önskan att bestämma hur JAG ska läka min kropp!!! 

 

Jessica Mercedes Monasdotter. Min mamma dog INTE av cancern hon dog av allt skit som ni 

läkemedelsföretaget tryckte i henne, hade jag haft denna kunskap som jag har nu så hade ni inte ens 

fått petat på henne !!! Ni tjänade ca 2 miljoner på henne, borde ju ha gett er aktieägare en fet bonus 



lagom till julafton. Länge leve KS. Jag står bakom dig Anders Sultan! 

 

Helene Blom. Kolloidalt silver är väldigt effektivt! Det kan massor av folk runtom i hela världen intyga 

efter att själva ha erfarenhet av produkten. Alla naturliga preparat som faktiskt gör folk friska utan 

att använda "riktiga" läkemedel brukar få utstå denna smutskastning. Varken förvånande eller 

konstigt. Detta visar bara vilka som styr media. 

 

Anne Alldén. Jag tycker detta som Annika Dahlqvist skriver är så klockrent "Nu råkade jag ha läst en 

del om kolloidalt silver och en del spektakulära tillfrisk-nanden bl.a. just av cancerpatienter. 

Naturligtvis var jag väldigt skeptisk till det hela. Det verkade litet för bra för att vara sant. Men 

Livsmedelsverkets delvis pinsamt okun-niga smutskastning av preparatet gjorde mig snarast mer 

positivt inställd." Mediernas pinsamt okunniga smutskastning  borde göra dom flesta positivt inställd 

till silver...... 

 

Åsa Davidsson. Kolloidalt silver är ett måste i husapoteket! 

 

Carolin Berg. Kolloidalt silver är bland det viktigaste jag har i mitt skafferi!!! 

 

Jessica Johansson. Tycker det är väldigt ledsamt att läkemedelsindustrin känner sig så hotade av ett 

medel att dom kommer med så mycket lögner. Låt varje individ få ta och använda vilka preparat man 

vill och sluta idiotförklara alla som faktiskt på ett eller annat sätt blivit hjälpta med KS. För är det inte 

det vad sjukvården vill att så många som möjligt skall hålla sig friska och inte belasta sjukvården. 

ELLER??? 

 

Tomas Geoffery FantomHybrid Nilsson. Jag älskar SILVER!! KS hjälper.. bort med den här artikeln! 

 

Vicki Johansson. Kolloidalt silver är sjukt bra !!! Har hjälpt hur många som helst , har en äldre herre 

som kom och sa att hans gikt hade försvunnit och han äter ingen medicin längre, Magsjuka - ont i 

halsen - vagel i ögat - tandlossning !! Alltså skriva så dumt !!! Men som med allt annat så är väl den 

personen köpt Idioti säger jag !!! Stå på dig Anders Sultan många håller med dig !!! 

 

Annika Svensson Fd Stenberg. Det är en av de bästa naturliga produkter som har oanade möjligheter 

till läkning. Tex jag har haft en kronisk gastrit i 30 år och ätit Omeprazol och på 2 veckor var min 

konstanta magsmärta borta och efter ngn månad kunde jag sluta med medicinen. Den har även botat 

min uvi. Ser till att min kroniska ögoninfektion håller sig borta. Läker influensa på 6 timmar. Botar 

magsjuka på 3 timmar. Vi är många över hela världen som hittat detta. Det säljs på apotek i USA och 

Australien. Och deras lagar är strängare än vad vi har i Sverige. Många har fått nya liv. Det är sorligt 

att en journalist med förankringar i Vof föreläst bla får skriva artiklar i HD som sedan sprids som en 

löpeld. Samtidigt som det kommer rapporter om att det ev kan vara verksamt på Ebola. Så framtiden 

kommer att utvisa vad som är sanning. 

 

Birgitta Biggan Lörnedahl. KS är en kanonprodukt. Slipper afte som jsg dragits med sedan jag var 

liten. Över 40 år alltså. Läker sår snabbt. Slipper torra ögon, mm. Det finns fakta och undersökningar 

att läsa för den som är intresserad. Istället för att sprida missuppfattningar och osanningar. Jag blir 

både arg och ledsen av att läsa sån här smörja. Tusentals människor blir hjälpta på en mängd olika 



sätt. Ska vi alla nonchaleras? Nej jag tycker inte det. Anders lägger enormt mycket tid på att lägga 

fram fakta samt dela andra användares erfarenheter. Det är jag enormt tacksam för. Att tidningen 

plockar bort kommentarer från sin sida, som ks-användare skrivit är skamligt och väldigt dåligt av 

dem. 

 

Sabina Binne Petersen. Tänk att något funkar UTAN läkemedelsverkets inblandning!!!!!! Har det till 

mig sambon barnen osv. Våran räddare i nöden när förkylningar går! Förkylningsblåsor som 

försvinner Lindrar vid endometrios! Jag tänker inte sluta med mitt silver! 

 

Heidi Spooner. Läkemedelsindustrin är den stora boven i det här dramat! Det är dom som bara 

tänker på pengar! Jag vägrar att stoppa i mig deras gifter i min kropp! Det är så himla många som 

mår bra av KS bland annat JAG! Våga vägra kemiskt framställda läkemedel! Heja alternativ medicin! 

 

Elin Hellström. Läker sår munblåsor mm på nolltid. Minskar astmabesvär, lindrar KOL. Hjälper mot 

öroninflammation urinvägsinfektion o vanliga förkylningar. Varför nämns inte att detta prövas mot 

ebola i Afrika?! Med resultat!!! Vi som använder det är övertygade om att det fungerar mot en 

mängd olika saker! 

 

Jennie Kvarnström. Perfekt medel, läker svåra infekterade sår på nolltid. Hellre KS än antibiotika. 

 

Siv Inger Persson. Hur bra produkt som helst!! Finns alltid dom som är rädda för alternativ medicin 

pga att det tar bort vinsten från läkemedelsindustrin. Inget skadligt och bara naturligt! 

 

Hillevi H Holmberg. "Cancersjuka utsätts för bluffmedicin" lyder rubriken här. Det tror jag också när 

det handlar om mediciner. KS väljer den sjuke själv att inta och den brukar väl inte kallas medicin. 

Däremot kan den leda till att den sjuke blir frisk. 

 

Benny Ringström. KS Funkar på mig mot UVI å förkylningar.. Bättre än ständiga antibiotikakurer. 

 

Ann-Sophie Granholm. Saknar seriösa bevis för att detta silver skulle vara farligt.. Dålig journalistik 

med noll källkritik, baseras på EN journalists egenhändigt påhittade falsarier. Mycket nöjd användare 

sedan många år! 

 

Linda Larsson. Det är enormt arbete & gigantiska summor som krävs för kliniskt godkänd forskning! 

För mig räcker det med nöjda kunder-berättelser & "Bara" sammanställning & katalogisering av 

dessa är ett enormt arbete. Tycker admin i denna grupp har stor omsorg om oss i gruppen! Sen kan 

jag tycka att alla enskilda individer får använda eget sunt förnuft & följa sitt hjärta/ övertygelse om & 

hur man använder produkterna utifrån råd & tips. 

 

Anna Andersson. måste bara få säga att jag älskar denna placeboeffekt som ks ger har druckit det i 

4veckor nu. Jag får blåmärken VÄLDIG lätt och igår smällde jag i handryggen ordentligt på jobbet i en 

grej som stack ut, det enda som blev var en blå prick efter smällen och idag är den borta.  

Finns många mer + på mej men det jag är otroligt glad över är att det funkar så bra på min hund som 

är 15 år och har haft en hosta i många år, han är mycket bättre från den nu. Min häst fick svamp i 



hovarna och hade väldigt ont, sprayar mej ks varje dag och det är mycket bättre  Prisa ks säger jag 

bara. Jag är så otroligt glad att jag hittade ks och msm, jag har så mycket mer energi nu och har dragit 

ned på mina antidepressiva. Astman är oxå MYCKET bättre då jag inte behöver dom bredvid sängen 

längre. 

 

Evalena Lindström. Visst e det fantastiskt att våra djur e så smarta så de kan tänka och inbilla sig 

friska!!sprayade ks på min sons katts operations sår på magen det läkte ihop på 3 dagar jättefint 

samt att min katt hade blod i avföringen och jag gav han med spruta direkt i munnen och det blev 

mkt bättre och nu ser jag inget blod alls..han hade kronisk gastrit efter en ofrivillig utevistelse en 

vecka ..sönderstressad..fantastiskt smarta djur!!!:D 

 

Annette Holmström. Exakt. När ska läkemedel som orsakar kroniska sjukdomar tas upp. Tex att 

roaccutan skrivs ut till desperata unga med acne. Min dotter fick en kronisk njursjukdom tack vare 

den! 

 

Amanda Delaluz Karlsson Careau. Jag var nära att testa roaccutan när tetralysalen inte funkade men 

de kostade så himla mycket och då rekommenderade min syster ks så jag tänkte väl att det inte 

skadar att testa och simsalabim på 1 månad inte en ända finnjävel haha! Är mer än nöjd å blir 

irriterad när jag vet att dom kanske ska ta bort ks från marknaden.. blir ja tvugen och testa roacuttan 

då? Som bidrar till depressioner, allvarliga fysiska skador osv osv osv osv.... 

 

MrBabs Dabolina. Jag skrev ett inlägg på engelska, hoppas de e ok. OMG… What to say…. I know 

SILVER IS GOLD for me ! I have used Silver for a long time & Silver has been around for years to help 

against a lot of things ! Why why why should Big B & The MASSIVE Corporations DECIDE what we can 

do. WE the People don't want the chemical´s that just make us sicker . Glaxo Smith Cline for 1 

example. For me and MILLIONS of people around the World its working ! FOR US,, Colloidal Silver is 

GOLD! BIG PHARMA is all about the $$$ & this Global Campaign WONT Work!! Media & the 

Journalists are Now, as we speak putting a Global Massive Slender Campaign And we can se Right 

Through it. People are waking up and starting to Stand up! 

 

Andrey Sergeyevich. Någon som har tagit kollodialt silver i samband med en antibiotika kur?Angelica 

Johansson.  Ja och i mitt fall så gör silvret att jag får mindre herx och magen tål anribiotikan. Studier 

visar dessutom att silver förstärker abx's effekt. 

Hanna Björklund.  ja absolut. Och jag har fått otroligt snabb och effektiv hjälp av antibiotikan. Inga 

magproblem. 

Ewa Esberg Persson. Gör det just nu efter en tandoperation så både Kåvepenin i hög dos och 10 ml 

Ks morgon o kväll. 

 

Therese Fröberg. Jag har haft klåda natt och dag i mina öron i åravis. Nu har jag doppat en tops i KS i 

en vecka och det har blivit mycket bättre. Inbillning? Tror faktiskt inte. 

Anna-lena Hägglund. Gjorde samma sak med mammas katt. Den var svart i öronen. Varannan dag 

rengjorde jag med bomull o tops indränkta i ks. Behövde tvätta 3 gånger. 

 



Helene Bolander. God morgon kära samhälle. Jag är en 52 årig florist jag har också en handikappad 

dotter på 20 år...under resans gång har jag varit så slut ibland så jag inte har kunnat tänka jag har 

haft inflammationer i kroppen och ätit morfin till och från i flera år...inte någon hjälp har jag fått från 

er,inte ett endaste dugg trots att det finns lss lagar och regler för handikappade..ni till och med snöt 

mitt körkort som jag nu fått tillbaks bara för att jag svimmade av ren utmattning i ett köpcentum 

förra året...för ett halvår sedan fick jag tips om silvervatten och sedan dess har jag mått så bra som 

aldrig förr...jag kan tänka,orka och mina inflammationer är sått gott som obefintliga och jobba kan 

jag med all den glädje det innebär...i Lördags morse brände jag mej rejält på ena handen och som alla 

vet är händerna de viktigaste redskapen i mitt yrke..med silvervatten på så gick smärtan bort och 

dagen förflöt utan några som helst problem...och nu,nu ska detta magiska vatten bort! Varför? för att 

ni ska få en till att försörja? nä nu har det gått på tok för långt..låt oss som mår bra av silvervatten 

dricka vad vi vill...... 

 

Carola Svensson. Jag är en 49 årig frisör som jobbar halvtid sedan 12 år tillbaka pga  att jag fick 

bröstcancer och cytostatikabehandlingen satte igång min sjukdom EDS som jag haft sen barnsben. 

Har alltid trott på naturmediciner eftersom familjen var nära vän med en mycket duktig homeopat i 

umeå.Har börjat läsa på mycket om cancer,sockrets inverkan, kost mm. Har även använt bl,a just ks 

ca ett år,, och jag är helt övertygad om att det är bland det bästa som finns. Mitt immunförsvar har 

inte varit det bästa och haft kroniska besvär med bihålor och numera är jag aldrig förkyld och pga att 

jag har nässpray med ks så är mina bihålor numera friska. 

 

Ida Holmstedt. Är så glad hela händer ! Kan hålla på med vad jag vill utan att behöva tänka något 

extra. Kan tvätta händerna med vatten utan att det svider , kan skära citron utan att det svider ! 

Häftigt.  Har tagit Msm , har nu också tagit ca 1 msk ks om dagen , men mest för att jag är lite förkyld. 

Oftast var det så sprucket att det kom blod , ibland på små ställen köttiga sår (har atopisk hy) och det 

var svårt att göra något med händerna. Jag tycker om att hålla på med djur och trädgård, 

handarbete... gick inte riktitgt ihop. Då jag var uppe i ca 1 tsk blev det bättre..ca 3 v var det bra , 

märkte skillnad redan efter någon dag.  

 



 
 

Pia Holgers Holmberg. Jag har också ett handeksem som jag blivit av med. 

 

Barbara Zareba. Min pappa har haft ett hemskt sår på benet som växte från knappnålsstorlek till ca 

12 cm i diameter. Antibiotika, om lägg varannan dag samt andra preparat från läkemedelsindustrin 

gjorde att det minskade lite bara för att redan efter en vecka växa sig större. Detta har han levt med 

sedan februari. För 6 veckor sedan beställde jag msm och ks och igår berättade han att såret är i 

storlek av en lillfingernagel!!! Han har endast druckit det, ej tvättat. Och såret har krympt! Bort med 

okunskap från läkemedelsindustri och deras vilja att förgifta oss! Min pappa är levande bevis på att 

ks hjälper! Och själv kan jag inte heller föreställa mig mitt liv utan ks! 

 

Janet Vahl. Første gang jeg tilbage i 2011 opdagede KS, fik jeg den fra et dansk firma, og her var den 

også gullig... og meget dyr! Er jätte glad for, at jeg hurtigt fandt frem til Ionisil i stedet! Har betyder 

SÅ stor forskel i mit liv, ikke mindst i.f.t. lunge- og luftvejsbetændelser 1-2 gange hvert år gennem 

mange år. I tre år kun en lille forkølelse. Også fantastisk i husholdningen og til mange andre ting. 

 

Jenny DenEnda.  Fantastiskt!! Prova KS tillsaammans med MSM också. Helt underbar kombination. 

Har fått mig att sluta helt med allergitabletter och minskat mina ständigt återkommande 

förkylningar. Från varje månad i princip till två gånger om året.  

 

Elin Wikström. Här kan ni läsa om hur KS hjälpte mig - http://nattstad.se/emadeleinew 

 

Alla som har läst min blogg, kikat in här, eller känner mig, så vet att jag har en sjukdom - en 



muskelsjukdom. Den innebär att mina muskler förtvinar, alltså blir svagare. Det betyder att prata blir 

svagare, att svälja blir svagare och att kroppen blir svagare helt enkelt. Jag har även problem som 

kommer till, T.ex huvudvärk. Jag har lunginflammation ca 4ggr/år och därtill flunssa. Vilket tar på 

väldigt mycket på kroppen.  

 

Jag hörde om en typ mirakel vätska som heter Kolliodalt Silver, KS. Även kallad Ionosil kolloidalt 

Silver. Eftersom jag allti har testat massa mediciner så ansåg jag att testa något som är RENT och inte 

innehåller massa gift och tillsattsämner skulle vara ett bra alternativ. Och jag ångrar INTE att jag 

testade det !! 

 

Före jag tog KS hade jag huvudvärk/migrän flera gånger i veckan. Jag åt nästan mediciner som Treo, 

Panadol, Burana mm nästan dagligen. Min kropp började säga nej till Burana och började visa tecken 

på att nu är det färdigt med Burana. Med KS behöver jag bara ta Panadol några få dagar i veckan (om 

ens det) och oftast är det för annat ån huvudvärk. Nu har jag migrän ca 1gång/månaden. Självklart 

har jag inte sluppit huvudvärken till 100%, men det är ju så mycket sällan ! Att ta Panadol 

8ggr/månaden mot 30ggr/månaden är ju mycket mycket bättre ! 

 

Före jag tog KS hade jag även värk i hela kroppen. Speciellt mot hösten och klimat ändringar. Med KS 

har jag nästan sluppit all värk. Enda jag har är nu när det går från plusgrader till minus som det 

värker. Och då behövs endast en Pansdol. 

 

Före jag tog KS hade jag även så låg energi. Jag orkade inget och ville inget. Jag orkade inte med min 

loppisgrupp och ville inget alls. Med KS blev jag så mycket piggare och började ha lust att hitta på 

något. Efter ett tag tog jag bort allt socker och sött. Jag fick så mycket mer energi och ville hitta på 

hur mycket som helst. Sjävklart har jag dagar också som jag inte orkar med något men det hör ju bara 

till det mänskliga livet. 

 

Före KS åt jag kur på kur eftersom allt jag äter åker mer eller mindre i fel strup, alltså ner till 

lungorna. Jag var sjuk titt som tätt. Med KS har jag inte varit sjuk. Jag har inte ätit någon kur sedan jag 

började med KS. Maten åker självklart i fel strup ännu och det kommer den alltid att göra. Men att 

slippa äta massa kurer är ju bara bra. Jag har inte heller haft någon vanlig förkylning som brutit ut 

sedan jag började med KS. Självklart har jag känt något i kroppen då och då men eftersom jag tar 

silver dagligen samt olika hemgjorda anti-sjuk-boosters så har de aldrig haft chans att bryta ut. Jag 

mår så bra av det ! 

 

Detta är ju bara några få av allt som blivit bättre. Det finns så mycket mer, men detta dök upp nu. Jag 

kommer inte sluta med KS ! Det har hjälp mig så mycket och mycket bättre än massa mediciner. Och 

jag tycker det är helt sjukt att de jobbar för att KS ska förbjudas världen över. Jag hoppas att det 

beslutet INTE går genom !!!! 

 

Marie Blomback. Det bästa med er förtalskampanj är att så många börjar bli nyfikna och ta in egen 

information. Tre av mina vänner har efter den här uppmärksamheten skickat efter ks. Jag berättar, 

och kan visa på, hur det bedrivs en häxjakt i ett flertal länder just nu. Är man fritt tänkande inser man 

att det någonstans finns ett skäl till att man vill stoppa det, just för att det fungerar. 

 



Veronica Göransson McEnzo. Tur jag hittade detta medel (KS), nu kan jag leva ett mer normalt liv! ( 

kroniskt trötthetssyndrom i 20 år). 

 

Kristina Strandberg. Har ätit msm nu i 1,5 vecka. Fick utrensning av acne ganska snabbt men som nu 

är på väg bort! På bröstet och ryggen har jag fått en hel det småknottror och i hårbotten har jag fått 

utrensning i form av acne. Men jag mår så bra! Glad, energisk och huden är så mjuk! Kan det gå så 

fort? Fick inte pms innan mens som jag alltid får! Ingen depp alls! Jag började på 0,5 krm och är nu 

uppe i 1,5krm. Underbar produkt om detta fortsätter! 

 

Lena Hammarstrand. Här är foton på fluglarvsangrepp på min kalv där enbart ks användes i kriget 

mot inflammation och för en snabbare läkeprocess. Viking , som min lille kompis heter, mår utmärkt 

idag.Det skiljer 8 dagar på korten.Bilderna kan upplevas tuffa men jag tycker vi skall ta fram de bevis 

vi har som läget är nu.  Ordination från veterinär var håll rent från larver, täck så flugor inte kommer 

åt, kolla tempen. Gick temp över 40 skulle jag höra av mig....men max 39,7 under hela tiden. KS både 

invärtes och utvärtes. Satte igång med KS från första dagen. 

 

 

 



Veterinären pratade om antibiotika men jag sa att jag avvaktar och behandlar på eget vis. De vet att 

jag använder ks men kommenterar inte. Även ks mot mastiten vet de om. Här är Viking nu 3 månader 

senare. 

 

 
 

Johanna Markerius. Msm, har hittills på ca en månads tid: gett mig mjuka fötter, en fin stortånagel, 

starka fingernaglar, fin hy. Ska bli spännande att se vad den gör på insidan! 

 

Per Nordgren. Skickade e-post till Sydsvenskans chefredaktör idag. Inte för att det kommer att 

förändra tidningen, utan för att respektera mig själv. 

Till chefredaktör och VD på SDS 

Vi har i familjen länge diskuterat att säga upp prenumerationen på tidningen som vi har haft i snart 

25 år. Efter artikeln med kolloidalt silver fick i alla fall jag nog, men min hustru vill ha kvar tidningen 

för att läsa de lokala nyheterna. Det enda skälet till att vi behåller tidningen ett tag till är alltså för att 

läsa lokala nyheter. 

I den mån det funnits en journalistisk själ i tidningen, som idogt sökt sanningen genom att granska 

källor, vrida på perspektiven och framförallt använt sitt eget intellekt, tycks den nu vara begraven för 

alltid. Det lågvattenmärke som nu passerades med artikeln om kolloidalt silver är häpnadsväckande. 

Om ni har kvar en känsla av journalistik, så vet ni vad jag menar. 

Upplägget är annars typisk för media idag, någon uppdragsgivare, i det här fallet 

läkemedelsindustrin, går till attack mot kolloidalt silver. Skälet är kanske risken för minskande 

profiter i en industri som tjänar 170 miljarder dollar - varje år. Industrin är oroad över att människor 

börjar ta ansvar för sin hälsa, och genom egna studier upptäcker att exempelvis silver fungerar 

utmärkt vid en förkylning. 

Denna gång skedde dock attacken på ett globalt plan, vilket får många att fundera på om det är mer 

än vinster till läkemedelsindustrin i potten. Spåren leder till det sk ebola-utbrottet i Afrika, dit man 

skickar soldater i stället för vårdpersonal. Vad man kan skönja är ett intresse av att komma över de 

naturtillgångar som finns, i Sierra-Leone finns enorma tillgångar på diamanter till exempel. 



Men i tidningen syns inte skymten av någon analys utan vi matas ständigt med propaganda oavsett 

om det gäller silver, ubåtsjakt som var en övning, Ukraina, vacciner osv. Faktiskt kan jag utan vidare 

påstå att tidningen blivit ett verktyg för industri, banker och dess lakejer - våra korrupta 

myndigheter, politiker och massmedia. 

Det positiva är att allt fler människor börjat uppmärksamma medias roll som propaganda-apparat, 

ser lögnerna och lämnar massmedia. I sin förlängning tror jag det medför att allt fler slutar köpa 

tidningar varför intäkter från läsare och annonsörer kommer att minska. Media kommer att ställas 

inför valet att fortsätta som nu, med enorma kapitaltillskott från sina ägare, eller börja redovisa 

sanningen. Vad väljer ni? 

Med vänlig hälsning... 

 

Roger Freire. Ks är ingen jävla vattenreningsmedel bara. Nu blir jag förbannad .Jag är levande bevis 

på att ks har botat mig från cancer. Själv hade jag över 10 tumörer lika stor som En persika . Och efter 

3 månader efter alternativ behandling försvann varenda jävla klump från min kropp.  Gjorde 

gastroskopi varje tisdag i 3 månader bara för att se de positiva resultaten vecka efter vecka.  Ks cures 

cancer , fatigue, cleanses arteries of buildup , etc. So all of you scheptic folk , welcome to reality.  I an 

a cancer survivor thanks to alternative medicine. Så är det, acceptera det . Its a fact. Finns ingen 

människa i denna världen som är lika skeptisk som jag har en gång varit. Men resultaten pratar för sig 

själv. Orden MÖJLIGHETEN.Tillhör den gamla mig .Tills jag fick bevisa de kirurgen som är betalda av 

läkemedels bolag at cancer den giftiga svampen botas inte med mer gift, men istället med renings 

medel. Så som naturliga ämnen som (KS, B3, D3, MSM, BIKABORNAT, MAGNESIUM, OCH 

ASKORBINSYRA.) de ämnen har botat mig 100 % från malignos tumörer. 

 

Ann Person. Nu har jag läst dementi som förhoppningsvis kommer allmänheten tillhanda imorgon 

fredag. Jag blir på många sätt berörd av veckans något kaotiska händelser. Vill här dela med mig av 

dessa känslor. Jag kom i kontakt med KS i februari 2014, ny i gänget. En kvinna vars integritet och 

trovärdighet fick mig att på intet sätt tvivla att detta kanske skulle kunna hjälpa mina barn och mig då 

vi har en genetisk åkomma med ständiga smärtor. Jag började med silver i och med kraftiga 

förkylningar och silvergroggen gjorde sitt och vi blev krya på långt under tid vi brukar vara förkylda då 

vår åkomma har gett oss ett livslångt nedsatt immunförsvar. Blev inbjuden i gruppen kolloidalt silver 

2.0 För mig världens uppslagsverk, med riktiga människor och riktiga fall! Riktiga människor som 

svarar på frågor utifrån sina egna erfarenheter. Råd och tips. Förkylningar finnar bölder 

ögoninflammationer. Fick bort min dubbelsidiga ögoninflammation på tre dagar. Ingen gladare än 

jag! Jag har aldrig blivit tvingad att köpa något, fått reklam eller hotad på något sätt om att jag måste 

köpa något särskilt märke eller produkt annars får jag inte vara med. Jag är med i gruppen av egen fri 

vilja. En grupp som två personer står som administratörer för och som har vänligheten och orken att 

sammanställa alla våra erfarenheter av olika sätt att må bättre tack vare produkter som vi fått nys 

om via vänner och bekanta. Dessa två personer känner inte mig personligen. Dom gör detta av egen 

fri vilja dom också. Visst, dom driver var och en på sitt håll företag. Men vem vet vad jag jobbar med? 

Jag kanske tjänar pengar på något som dom använder sig av..... Vi bryr oss inte särskilt om det 

faktiskt. Om jag är med i en sluten grupp här på fb som säljer mönster att sy kläder. Och om jag köper 

mönster men inte får till det så köper jag mina kläder istället. Helt frivilligt. Samma sak här. Om jag av 

någon anledning inte upplever bättring eller 'bot' så provar jag naturligtvis något annat. Tråkigt är att 

en journalist kan få mig att tvivla på en person som denne inte känner. Journalisten känner inte mig. 



Jag upplevde att han idiotförklarade inte bara mig men att jag faktiskt upplevde det personligt 

skrämde mig kanske eller i alla fall berörde mig väldigt starkt. Alla som är med, på riktigt, i KS 2.0 är 

självtänkande individer. Vi är måna om vår hälsa. Vi talar om när det funkar OCH när det faktiskt INTE 

funkar. Vi råder bestämt till läkarbesök innan vi råder till annat. Sluta att i avundsjuka och 

profithunger idiotförklara människor. Fråga istället, ifrågasätt gärna och lär er något!Gå inte andras 

skitiga ärenden. Ann 

 

Ann-Katrine Backman. Hade för några veckor sedan en läkare som besökte mig som var helt ny på KS 

och ville köpa Ionosil. Han var förkyld och kände sig lite febrig och olustig, så jag berättade om hur jag 

brukar göra då jag börjar känna av ngn förkylning och blandar till Silvergroggen. Nu var han nyss efter 

10 st sprayflaskor, för han har haft bihåleinflammation också sade han som han testat på och det 

försvann på bara några dagar, han tyckte det var helt fantastiskt. Nu skulle han dela ut sprayflaskorna 

med KS till sina jobbarkompisar, så dom skulle få testa  Han sade att han tröttnat på att knapra piller 

som antibiotika som ändå inte hjälper. Före han hämtade KS, så hade han tagit 2 st starka antibiotika 

kurer som hade varit helt utan verkan. Han var helt fascinerad också över hur snabbt Silvergroggen 

hade fungerat på febern och ev influensaviruset som han hade. Så ni kan vara säkra på att vi har en 

till med oss i Silverklubben hädanefter.  Ha en fin dag alla och kram. 

 

Maja-Stina Andersson. Åh, det funkade! Trodde verkligen jag var utom räddning då 

kräksjukesyptomen kom i sån väldig kraft. Blev igår kväll kraftlös i kroppen, kallsvettades, vattnades i 

munnen, yr, ljud- och ljuskänslig, magen körde och illamåendet satte in, allt på nån minut. 

Kräkångesten va ett faktum, snart spyr jag. Panik och fram med hinken! Men så tog jag mig samman 

å jag tvingade i mig 1/2-1 dl KS i 4 dl ljummet vatten. Gick å la mig och fokuserade på att andas in i 

vänster näsborre ut i höger OCH på att inte kräkas såklart.. Efter 15 min släppte allt å jag somnade 

som ett barn. 

 

Anna Annerberg. Jag gjorde précis samma förra veckan! Så tacksam och återigen övertygad om KS 

när den hemska känslan försvann. 

 

Ewa Ärlevall. Det finns många olika rekommendationer på Silvergrogg. När jag häromveckan kände 

att jag hade en influensa på gång - alltså inte ens en vanlig förkylning - så tog jag en skvätt Ionosil i en 

skvätt whisky. Dagen efter så fanns inget spår av snuva eller ledvärk i kroppen. Vad nu en skvätt är, 

det kan ju variera, men om jag ska uppskatta mängden så var det nog ca 2 matskedar Ionosil och en 

halv deciliter whisky. 

 

Maria Olsson. Mina barn har krupp och förkylningsastma, så de inhalerar ks med msm i PariBoy vid 

förkylning. deras problem har läkt ut tack vare ks och msm. 

 

Ingmari Rosberg Json. Min KOL har blivit mera hanterbar efter att jag börjat inalera KS. 

 

Sarita Axelgrim. Jag har inhalerat ks sedan juli, förra året mot min kroniska bronkit. Jag inhalerar ca 

10ml varje dag  dessutom dricker jag ca 2 msk varje dag. Idag använder jag inga läkemedel mot 

kronisk bronkit. Mina tarmar har blivit mycket bättre. Min förhoppning är faktiskt att bota min 

kroniska bronkit, som jag har haft sedan 10-årsåldern  alla mina värden går åt rätt håll och mitt 

immunförsvar håller på att repa sig. 



 

Sanna Nova Emilia. Jag önskar varje människa modet att våga följa sitt hjärta, pröva sig fram och 

utgå ifrån egna resltat, istället för att följa andras rädslor och skrämselpropaganda. KS och MSM har 

gett mig min livskvalitet tillbaka. Något som den traditionella läkarvården aldrig lyckades med. Vad 

som är "bluff" kan ingen annan än vi själva avgöra. I mitt fall så har de traditionella läkemedel som 

jag erbjudits visat sig vara just bluff. 

 

Katarina Rävemehr. Jag var skeptisk till att kolloidalt silver fungerade och trodde det var hokus pokus 

när en väninna tipsade mig om det. Men efter att ha haft elallergi i över 17 år och inget har hjälp så 

testade jag, idag är jag helt botad och lever ett normalt liv. 

 

Mari Isabella. Ja har alopecia areata o ja masserar lokalt i mina kala fläckar silverlotion med Msm 

som e menade för djur men fungerar bra på mej o den salvan e int så fet att håret blir klåttigt! Ja 

dropper några droppar essentiell rosmarin olja i också o mitt hår har int varit så här bra på d senaste 

4 åren! Ja äter även msm o inositol mm som påverkar hårväxten positivt! Men Ks tar ja inte oralt 

dagligen.. bara då ja känner mej sjuk! 

 

Ann-Theres Hallgren. Plötsligt händer det ! I går kväll kände jag att livet återvände plötsligt ! Jag vet 

att det går snabbt med KS och MSM. Vilken känsla att sova hela natten och vakna PIGG ! 

 

Lena Hellstrand. När jag fick höra att Sveriges Radio skulle prata mer i morgon om det negativa med 

Kolloidalt silver så skrev jag nedan till SR's VD. Jag har fått svar av henne att hon skulle 

vidarebefordra mitt mail till Vetenskapsradion där man pratat om detta igår. Hon kanske kan i sina 

"kretsar" förstå att vi är många som kommer kämpa för att få ta ansvar för vad vi petar i oss och på 

oss.  Läser på nätet att det har pratats på SR om det negativa med Kolloidalt silver och blir ledsen, 

förvånad och besviken. Det är väl reklam, fast omvänd. Lobbyisterna som jobbar skiten…. ursäkta 

språket…. jobbar skiten ur sig för att plötsligt nu samtidigt i delar av världen förtala denna produkt.  

Inget kan vara mer fel och nu får en av tillverkarna, för det är många, och vi är många som själva 

hemma i köken tillverkar detta, nu får han upprättelse i Helsingborgs Dagblad då journalisten ljugit 

har det framkommit. Men … skadan är ju redan skedd, skitsnacket går.  

Det här är inget annat än en väldigt rädd grupp av Läkemedelsbolag som är oroliga att folk ska börja 

bli friska på ett enkelt sätt och inte behöva deras piller….. tänk dig själv, jag förstår att de skakar i sina 

kontorsstolar. 

Skolmedicinen är den alternativa läkekonsten då det man i dag kallar alternativ läkekonst har funnits 

i 1000-tals år, visst är det märkligt vad pengar kan göra. Den moderna människan är girig i grunden 

då egot är svårt att styra ibland. Förr i tiden så lade man en silverdaler i mjölken för att den skulle 

hålla sig längre och barn fick suga på silverskedar. Och idag så botar Kolloidalt silver Ebola. Och i 

samma stund det framkom så inte bara skakade kontorsstolarna på Läkemedelsföretagen utan på 

stående fot så smides snabba planer på att förtala produkten. Det var inte många år sedan som 

Aftonbladet hyllade samma produkt för det effektiva hjälp vid en rad sjukdomstillstånd. 

Så…. jag är besviken på er som nappar på detta utan att balansera upp det med att ta in båda sidors 

åsikter i samma artikel. T.o.m i de politiska debatterna görs detta så. 



Känner att det är så mycket i världen som styrs av pengar…… många lockas att följa pengarna i stället 

för sanningen och folks hälsa. 

Själv är jag en vanlig kvinna, trafikskadad massör som tidigare jobbat på försäkringsbolag med att 

hjälpa kunder med försäkringslösningar av alla de olika slag. Senast jobbade jag som kundsupport på 

Bingolotto innan de flyttade ner till Göteborg så nu söker jag jobb. Men livet går vidare. Jag sippar 

silver, dricker MSM (svavel) som gett mig smärtfria leder, håret tillbaka, supermjuk hud och tagit bort 

karpaltunnelsyndromet. I 7 år “behandlade” skolmedicinen min panikångest utan resultat vilket 

sedan en homeopat fick bort på några månader med sockerpiller doppade i acunitum. Blomman är 

giftig men det var utblandat 100 gånger så det var bara energin kvar. Kalla det vad du vill men 

POFF!….. så var 7 års helvete borta. Något som det som idag kallas skolmedicin inte lyckats med. 

Så….. låt oss som använder gamla beprövade metoder hållas. Tack! 

 

Elisabeth Nisses-Gagnér. Tidigare berättade jag om min valp som blev illa biten i baktassen av tiken 

vid förlossningen. Nu 9 dagar senare vill jag informera om läkningsprocessen. Hittar inte den tidigare 

tråden. Fyra bilder med några dagars mellanrum och daglig silverbehandling. Jag kommer att 

informera tills fullständig utläkning skett. Bilderna läggs i kommentarsfältet. Döm själva vad silver kan 

göra. 

 

  



  
 

Jessica Andersson. Var med om exakt samma fina läkning då min katt blev biten vid svansroten. 

Räknade först med veterinärbesök och dränering av såret, men efter knappt ett dygn (!!!) med silver 

så var det hur fint som helst. 

 

Santha Söderback-eriksson. Har en vän som gav ks till en äldre släkting med svår psoriasis. Släktingen 

baddade utslagen med ks och det blev mycket bättre. 

 

Marianne Hilbert. När jag var inlagd på sjukhus för några år sen hade jag en flaska Ionosil med mig. 

Avdelningen drabbades av kräksjuka och patienterna fick hålla sig på rummen och även inta sina 

måltider där. Jag erbjöd mitt KS till hjälp, och personalen fick lov av ansvarig att ta det för eget bruk. 

De fick inte ge något till patienter p.g.a reglerna där. Jag blev inte kräksjuk och personalen drack och 

de blev inte smittade, de var glada och tackade mig istället  Patienterna däremot fick rida ut stormen 

utan lindring! Jag tror ändå att det finns många som jobbar i vården som vet hur bra KS är och skaffar 

det för eget bruk också. Synd bara med denna dubbelmoral, även personalen verkade tycka det 

kändes kluvet att agera så. 

Rosita. Jag har tagit ks i 3 månader känner mig bättre i borrelian:-) Tror att det ni känner är herx fick 

också mer värk i början. Jag tar 3 msk / dag o fortsätter med det. 

 

Catrin Drage. I våras körde jag en kur på KS o Artemisiadroppar. Jag hade redan sedan någon månad 

börjat med KS o jag har fortsatt med det varje dag. I somras när jag tog ett blodprov o fick det 

analyserat så tyckte hon som analyserade blodet att det var märkligt att jag hade så lite spirocheter i 

blodet eftersom jag hade så mycket av Bartonella o Gemmaform. Då berättade jag att jag tagit KS o 

artemisia under en tid o då förstod hon varför, det biter alltså på spirocheterna. 

 

Carola Åkesson.  Anders var stämd för otillåten marknadsföring stod det väl i svaret från 

vitaminvaruhuset. DET stod inget om någon farlighet i deras svar....utan marknadsföringen. Skillnad 

mot exemplet att fortsätta sälja potatismos med frätande syra i kan ju jag tycka. Gick i kväll in i vår 

hälsokostbutik i "lill-stan", och mina ögon gick direkt till hyllan där Ionosil brukar stå. Fanns inget! 

Längre än så han jag inte förrän jag hör en röst i lokalen......"Silvret har vi här bakom nu ". Underbara, 



de har koll på sina kunder. De hade det bakom disk....fast inte undanstoppat....utan på en hylla man 

inte kunde missa när man står vid kassan. De tänkte INTE plocka bort det ur sortimentet. När vi ändå 

var där så kunde vi visa upp en gammal hund som var en dag från avlivning i somras, men har pigga 

ben idag. Tack vare KS. 

 

Annika Lackberg. Jag har även en annan fråga...... Min ena häst blev skuren i svansen av någon idiot 

för ett och ett halvt år sedan. Risken var stor att vi var tvungna att amputera hela svansen.  Men med 

en femlitersdunk med silver, gick det med mycket envishet att rädda svansen. Vi bytte silveromslag 

två gånger om dagen. Hon fick i spruta via munnen tre gånger om dagen.  Nu när svansen läkt har 

hon fått elefanthud på det skadade området. Där smörjer jag med KS salva jag köpt på en 

ridsportsbutik.  Men den är vansinnigt dyr. Kan man få tag på KS salva på annan väg som kanske även 

är i större kvantiteter än 45 ml. Bild 1 är från när veterinären var här. Sedan är det en vecka mellan 

varje bild. 

 

  



  
 

 

Siv Linman. Vill berätta om en bekant som jag fick att börja med ks för 1 1/2 mån sedan. I korthet: 

Blod i avföringen pga sår på tarmen. En fläck på ena lungan som de inte kunde säga vad det var. 

Sedan helt utan muskler efter ett års medicinering med statiner. Ryggen helt slut och benen bar inte. 

Hemskickad efter några dygn på sjukhus med samma medicinering + B-vitaminer och en rollator. Vi 

läste på: Bort med statiner, in med q10, D-vitamin, C-vitamin, magnesium.Efter ett par veckor 

började han med ks, 1 msk morgon och kväll + inhalerar 2ggr/dag. Idag ser han 10 år yngre ut med 

färg på kinderna och liv i blicken. Han cyklar på motionscykel men det tar tid med musklerna. 

Återkontroll på lungorna visade att fläcken har blivit mycket mindre - nästa koll om 6 mån. Scopi av 

tarmen visade att allt var helt läkt. Som han sa igår "det är fan bra det där silvret"! Glömde skriva att 

blodvärdena är bra och han hade så höga värden på kortisol för 2 mån. sedan så de trodde att han 

hade fel på hypofysen. 

 

Uge Wannerfeldt. Gammelmedia är snart när utraderade. Skulden läggs på 'internet'. Må så vara, 

men media själva stegade glatt in på webben för många år sedan. Att gammelmedia nu står för 

sotdöden kan möjligen bero på att det är propaganda och inte journalistik som dom utövar. Den ynka 

del som möjligen utgörs av journalistik drunknar bakom löpsedlar som avhandlar 

skrämselpropaganda och 'reportage' om senaste Paradise Hotel sexet... Seriös och kritisk granskning 

är inte samma sak som onyanserade drev. I värsta fall rena beställningsjobb. De nya kanaler/media 

som ständigt växer är inte, som bl a Expressen påstår, ett hot mot demokratin. Det är tvärtom, ett 

bevis på att yttrandefrihet ännu råder och därmed en förutsättning för just demokrati. Som vakna 

konsumenter och medborgare ställs därför möjligen nya krav på att göra oss hörda och att sprida en 

alternativ världsbild. Detta gäller i synnerhet inom området vår egen hälsa där KS antagligen är det 

ensamt största hotet mot etablerade ekonomiska intressen. Det tog mer än 40 år för att bluffen om 

det farliga fettet så sakta skulle komma att punkteras. Det kommer nog ta sin också innan kunskapen 



om KS brutit igenom den massiva 'axel' som utgörs av myndigheter-media-läkemedelsbolag. 

Intressant i sammanhanget är trots allt att förtroendet för gammelmedia är så pass urholkat så ett 

drev som detta mot KS får motsatt effekt. Tydligen är det tomt i hyllorna hos flera återförsäljare av 

KS, och det beror inte bara på tidigare användare som bunkrar - nya användare kommer till. 

 

Tony Wallén. Om jag gick till skolmedicinen med följande problem: svamp i munhålan, långvariga 

bihåleproblem, diarreer och blödande tandkött, skulle behandlingen troligen bli ett flertal olika 

läkemedel med diverse biverkningar. Istället gurglar jag munnen med 15 ml kolloidalt silver två 

ggr/dag och samtliga dessa besvär är borta. Utan biverkningar, dessutom. Inte undra på att det oroar 

pilleretablissemanget! Med vänlig hälsning, Tony. 

 

Micke Liljestrand Grönlund. Jag har sedan barnaåren lidit av regelbunden afte. Det har artar sig i en 

eller flera blåsor åt gången som först irriterat ett par veckor. Sedan gjort brutalt ont i flera veckor. 

Sedan jag började dricka ks så hände något helt otroligt. Aften kom men försvann efter bara ett par 

dagar och smärtan uteblev helt! Är riktigt glad över det för smärtan vid afte är riktigt brutal. 

 

Marianne Zetterberg. Samma här Micke Liljestrand Grönlund, är så otroligt glad att slippa dom 

hatade blåsorna. Vet hur jäkligt det är med blåsor i halsen, hade sju stycken en gång samtidigt, 

trodde jag skulle svälta ihjäl innan dom lugnade sig efter ca en vecka av plåga. 

 

Lena Sjöstedt. Torr mun o ögoninflammation ( nästan kronisk) .....då hjälper Silver!!! 

 

Annelie Fagerlund. Många får blåsor av dagens moderna tandkrämer som innehåller massor av skit , 

så då är det gott att ha Ionosil. 

 

Catarina Lindmark. Måste bara berätta att jag dom senaste åren har haft ganska dyra 

tandläkarkostnader pga karies och plomber som lossnat. Igår var jag till tandläkaren på min 

rutinenliga kontroll och var beredd på ytterligare utgifter för min plånbok - "-Dina tänder ser jätte-

fina ut! - Bra jobbat!" fick jag höra... Att va?! Det enda jag har ändrat dom senaste två åren är att 

börja med KS och MSM - TACK för bra produkter! Hittills har jag druckit MSM med citron varje 

morgon, sen har jag gurglat KS efter tandborstningen varje kväll - i helt andra syften, men det här 

med tänderna kom som en bonus! 

 

Madeleine Mullvaden Hagberg. Ville bara säga här att jag har haft blindtarmsinflammation två 

gånger, men läkarna förstår inte hur jag kan ha blivit så frisk igen  min mamma har alltid fixat silver 

med citron i åt mig. Jag är väldigt tacksam att kolloidalt silver finns. 

 

"Vill markera för allmänheten" 

"Företagets medel som påstås vara effektivt mot bland annat cancer bör bort från marknaden, anser 

Per-Åke Sandvold från verket. 

Anders Sultan, vd för Ion Silver, saluför egna medlet Ionosil som effektivt mot cancer, ebola och en 

lång rad andra sjukdomar i den slutna Facebook-gruppen "Kolloidalt Silver 2.0". Han gör det trots att 

medlet inte ens får säljas som kosttillskott. 



Detta avslöjande av HD/Sydsvenskan i lördagens och söndagens tidning har fått flera myndigheter att 

agera. 

– Jag ska gå till en chefsjurist med en begäran om att göra en polisanmälan. Med största sannolikhet 

blir det så. Jag hoppas att polisen prioriterar den här typen av ärenden. 

Det sa Per-Åke Sandvold, chef för Läkemedelsverkets enhet för kontroll av narkotika och olagliga 

läkemedel, i en intervju med HD/Sydsvenskan för några dagar sedan. 

Nu uttrycker han sig inte fullt så tydligt. Beskedet är att chefsjuristen "utreder förutsättningarna" för 

en polisanmälan om brott mot läkemedelslagen. Myndigheten går igenom vilka bevis som kan 

åberopas och räknar med att detta arbete tar två veckor." 

Eftersom det inte begåtts något brott, så kan naturligtvis Sandvold inte heller göra någon 

polisanmälan. Skulle han ändå göra det för att "pröva" fallet, så kan han själv åka i fängelse för falsk 

tillvitelse och så dum är han nog inte. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Falsk_tillvitelse 

HD sa för några dagar sedan att Ion Silver VAR polisanmälda. Helt plötsligt så erkänner man att man 

ljugit även på den punkten. Den som fortfarande tror att man kan lita på media och myndigheter bör 

nog ta sig en rejäl funderare... 

Så vänligt att man vill markera "för allmänheten". Hade man haft minsta omsorg om allmänheten så 

hade man hjälpt till att få ut sanningen kring KS istället för att aktivt sprida rena lögner... 

http://hd.se/skane/2014/10/31/vill-markera-for-allmanheten-2/ 

 

Ulf Lindström. Jag hela sista veckans mediedrev handlar om att hitta kvacksalvare för vissa vof-

anslutna journalister. Det är liksom deras drivfaktor. Vad kan inte vara mer lämpligt att hoppa på 

något som ks som inte ens har läkemedelsindustrins beskydd och till den stora glädjen en persona 

(Anders) att korsfästa kring kvacksalvarstämpeln. Att sen kunna bättra på historien att allt bedrivs i 

en sluten Facebook-grupp gör ju inte historian sämre… kan inte bli bättre.  

Att sen inte gå till botten kring alla dessa personupplevda berättelser om ks positiva effekt för väldigt 

många personer är under låg-vatten-märket. Att sen dra allt som någon slags placebo-effekt av 

utansatta mindre förstående ”stackars” människor är riktigt dålig journalistik. För mediedrevet 

handlar inte om ks fungerar eller inte. Det handlar om att försöka hitta kvacksalvare och en fjäder i 

hatten. Jag hoppas de bitit sig själ rejält i svansen denna gång.  

 

David Holmström. Har bara följt de sista dagarnas mediadrev slentrianmässigt,  i tanken "deras 

förlust". Men jag inser nu vilket stressmoment i vardagen det torde vara för dig Anders Sultan. 

Jimmie Åkesson lär väl vara en av få jämlikar till dig i den frågan, och vi ser alla vad det ledde till för 

hans del. Jag vill bara passa på att tacka dig, och säga att vi är många som stödjer dig i kampen mot 

etablissemanget och kapitalet. Det är helt sjukt hur samhället fungerar. Jag hoppas inte du tar skada 

personligen, utan istället fokuserar på de tiotusentals människor som du hjälpt. Själv botade jag min 

TWAR-sjukdom på mindre än 24h i mars mha KS, och har inte haft en enda sjukdag sedan dess. Ett 

nytt friskhetsrekord med ungefär 5 månader. Detta till trots att jag levt på i princip pan-pizza och 



folköl denna period. Återigen, stort tack Anders. 

 

Camilla Norin. Så bra hår och nagelkvalitet som jag har nu har jag aldrig haft (ätit msm ca 1,5 år) 

Behöver dessutom aldrig smörja mig med lotion längre, inge ens händerna som förut alltid var torra 

behöver jag smörja. Har även en rottistik som efter en löptur eller cykeltur ständigt blev halt innan, 

vilket hon sen vi började ge daglig dos av msm aldrig blir, så nog måste jag säga att jag är nöjd med 

det och tycker att det ger effekt, på många vis. 

 

Stephanie Broberg . MSM är bra för allt! Hår,hud , hjärna, smärta leder ögon ja you name it ! 

Personligen började jag med msm pga min handledsstukning o märkte snabb läkning o att jag inte 

behövde ta smärtstillade. Även märk att mina ömma knän har blivit mycket bättre och min hy sen var 

jag helt smärtfri vid min senaste mens !!!! Hundarna får det för lederna o i förebyggande syfte 

Djävulsklon är till grannen han har börjat käka det pga av ryggsmärtor o diskbråck och blivit så 

mycket bättre tydligen. Inte själv provat det än för jag är förälskad i msm! 

 

Ann Person. En tanke igen. Jag använder ättika till att ta bort dålig lukt från kläder.Jag använder sax 

när jag delar på pizza och spaghetti. Jag lägger ibland socker i julgransvattnet och 

huvudvärkstabletter i blomvatten. Jag har vichyvatten i köttbullsmeten. Jag använder 

vattenreningsmedel som tar bort svamp och bakterier till att ta bort svamp och bakterier. Var gör jag 

mest fel egentligen...... 

 

Robert Roemmel. Följande skrev jag till HD min mening idag: 

Beträffande pågående förtalkampagnen mot kolloidalt silver i HD så skrevs det under annat i 

reportagen att ks är hälsofarligt och ger upphov till argyria. Detta bemötte jag i mitt inlägg: "Att 

komma med påståenden som är rent falska (ks är hälsofarligt och ger upphov till argyria) under annat 

visar att den som skrivit detta har noll kontroll." Den meningen redigerades bort av HD. I verkligheten 

är ks inte hälsofarligt. Påståendet om motsatsen är rent falska. Även vad som gäller argyria (man blir 

blågrå) är absolut omöjligt. Det behövs sådana stora mängder ks 10 ppm att man långt innan dör av 

vattenförgiftning. Varför redigerades just denna mening bort? Säkert inte av utrymmes skäl. Tydligen 

är det så att allmänheten skall luras och skrämmas. Är det nån som skriver emot skall hen tystas. 

Detta är rena maktmissbruket från HDs sida. Robert Roemmelt, Helsingborg. 

 

Linda Beres.Tycker detta dom håller på mot ks är helt absurt. Jag ser inte ut som en smurf och skiter 

inte silverstavar. Men jag mår fan så mycket bättre. Har kunnat sluta med en medicin. Tyvärr blir det 

ett uppehåll nu för flaskan är slut. Men kan bara säga att börja med Ionosil är det bästa jag gjort. 

Tack för den bästa drickan som gjorts! 

 

Maria Svensson Fd Håkansson. Städade medicinskåpet idag!! Blir nog dubbla turer till Apoteket om 

jag skall få med mig allt. Kvar finns 3x5L KS, 1 kg Alavis MSM, lite halstabletter, starka värktabletter 

(som inte används, men får ligga kvar, om uti fall att). Fyttirackarn va skit man stoppat i sig under alla 

år!!! Och 5 av alla dessa piller hade jag inte ens behövt få hem då läkaren satte fel diagnos!!! Käkade 

dem i 3 år innan jag tröttnade och sa ifrån!! Barnens kroniska förstoppningar har upphört med 

kostomläggning och dagligt intag av KS. Om jag hade läst alla dessa biverkningar hade jag nog vart 

död nu  Hade jag nog varit oavsett om jag inte tagit mig ur detta träsk med medikamente!! Inser att 



husapoteket faktiskt inte behöver bestå av så mycket!! Grabbens eksem och allergier är bättre då 

hans kortisoner åker tillbaka, ögondropparna har ersatts av KS!!  Antibiotika behöver vi inte längre då 

vi håller oss friska på annat sätt. Är en sån befrielse!! Och som du säger, tyvärr tror jag inte HD, 

Sydsvenskan och kvällsblasket är intresserade av detta inlägg Curt, men ack vad det hade stuckit dem 

i ögonen!! 

 

 
 

Cecilia Markne. Kunde inte låta bli. Skrev på deras FB och har mailat liknande till deras kundtjänst. 

"Den så kallade "dementin" i frågan om Ion Silver var droppen. Ni hävdar att era läsare "har rätt att 

veta".... ok men då har de också rätt att veta BÅDA sidorna av myntet och inte bara vad våra 

myndigheter anser. Att våra myndigheter inte alltid ser till människors väl och ve kunde val aldrig 

vara tydligare med alla cirkulerande artiklar om människor som blir EXTREMT utsatta. Själv blev jag 

sjuk av att följa livsmedelsverkets kostråd och jag har slagits mot sjukvården större delen av mitt liv 

av olika orsaker. Nu menar ni att en av de få människor som hjälpt mig att tillfriskna är en 

kvacksalvare, att produkten som hjälpt mig är farlig och borde förbjudas och att företaget borde 

stämmas och förbjudas att sälja sagda produkt? Alla de helvettesmediciner som läkarkåren gett mig 

under åren som gett mig IBS, magkatarr, migrän, anafylaktisk chock, glutenöverkänslighet, 

laktoskänslighet, kemikalieöverkänslighet mf och som aldrig gjorde mig frisk utan förvärrade min 

hälsa, de medicinerna är alltså helt ok?!?!?!?!? Eran så kallade "grävande" journalistik är en skymf 

mot allt vad opartisk journalistik heter och er dementi av er smutskastande artikel där man i princip 

dumförklarar och omyndigförklarar flera tusentals människor, är ett skämt!  Senast jag kollade var jag 

myndig och intelligent, fullt kapabel att ta mina egna beslut utan er vinklade smörja som vill få alla 

att "falla i led"... " 

 

Jonna Stina Sand. Alltså jag är i en liten chock! Jag har tagit MSM o silvervatten i några veckor, den 

enda utrensningen har skett via mina ögon. Det har kommit ut tårar som har svidit i tid och otid, och 

nu inser jag att jag plötsligt ser bättre! Jag har gått utan mina glasögon hela morgonen och dagen, 

och det stör mej inte. Det låter nästan för bra för att vara sant, men har jag ropat hej för tidigt? Vad 

har hänt? Mina ögonproblem startade för 3 år sedan samtidigt som min depression, och sen dess har 

jag varit beroende av mina glasögon. 

 



Renee Kling. Sådärja ! Nu beställt 5 liter KS utifall att ........ursäkta buffring men jag kan inte vara 

utan! 

Lena M Söderlund.  Jag gick och köpte 1l efter jobbet. Var lite orolig att min hälsobutik hade tagit 

bort den. Men de stod kvar som vanligt. Pust. 

Jenny Jonander. Han den där Joakim Björck är ett troll, han är medlem i grupper som handlar om 

barn och giftfria liv mm. och går på, skrämmer och hjärntvättar föräldrar som tipsar varandra om 

kolloidalt silver! Han är överallt, man känner att han har en stor plånbok bakom sig för det här är inte 

av nöje utan ren lobbyism! Jag försöker pm:a administratörerna för grupperna och varna för honom! 

 

Devi Maria Scherp. Jag själv har blivit av med magsår med hjälp av kolloidalt silver... och gick på 

ständiga vetrinärbesök med mina två hundar, innan jag kom i kontakt med kolloidalt silver.. De har 

fått ganska stora mängder under flera år och är idag 17 år och fortfarande pigga. Det räcker som 

bevis för mig. Jag är heller aldrig förkyld. 

 

Marc Mazetti. Kan inte förstå att motståndet till att hjälpa människor är så stort och att länder 

emellan strider mot bättre vetande som nu med ebola. Är det verkligen en så smutsig värld på grund 

av att det finns för mycket pengar i medicinbranschen. Här kör vi på iaf funkar på förkylning och 

Halsfluss som dök upp igen efter 2 penicillinkurer. Ännu 5 friska liter precis inhandlat! 

 

Lena Schöld. Jag tillhör nog en av de få i denna grupp som inte provat KS. Men ju mer jag får läsa och 

höra, ju mer övertygad blir jag. Från början tillreddes all medicin från naturens frikostiga apotek. 

Inget konstigt med det nu heller. Snart är jag en av alla Er :))) 

 

Christina Johansson. Ja det är fantastiskt, Våra vanliga höst förkylningar har begränsats till en som 

tog slut relativt snabbt, absolut med hjälp av KS oralt och i nässpray! 

 

Anette Ryden. KS har botat min Borrelia och jag fick det bekräftat på infektionskliniken efter prov att 

viruset dött ut utan att jag tagit penicillin eller antibiotika. Läkaren var helt förvånad och pratade om 

mirakeltillfrisknande. 

 

Mia Jonasson. För några år sedan fixade jag min annalkande magsjuka genom att sippa ca 0,5 l rent 

KS under en period av ca 4 timmar. Vaknade morgonen efter pigg som en lärka. 

 

Monica Nilsson. Jag har använt KS  i ett år, jag har inte varit förkyld eller sjuk. 

 

Maria Olsen. Igår kl 12 gjorde jag en gröt på askorbinsyra och ks och baddade på en ful leverfläck och 

täckte med plåster, blött plåstret när askorbinsyran torkat 3-4ggr/dag, idag kl 23.20 tog jag bort det 

och leverfläcken ramlade bort, och fin hud under, bara lite irriterad efter plåstret. 

 

Margareta Persson. Har fått svar från vitaminvaruhuset: 

Hej Margareta,Tack för ditt mail. Vi håller med dig. Alla ska ses som oskyldiga och blott en 

polisanmälan eller "hot" om polisanmälan skall inte vara grundande för detta beslut. Vi har 

diskuterat igenom detta inom företaget. Efter kontakt med livsmedelsverket väljer vi nu ändå att inte 



sälja produkten tills vidare pga av risk för skadliga hälsoeffekter vid invärtes användning. Vi har 

förståelse för att alla inte håller med om detta beslut. För ytterligare åsikter kring ämnet framför vi 

dem gärna till vår VD.Med Vänliga Hälsningar.... 

 

Sarah Boij. I brist pâ sysselsättning har jag kollat igenom VoF:s sida i allmänhet och inlägg ang KS i 

synnerhet. Och kommit fram till slutsatsen att det är ju meningslöst att de tjatar sig hesa om hur 

faaaarligt det skulle vara med KS och deras teorier om att denna grupp endast skulle ha som syfte att 

marknadsföra företaget Ion Silver. Ok, om jag ska vara riktigt kritisk och tänka att ·jaha det är kanske 

sâ", vad är det stora problemet?? Uppenbarligen är vi ett stort antal människor som blivit bättre av 

att inta KS, om andra inte tror att detta verkligen fungerar och hävdar att vi alla bara är vilseledda, 

hur pâverkar de dem?? Det är ju knappast nâgon som försöker tvinga i DEM nâgot?? Vill de tro att 

vaccin och läkemedel är det enda sättet att laga en trasig kropp kan de ju göra det, men de kan väl ge 

f-n i hur vi ANDRA vill ta hand om oss????? Nä.. det var inte det mest genomtänkta lördagsnöjet att 

läsa alla tokiga kommentarer där... 

 

Johan Algotsson. VAD ÄR SÄKRAST, KOLLOIDALT SILVER ELLER LÄKEMEDEL? 

I USA dör 200.000 personer varje år av läkemedel utskrivna av en läkare och använda enligt 

ordination [6]. 

I USA säljs kolloidalt silver som ett kosttillskott och i en sammanställning som gjorts av U.S. National 

Poison Data System 2011, konstateras att under hela 27 år så har inte en enda person i USA avlidit av 

kosttillskott [7]. 

Det är ju ganska förbluffande att man förbjudit Kolloidalt silver som livsmedel och kosttillskott i 

Sverige, och att Livsmedelsverket hävdar att det kan ha "skadliga hälsoeffekter", trots att det inte 

finns några bevis för detta. 

Efsa (den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) har inte kunnat bevisa att kosttillskott 

med kolloidalt silver är farligt att konsumera. 

Samtidigt finns det drygt 11 000 "godkända" läkemedel i Sverige och antalet biverkningar är 

svindlande. 2010 såldes det läkemedel för ca 36 miljarder i Sverige. Läkemedelsverkets standardsvar 

när man ifrågasätter dessa läkemedel är att "nyttan överväger riskerna". 

[6]. 200.000 döda av läkemedel varje år i USA. Deadly Medicine: 

http://www.vanityfair.com/politics/features/2011/01/deadly-medicine-201101 

[7]. Inga dödsfall orsakade av vitaminer på 27 år: 

http://orthomolecular.org/resources/omns/v07n05.shtml 

 

Milo Ljussyster Sjökvist. På bergsåkers travbana säljer dom både ionosil ks, msm och glukosamin 

många använder det till sina hästar med kanon resultat..bör ju vara många där som inte vill att ks ska 

försvinna..ja hästarna förstås men även människor. 

 

Nina Paulina Högström. Hej, behöver hjälp med ett par frågor ang Kol, har läst att ks ska ha en bra 

verkan på kol och jag har sedan 3 månader tillbaka fått min mormor som lider av fibromyalgi börja 



med både msm och ks. Men hon är en stor rökare och varit detta i hela sitt liv. Hon har trappat ner 

och även börjat med el cigg men inte alltid. Hon har en fruktansvärd hosta, och hon vill gärna förneka 

detta har med hennes rökning. Och hon kommer INTE att sluta så det är ingen mening med att tjata 

på henne om det. Min fråga är, någon här som vet en billig inhalator och HUR man ska göra för att 

inhalera ks. Hon har inte så mycket pengar nämligen och lägger väldigt mycket redan på ks, och har 

det till typ allt. Hennes hörsel har blivit så bra att hon slipper hörapparaten, synen bättre, håret, 

lederna ja allt, och hon är så lycklig men vill så gärna hon ska bli av med hostan och jag misstänker 

kol. 

 

Maria Kingsley. Uvi känningar de senaste dagarna. Känt att jag varit kissnödig hela dagarna och svidit 

lite. Sån där typisk uvi känsla. Har haft en bomullspad dränkt i ks mot urinröret samt tagit 1 tsk ks 3-4 

ggr dag samt druckit mkt vatten och tranbärsjuice.  Idag känns det som att det är bättre! Tjoho! 

Kommer fortsätta ett tag till för att vara på den säkra sidan. Tills jag är bra och några dagar till. Det 

vore ju toppen!! 

 

Albin Lindgren.  Problemet sitter inte i huruvida saker går att bevisa med vetenskap eller inte! Det 

sitter i att vetenskapen censureras. Det som inte publiceras av massmedia finns inte.  Det VOFare 

vänder sig emot är det som inte godkänts av den etablerade median. Samtidigt som media publicerar 

massor av icke vetenskapliga artiklar som utger sig för att vara vetenskapliga. Konflikten ligger alltså i 

att blint tro på den etablerade sanningen som mass media propagerar för eller att själv läsa och följa 

den riktiga vetenskapen. Allting inom bot på naturlig väg, medicinalväxter och så kallad alternativ 

behandling i alla dess former har berg av vetenskaplig empirisk evidens. I jämförelse så finns det inga 

som helst data som kan bevisa att tex. Vaccin fungerar eller har haft någon positiv effekt. Det finns 

inte en enda vetenskaplig studie som bevisar att ssri preparat fungerar. Det finns inte en enda studie 

som bevisar att cellgift behandling mot cancer fungerar. Det finns inte ens en enda vetenskaplig 

studie som kan bevisa att adhd existerar.  VoF-arna tror alltså tvärtom inte på vetenskapen utan på 

den etablerade sanningen som förmedlas av media och styrs av kapitalet. 

 

Robin Foidl. Otroligt! Fick halsfluss torsdagkväll/fredagmorgon. Köpte ks efter jobbet. Behandlat 

3ggr/dag. Idag söndag all svullnad så gott som nere, varprickar som bortblåsta. Morgon middag 

kväll.....typ 2 msk ks och lite citron i. Gurglar och sväljer. 

 

Ingrid Höfer. Hej,nu vill jag berätta att jag haft munsprickor sen i somras som inte vill försvinna,fick 

tid till doktorn o han sa köp något receptfrit,nu har jag provat 5 olika salvor o inget hjälper,håller på 

att bli tokig.Så nu tar jag på silver,o det har blivit bättre men inte helt bra,sen har jag också haft 

fotsvamp men de är väck sen jag börja med silver.O måste också tala om att min hund som inte finns 

längre,hadde ett sår på tassen som vetrinären skrev ut en salva till henne tog det 7 dagar men hjälpte 

inte,spruta på silver i 3 dagar sen var hon helt bra.jag har en liten ny hund,o om hon blir sjuk ska jag 

använda silver.Tack Anders för att du finns. 

 

Sofia Fia Borander. Har en liten kisse på 15 år som sedan i våras fått astma. Får kortison i tablettform 

två ggr/dag. Ikväll rosslade hon otäckt mkt trots att hon nyss fått medicine. Då hällde jag i henne lite 

KS och det gick över på 10 min högst . Älskar mitt silvervatten! 

 

Carina Leckremo. Nu efter 1 vecka's utrensning mår jag som en prinssesa  Tack för ks! 



 

Erika Jucan. Jag struntar bara i vad HD säger eller skriver..Jag mår mkt bra sen jag började använda 

KS!!! Heja..heja Anders Sultan!! Önskar att Gud ska välsigna ditt arbetet ännu mer. 

 

Camilla Arlebrink. Katjiiing!!!!! Och idag sparade jag återigen tusenlappar efter att min hund skadat 

ögat i skogen. Sprayade några ggr med KS och ögat är som nytt igen. Man slutar aldrig att förundras. 

Har använt KS ett år nu o veterinär är det sista jag tänker på om det inte är ett brutet ben. Apoteket 

minns jag inte ens var det ligger Har sparat säkert 40 tusen med alla mina djur sammanlagt under 

denna tiden. Då det kostar 3000 att bara gå in i väntrummet på blå stjärnan. O allt händer ju alltid 

på.kvällar o helger :-) Om man bortser från pengarna så minskar ju djurens lidande med en gång 

nästan. Han kunde knappt hålla ögat öppet imorseno det var illrött. Nu är det som vanligt igen -helt 

borta. Och han är helt smärtfri:-) Jämför det med 7 dagars salvögonkurer o äckliga droppar som gör 

synen dimmig. 

 

Jerker Andersson. Jag planerar berätta om hur media utestänger barns rättigheter i fall av mögel i 

skola. Media vägrar rapportera om missförhållandena så som de egentligen är, där myndigheter 

fullständigt misshandlar barn genom att ignorera och låta korrupta konsulter spara 

saneringspengarna åt kommunerna. Här kan jag dra paralleller mellan HD´s agerande mot KS och 

faktiskt även vidare om hur KS hjälper vissa av dem som är skadade av vistelse i mögel-hus. Vanliga 

mögelarter i hus kan bli invasiva i lungor, mage och tarm samt vidare intracellulärt. Inflammation och 

systemisk nervsystemspåverkan kan ges. KS har potential att vara verksamt i dessa fall och har hjälpt 

mig från det jag starkt befarar vara mögelinducerad sjukdom. Nästa artikel från min sida kommer att 

handla om Helsingborgs Dagblad och hur rent ut sagt surt de gör det för många familjer och barn 

genom att inte ta tag i och lyfta fram de sanna problemen med mögel i skola. De vågar slå nedåt men 

inte uppåt i leden bland korrupta forskare och okunniga läkare som i stort sett inte kan ett dugg om 

hur mögel, bakterier och vidare problem vid fuktskada i hus kan orsaka barn eller vuxen stor skada 

och livslång sjukdom. Extra intressant är att vi ser konglomerat av cancer i hus med mögel. Detta kan 

ju verkligen vara något för den s.k. journalisten Joakim Björck att ta tag i, eller vad tycker ni här på KS 

2.0? http://www.lfs-web.se/mogel-skola-barnkonventionen.htm 

 

Margareta Blomström. Vill bara berätta vad kolloidalt silver, som enligt tidningarna är livsfarligt 

alternativt verkningslöst, kan göra. Vår pojke fick förhudsinflammation natten till igår. Vi gick till 

doktorn så han fick titta på det, och fick rådet att spola med saltlösning med en medicinspruta. När vi 

kom hem spolade jag med silver istället, och fortsatte göra det efter varje gång han hade kissat. Idag 

är det helt bra. Igår fick man inte peta på honom, och han grät när han kissade. Allt sådant är borta 

idag. Nu provade jag ju i och för sig aldrig med saltlösning, så samma sak kanske skulle ha hänt ändå, 

men.... Jag tänkte att silver ju brukar fungera på allt annat, så varför inte detta. 

 

Isabella Persson. Jag använde det under min graviditet och mitt barn är friskt, utan ionisil hade jag 

haft ett helvete. 

 

Wilma Nord. Nu har jag skickat efter kolloidalt silver för första gången, jag kan väl nästan tacka 

media och PK-eliten för att jag nu äntligen ska testa, så inget ont som inte har något gott med sig, 

tror många har fått upp ögonen för det nu. 

 



Lars Pihlblad. Samma här, alla negativa nyheter väckte mitt intresse  har nu köpt min första flaska! 

 

Marcus Ljunggren. Har haft ett sår i örat som vägrat läka på nästan ett år, (har fått för mig 

mobilstrålning) även om det visst skall erkännas att det kliat som bara den emellanåt, vilket gjort att 

jag inte lämnat såret ifred alltid... Har behandlat med Kolloidalt silver i två dagar nu, och det är mer 

eller mindre borta. Slutade läsa svensk slaskmedia för längesedan, men när jag hörde om hetsen 

emot, var det inget snack, då jag av erfarenhet vet att när media agerar såhär, så skall man göra 

precis tvärtom! Tack Anders, och stå på dig! 

 

Helena Lidén. Gjorde samma sak med ett sår på halsen som varit svullet, tog på en bomull dränkt i 

ks, tejp på det. Imorse va det bara märket kvar av såret! 

 

Mikaela Midtorn. Jag har botat pojkarna här hemma ifrån mycket med KS. Här hemma är det vår 

medicin. Vägrar låta läkemedelsföretagen förgifta oss. 

 

Stefan Viljehammar. Fick svampsjukdom i mina armhålor efter att kört med både roller deodorant 

och även sprej. Fick som en cirkel av ilaluktande utslag och det kliade. Jag slutade med all form av 

deo sedan dess men utslaget var kvar. Inte förrens i våras när jag första gången började att använda 

ks och dutta under armarna endast när doften kom tillbaka, så nu först är det första gången på flera 

år som det luktar riktigt svett och utslagen är helt borta. 

 

Sanne Rudelius Wendt. Min hund hade ögoninflammation, droppade hennes öga rejält med ks och 

idag är det helt ok igen. 

 

Zevs Mind. MEDIADREV: SILVER ÄR SKADLIGT FÖR MILJÖN OCH FÖR ATT BEKÄMPA BAKTERIER, 

VIRUS MM. 

Är det farligt att äta med en silversked? Ja man kunde undra? Är silver en ädelmetall eller tungmetall 

blir en fråga? 

Varning kommer om silver som miljögift och då om kolloidalt silver (KS). 

KS är ett kraftfullt och naturligt antibiotika som nu är utsatt för en global kampanj för ett förbud mot 

all användning av anti-mikrobiellt silver. Varför? 

Runt om i världen arbetar miljöaktivistgrupper och statliga miljö-byråkrater hand i hand för att hindra 

konsumenterna från att få fortsatt tillgång till produkter som innehåller antimikrobiellt silver. Nu 

även här i Sverige. 

Vi har genom dessa kanaler fått höra att silver är giftigt, skapar antibiotikaresistenta bakterier och är 

en är en fara för miljön. Allt blir motsägande. 

Silver har länge värderats som en ädelmetall och har använts 1000-tas år i mynt, smycken, bestick, 

prydnadsföremål och nu i solpaneler och som en investering i form av mynt och ädelmetaller. I 

västern la man en gång ned en silverdollar i kärlet för att hålla vattnet rent. 

Skulle nu silversmycken och silversked i munnen plötsligt vara farliga?? Paradoxala frågor. 



Elektrolytiskt upplöst silver har använts som ett desinfektionsmedel av vatten, exempelvis 

dricksvattenförsörjningen i den ryska ”Mir orbital station” och internationella rymdstationen 

Av denna anledning är vattentankar på fartyg och flygplan ofta "försilvrade". Det finns redan 

miljontals ton av mineralet silver i världens vattendrag som finns där helt naturligt, utan hjälp från 

människan. 

Naturligtvis har det aldrig upptäckts någon antydan om skador på miljön. Det är naturligt med silver i 

alla dess former i naturen, och så har det varit så länge människan funnits på jorden. 

Elektrokolloidalt silver innehåller inte någon syra, utan tillverkas med hjälp av en elektrisk process av 

positivt laddade silverjoner. 

Den medicinska silvereffekten är känd. 

Silver och de flesta silverföreningar har en oligodynamisk effekt. Där råder den lilla dynamiken som är 

giftiga för bakterier, alger och svampar in vitro (provrörsmiljö). 

Bland de faktorer som har denna effekt, är silver den minst giftiga för människor. Den antibakteriella 

effekten av silver är beroende av silverjoner. Effektiviteten av silverföreningar som en antiseptisk 

bygger på förmågan hos biologiskt aktiva positivt ladda silverjoner (Ag +) för att allvarligt skada 

viktiga enzymsystem i cellmembranen hos patogen. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_uses_of_silver. 

Den reaktiva silverjonen står för den mest effektiva bakterie-, svamp-, och virusdödande effekten. 

Den positivt laddade silverjonen dras likt en magnet till de oftast negativt laddade patogena 

bakterierna. Väl i kontakt med bakterien orsakar de en så stor kemisk och elektrisk oreda att 

bakterien slutar fungera. 

För högre livsformer finns ingen negativ effekt. Doserna är så även mycket små. 

Malariaparasiten plasmodium är ett bra exempel på en encellig parasit som kolloidalt silver effektivt 

eliminerar. Produkten börjar i allt större utsträckning användas i Afrika och ger snabba resultat på 

bland annat malaria. Kolloidalt silver är med andra ord ett stort hot mot de produkter som 

läkemedelsindustrin marknadsför och därför försöker man med alla medel få bort kolloidalt silver 

från marknaden. 

Kampanjen 

Helsingsborgs Dagblad (HD), Sydsvenska och DN har gått till hårt angrepp att allt om KS är en bluff, 

overksamt, giftigt och personliga kränkningar av Anders Sultan. HD pekar ut honom som en brottsling 

http://www.ion-silver.com/hdd.htm 

Spekulativa fraser används såsom ”kan orsaka skada” eller ”kan visa sig vara giftiga”, eftersom de 

inte har något verkligt bevis att silver i konsumentprodukter orsakar skada eller toxicitet under 

verkliga förhållanden. 



Svenska miljöministern, Lena Ek, har efterlyst ett förbud mot användning av antimikrobiellt silver i 

alla konsumentprodukter. 

Många privatpersoner som har använt sig av KS vid sjukdom, infektioner mm har personligen 

dementerat påståenden i tidning. Flera hundra fall finns om hur KS har gällt. 

HD stäms för förtal. HD har fått tillgång till material internationella resultat som en dementi. 

Grunden till de uttalanden som media och myndigheter gjort de senaste åren, ligger i det faktum att 

kolloidalt silver är så potent och användbart att det ofta inkräktar på områden där man i normala fall 

hittar olika patenterade läkemedel. Kolloidalt silver har nämligen en bred verkan på svampar, virus, 

bakterier och encelliga parasiter av typen amöbor och protozoer. 

I själva verket är det en globalt samordnad kampanj som sträcker sig från Europa till Australien – och 

vidare till Nordamerika. 

Big Pharma arbetar nu genom de radikala anti-silver-miljöaktivisterna för att söka få bort världens 

säkraste och mest naturliga metod för att förhindra spridning av smittsamma mikroorganismer. Stora 

vinster står spel om alternativ finns. 

Källor 

http://newsvoice.se/2012/06/12/kolloidalt-silver-ett-kraftfullt-och-naturligt-antibiotika-utsatts-for-

internationell-forbudskampanj/ 

http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=1448 

http://www.ion-silver.com/allt.om.silver.html 

Christer Brandt 

 

Monica Hagström. Hade karies i hela munnen som vandrade runt, samt tandfickor. En matsked per 

dag. Och jag är av med kariesen samt tandfickorna har blivit mindre. Och på köpet har jag inte varit 

förkyld sen i våras när jag började med silvret,samt att min mage mår mycket bättre, blev också av 

med lite rester av borrelia bakterier som jag hade i kroppen, samt två svinbakterier som kommit in i 

kroppen via jord i något sår.Tungan har även blivit av med beläggningen. 

 

Knut Inge Lande. Har lenge haft tandkött inflamasjon, tänderna lösnar og til slut faller dom ut . Efter 

bara en kort stund med silvervatten har alla lösa tänder fastnat igän, inget blödande tandkött längre. 

 

Susanne Svensson. Läkte mina sår jag haft i mina operationsärr efter en hjärntumöroperation. Hade 

haft såren i några år och sjukvården gick bet på att ta fram nått som kunde få bort dom. Kunde ta 

bort den värsta smärtan o klådan med ett läkemedel. Men det var först efter att smörjt med 

silversalvan som såren försvann  Det var en oerhörd lättnad att bli av med såren, har fått tillbaka ett 

litet litet sår nu, men inväntar EMS-cremen för att prova denna gången. Så glad!! KS använder jag till 

mitt vänstra öga som kan krångla emellanåt med sveda och det känns som grus i ögat. Sviter efter 

hjärntumören också. Behöver bara skölja ett par dagar så är det borta för en period. KS och 

silverlotion använder jag flitigt till min häst som fungerar kanon. KS-omslag på mugg och det är borta 



på några dagar. Skulle inte klara mig utan silverprodukterna!! 

 

Anna Matilda Karimo. Min man hade dragit med diarré ett par veckor efter att ha ätit ostron. Blev 

tipsad om KS på FB-gruppen Läka naturligt. Efter ett par snapsglas vände det o magen 

normaliserades. Har därefter själv gurglat o svalt KS när jag känt början till halsont o det har hjälpt. 

Första flaskan om 500 ml slut så nu blir det en dunk... 

 

Mia Willför. Ååh var ska man börja berätta..!? finns så många exempel på hur bra KS hjälpt mig och 

mina närmaste. Botat mycoplasma 2 ggr, ett getingbett försvann helt på 10 min, förhindrat flunsa 

många ggr med hjälp av silvergroggen, desinficerat sår och skråmor hur mycket som helst, senast 

idag gav jag åt katten efter nattens slagsmål där han fick helt igensvullet öga fullt med var i (sprayade 

i ögat samt gav att dricka), några timmar senare kunde han öppna ögat och hade fått matlusten 

tillbaka.  En närstående fick ner sitt svullnade och igenmurade blåöga på 6 dagar (sprayade in i och 

utanpå ögat), hindrat magsjuka för både mig och min dotter ett antal ggr. Flickans pappa hindrade en 

herpesblåsa som var på frammarsch, över en natt med KS. Med mera, med mera.. kommer säkert på 

fler exempel, gör ett nytt inlägg då.  Tacksam att KS (Ionosil) finns!!!  Tack till Anders Sultan!!! 

 

Catarina Lindmark. Min pappa, 73år, gick med krånglande mage i över ett år med flera antibiotika-

kurer och gastroskopi-undersökningar utan att någon läkare kunde hjälpa honom. Jag tipsade om 

kolloidalt silver och han var så skeptisk i början, men tog ändå 1msk tre ggr/dag. Efter en vecka kom 

han och sa att han "tamejfan börjar tro på mitt hokus-pokus-vatten" för problemen var som 

bortblåsta! 

 

Christer Nilsson. Började med att jag läste om KS när jag sökte efter något som kunde hjälpa min 

sambo på något sätt, hon har atopiskt eksem. Så jag köpte en flaska och tänkte "experimentera" på 

mig själv först och se vad som händer vid olika doseringar. Och när jag bara märkte av positiva saker 

som att värken i mina axlar blev bättre och min "problemmage" blev bättre då började jag 

"medicinera" min sambo med KS och ems-salva. Hittills har det verkat positivt, har bara använt det i 

ett par veckor ännu och hon har haft eksemet i 47 år så vi har inte någon brådska, hoppas bara att 

det skall fungera. 

 

Pernilla Hagelin. Har alltid haft massa problem med bihålorna och bihåleinflammationer vilket ledde 

till att min migrän slogs ut flertalet gånger i veckan! Sen jag började droppa/spraya ks i näsan och 

ögonen 2 gånger om dagen har jag inga problem alls med bihålorna och migränen är i stort sätt 

bortblåst! 

 

Ludwig Von Stjärtwulf. Jag var skeptisk till en början precis som många andra som alldrig prövat. Jag 

råkade ut för en värsting halsfluss med 39graders feber. tjejen jag var hos sa till mig att ionosil hjälpt 

henne många gånger. så jag googlade lite först och vi gjorde silverdrinken. som genast tog bort 

halsontet. sen sprayade jag näsan varje timma med ionosil och tog en kork morgon och kväll samt 

spraya näsan ett sprut i varje 2gånger om dagen. och jag har alldrig haft så kort halsfluss. det tog 

3dagar sen var jag frisk. En annan gång jag blev sjuk med hosta å halsont å snuva. så skulle jag se hur 

långt tid de tog att bli frisk utan något. det tog över 2veckor. Efter det så har jag använt ionosil varje 

gång jag börjar bli sjuk å blir då inte sjuk och tar även när min son är sjuk för å inte bli smittad. 

mamman till vår son blev smittad men jag blev alldrig sjuk. Så för mig har kolodialt silver fungerat. 



blir intressant å läsa andras upplevelser. 

 

Charlie Bacon. Jag letade länge efter något som kunde hjälpa mig med min hosta som ingen läkare 

kunde säga vad den berodde på, jag googlade fram kolloidalt silver som jag införskaffade, tre 

månader senare var hostan jag haft i ca 4 år borta! 

 

Marie Hallner.  Får det verkligen gå till så här! Mänskliga rättigheter att bestämma över sitt eget liv 

då? Folk får ju börja supa när dom är 18 på krogen och köpa ut på statligt ägda systenbolaget när 

dom är 20 år. Var fan ligger ansvaret där, när folk super ihjäl sig med statens goda minne???? Du får 

ha en text på flaskan " Vid för högt intag om 800 liter finns en mikroskopisk chans att du blir blå. 

Intag på egen risk". 

 

Annika Sundström. Dags att vakna inför hela bilden kanske, det är inte bara KS det handlar om utan 

hela den dolda agendan. Varför stoppas allt som är bra och människovänligt, varför sprutar man ut 

gifter vi vår himmel,Varför tillåter man läkemedel som är direkt nedbrytande, varför kommer inte 

cancerforkningen nån vart och varför smutskastas de som verkligen vill väl...så som nu och varför 

tillåter man gifter i vår mat och vad kommer det sig att det starar alla dessa krig med folkvandring 

som följd och mycket mycket mer. Jo de ingår i ett depopulationsprogram där man vill minska ner 

jordens befolkning till två tredjedelar.. Jo jo jag vet att många anser att det är konspirationsteorier 

men ta en vecka och studera ämnet och se vad ni kommer fram till.Det finns tillräckligt många 

"foliehattar" som har tillräckligt mycket direktinformation om detta på You tube. Det sägs att det här 

året skulle vara avgörande för NWO och det verkar som om det stämmer. Ett av deras främsta vapen 

är desorientering splittring av folk, rädsla kemikalier och förlöjligande . Det sistnämnda är just vad 

Sveriges media har tagit till sig. Förlöjliga allt som skrivs om detta och kalla folk för foliehattar. Det 

skrämmer svenskarna mer än något annat...ni alla här inne som insett att KS är en räddning för er 

och era familjer är redan foliehattstämplade...förlöjligandet har redan börjat. 

 

Fredrik Östergaard. Nu är jag här igen och stör och berör. Denna gång vill jag förmedla kloka ord som 

kan förklara Anders och vi godtrogna vilsna själar som på ovetenskapliga grunder förmedlar varandra 

goda råd. För vi är bara godtrogna som man inte ska ta på allvar utan kan skicka media på oss för att 

få oss att vakna i från sagor och drömmar. Vi olydiga få nu nöja oss att se på medan nu myndigheter 

kliar sig i huvudet och undrar vad som hänt när man förklarat att för dem att allt var helt ok. Inga 

brott har begåtts och ni har bara blivit lurade för ni trott att saker varit på ett speciellt sätt därför att 

lobbyorganisationer (VoF) lurat media att ställa krav på er att agera kraftfullt mot dessa kvackare och 

foliehattar. Tänka vad det kan vända fort. Hittade denna pärla förmedlad av Josef Boberg Tack! 

www.maxicom.se/res/Textfiler/DE-GODTROGNA-SV.pdf 

http://www.jokideo.com/wp-content/uploads/2013/04/Im-not-saying-your-an-idiot.png 

 

Karin Zachrisson. Med tanke på vad som just nu händer i media ang KS vill jag göra alla 

uppmärksamma på att vi alla har ett val i hur vi väljer att se på detta. Jag märker att det är många 

som blir oroliga och drar paralleller till häxjakt och så vidare. Jag förstår er. Dock är det viktigt att 

komma ihåg att vi alla har en fantastiskt stark skapande kraft och det handlar om vad vi lägger kraft 

på och vilket scenario vi väljer att se i framtiden. Även om det ser ut som att mycket inte har 

förändrats sedan häxjakterna så är det helt andra förutsättningar på jorden idag och en helt annan 



medvetenhet som bara blir starkare och starkare för varje dag. Och det är helt fantastiskt!!  Jag är 

helt säker på att denna uppmärksamhet som kolloidalt silver just nu får kommer att leda till något 

mycket bra framöver. All publicitet är bra publicitet brukar det ju kallas..  Jag är övertygad om att 

detta kommer att göra att fler och fler människor blir medvetna om att media inte är objektiv utan 

går läkemedelsindustrins ärenden, och jag tror att fler och fler kommer att börja ifrågasätta och leta 

information på egen hand, tack vare att detta uppmärksammas. Vad händer med oss när vi känner 

oss hjälplösa, maktlösa och oroliga? Vi förlorar energi och vår frekvens sänks, och vi hjälper faktiskt 

till att skapa det som vi är oroliga för. Så jag vill här påminna både mig själv och alla er andra om att 

vi kan fokusera på det som ger oss kraft och glädje och lägga mer energi på den utgång vi vill 

åstadkomma - detta hjälper oss att skapa det!!  Jag VET att medias försök att baktala denna produkt 

kommer att komma tillbaka och bita dem själva i svansen snart och jag gläds massor åt detta!!   

Styrkekramar till er alla och tack till Anders Sultan för ditt fantastiska arbete!! YOU ROCK!! 

 

Elenor Rosdahl. Idag har jag varit hos lungläkaren och fått veta de senaste undersökningarnas 

resultat av mina lungors kapacitet då jag har lungfibros. Vid förra isotopiundersökningen visade på 

att mina lungor var sjuka. Idag visade samma undersökning att mina lungor är friska med råge!! Tar 

MSM och KS (som jag både sprayar och dricker) sedan 5-6 månader och jag är övertygad om att 

dessa har hjälp mig mycket. Läkaren tror att det är den medicin som jag tar mot min RA som påverkat 

lungorna till det bättre. Kanske båda gjort sitt. Vi diskuterade inte det hela. Han är inte intresserad av 

att diskutera något alternativt alls. Då är det bättre att lita på mig själv och fortsätta som jag gör. 

Känner mig så oerhört glad och tacksam. Ha en bra dag! 

 

Helena Hellström Ekberg. Tack för att ni finns och står på er för både er och allas och min skull  tack 

vare er så här jag blivit bättre i min Kol...kramar till er. 

 

Ann-Britt Hedman. Min make har ju parkinsonsjukdom, någon som vet om att saliven påverkas till 

det bättre av ks, min tro är det, vid tandborstning kan det rinna i munnen, det har de inte gjort förut, 

talar tydligare.?? 

 

Greta Gretlappen Andersson.Jag tog ks för flera år sen när jag hade handeksem som inte läkte. efter 

kuren så blev jag bra och eksemet kom inte tillbaka. 

 

Mia Haglind-Hultgren. Efter att omgivningen drabbats om rejält halsont med halsfluss och 

sängliggande kom mitt halsont som ett brev på posten igår. Kände hur halsen svällde för varje minut. 

Snabbt i med silvergroggen + en tesked var femte minut i en timme och sist sprejade en gång i 

timmen resten av dagen. I dag känner jag absolut ingenting. Halleluja! 

 

Agneta Wauge. Har en söt 6 mån katt som fick kraftiga diarier och kräkningar..sluta äta och jag torde 

inte hon skulle klara sig ..fick vatten i spruta som tur var hade jag nyss beställt KS ..till hunden som 

har ett sår på benet..Nu fick kissen det också och nu 3 dagar senare är hon piggare. En undran ..för 

mina små kattungar fick också samma problem om det räcker att hälla i lite KS i deras vattenskål..jag 

har gjort så och det ser ut att ha blivit bättre. 

 

Anneli Rosenberg. Jag är inte den som tror på vad som helst, jag är en riktig skeptiker, tror inte på 



några som helst mirakelkurer men efter att ha kämpat med diarré på hund sedan i Maj där magen 

kraschade pga kontinuerlig avmaskning mot rävbandmask som måste göras vid resa har jag idag en 

hund som haft vattnig diarré ända sedan dess, två veckor var det bra. Det har varit veterinärturer 

kortison, trikozol, dietmat etc... etc... Satt och läste i filer, var skeptisk och när man tagit det med 

andra hundägare har man blivit idiotförklarad. Nu har jag gett KS till hunden i 6 dagar och redan efter 

dag 3 såg jag en förbättring. Vet ni hur skönt det var att inte behöva städa vattnig diarré första 

morgonen på länge när jag steg upp? De tre sista dagarna har det som kommit ut varit riktigt bra i 

jämförelse med vad det tidigare varit. Jag är dock lite osäker på dos men har gett ca 3 ml/dag. 

 

Kerstin Frost Erkers. Jag har en sheltie som haft besvärlig mage i flera år. Eftersom jag fick min tik 

frisk från en begynnande livmoderinflammation med Kolloidalt silver så började jag även ge sheltie 

hanen en tesked om dagen. Han blev förstås bra i magen så nu häller jag ca en tsk KS i deras 

dricksvatten varannan dag och har två friska pigga hundar. Jag ger även en kapsel Bifidus en gång i 

veckan till båda. Har även slutat med foder som innehåller spannmål. 

 

Karin Hammas. KS är jättebra som ansiktsvatten! Ni måste bara prova badda med en bomullspad. 

Huden blir jättefin  Sist jag jobbade natt sprayade jag ansiktet med KS och det var så skönt och 

uppiggande  Berodde nog bara på att det var KS.  Däremot måste jag beställa EMS salvan för vill ha 

den att återfukta med istället för min Loreal. Men sen är min framtida ansiktsvård komplett! EMS-

salvan är även till våra nakenmarsvin som måste smörjas in. 

 

Anders Lantz. Som djurägare är jag otroligt tacksam för att kolloidalt silver finns. Har varit 

räddningen flera gånger från dyra veterinärkostnader. 

 

Micael Johansson. Hej fick ett fästingbett i somras som utvecklade sig till borrelia, fick rådet av min 

syster att prova kolidialt silver en matsked om dagen i ca 14 dagar, efter det var borelian borta, 

bättre än antibiotika för jag hade inga biverkningar. 

 

Agneta Wauge. Nu ska jag göra ett experiment...har en fin katt som kom i kläm i en soffa vid 3v ålder 

..jag fick blåsa liv i henne och har matat henne och sköt henne som en kattmamma..hon blev blind på 

ena ögat men annars inga fel tills hon blev ett år och fick epilepsi ca 2 ggr i mån.. nu blandar jag msm 

och ks och ger henne..återkommer med resultat. Själv har jag atros i en höft och äter msm sedan 1 år 

tillbaka med förbättring..köpte ks för mina djur men börja själv ta en skvätt..tar även nyponpullver 

men när jag börja med ks så händer det något positivt..sovit utan smärta och kan gå längre,inte lika 

ont..nu känns det hoppfullt. 

 

Maja Axelsson. (Fråga om läckande magmun). Har samma problem med magmunnen som din 

släktning. Hiatus hernia heter sjukdomen och kan ge våldsamma smärtor, som jag har erfarit många 

gånger. Började med MSM i augusti -14 och har inte känt av någon som helst besvär efter det. 

Började med halv tsk. Nu tar jag 2 msk varje morgon i tom mage. Får inga sura uppstötningar längre, 

så MSM är helt otroligt. 

 

Karin Zachrisson. Har precis skrivit till Sydsvenska Dagbladet: "Hej Sydsvenska Dagbladet!  Jag vill 

bara skriva och tacka er för era inlägg om Kolloidalt silver som ni haft på sistone. Detta gjorde mig 

väldigt nyfiken, så jag beställde hem några flaskor. Tänkte testa nu i vinter och se om det hjälper mot 



förkylningar och annat som så många som använder produkten pratar om. Jag har redan märkt att 

det har mycket god effekt på min hud. Hade nog inte beställt detta om det inte vore för den 

uppmärksamhet ni gett åt produkten, så TACK!! Varma hälsningar Karin"Nu ska jag även skriva 

samma brev till Helsingborgs Dagblad. Silverskål på er alla! 

 

Björn von Backe.  Jag är också en som blev nyfiken på KS efter allt skitsnack i media. Gick med i 

denna grupp och började forska lite. Nu sitter jag här med min 5-liters dunk KS, och en burk MSM, c-

vitamin och 2 små sprayburkar. Det första jag testade (eftersom jag länge varit beroende av 

avsvällande nässpray, otrivin) nu ikväll var givetvis nässprayen som jag slängde i 1 tsk msm och resten 

KS i en 30 ml nässprayburk. Redan efter några minuter märkes det stor skillnad och jag har inte 

behövt ta någon otrivin. // en som varit beroende i 2-3 år, testat kortisonsprayer och allt möjligt skit 

som inte funkat. 

Carola Svensson. Bra skrivet:) Vår familj har använt ks drygt ett år och är väldigt imponerade. Mina 

kroniska besvär med mina bihålor är borta efter en tids sprayande med ks.Tar numera underhållsdos, 

så skönt att slippa kortisonsprayen. Dessutom är vi knappt förkylda längre och gubben min är helt 

såld på produkten. 

 

Monica Lindgren. Fick bort all "svamp" på tungan på ngr dagar hos lungsjuk familjemedlem som fått 

det av antibiotika. 

 

Maria Olsen. Prova att ge hunden ren ks i en skål, djur brukar känna hur mycket de ska dricka, vår 

katt blev sjuk o hon blev som tokig när ks flaska kom fram, hon ville bara ha mer o mer. Efter en 

vecka blev hon bättre. Hur stor är hunden? 

 

Maria Fredholm. Det gör iaf inte hunden sämre  - jag personligen hade gett hunden stora doser ( min 

katt dricker bara rent KS ,visst blir det dyrt men han är frisk..har inte kvar sin"kroniska" njursvikt (han 

skulle avlivas) eller mask utan är bara frisk o välmående ) det är vört varenda krona. 

 

Karina Kyllan Widing. Botat mej själv o min cairnterrier som haft borrelia. Men man måste ge under 

en lång tid!! Typ flera månader. Gav min 10 kgs hund 1 tsk x 3 i 2 månader sen trappade jag ner o gav 

2 ggr/dag. Nu får alla hundarna 1 tsk var dag bara för att... 

 

Denise Benjamin Salemberg. Jag vill tacka min KS som hjälper mig dagligen mot alla angrepp som 

sker mot min immunförsvar. Tack vare KS så blev jag av med min halsfluss, hosta, förkylning och 

många andra sjukdomar. Förbanne den människa som vill ta min KS ifrån mig. Tack vare min KS silver 

behöver jag aldrig bli sängliggande. Tack Anders Sultan för denna underbara produkt. Ska bunkra KS 

silver i varje hörna av mitt hem och förbanne den människa som ens försöker röra min KS. Aldrig sett 

bättre produkt än KS. 

 

Johan Algotsson. FÖRBÄTTRA DIN HÄLSA OCH DITT MÅENDE MED MSM! 

Följande hände... Det var en ung konstnär som sökte hjälp på en psykiatrisk institution för svåra 

psykiska besvär. Han fick antidepressiva läkemedel men det bara försämrade hans tillstånd så han 

bestämde sig för att leta efter alternativ vård. Han gjorde då en mikroskopisk undersökning av sitt 

blod med hjälp av ett HLB blodprovstest [1] och det visade sig att han led av tungmetallförgiftning 



orsakad av färgerna som han använde i sina konstverk. Därefter sökte han hjälp hos både traditionell 

och alternativ medicin och blev ordinerade olika läkemedel, homeopatiska och ortomolekylära 

avgiftningar samt bioresonansterapi. Efter en och en halvt års avgiftning så hade hans blodbild 

förbättrats något, men han uppvisade fotfarande allvarliga toxiska symtomer. Till slut blev han tipsad 

om MSM. [2] Han slutade med de mediciner han hittills använt och började ta höga doser av MSM, 

15 gram/dag och började samtidigt med avgiftning genom Ayurvediskt svettbad. [3] Två månader 

senare visade en mikroskopisk undersökning att hans blod hade återgått till det normala och 

konstnären upplevde för första gången en betydande förbättring av sitt tillstånd. 

// Referens: http://www.msm-info.com/ // 

Noter. 

[1] HLB blodprov erbjuds inom alternativmedicin och kan visa indikationer på tarmtoxiner, 

tungmetallsbelastning, stress, allergi, mineral och vitaminbrister, blodsockerstörningar, 

inflamma-toriska processer och vissa hormonbesvär. 

[2] MSM (MetylSulfonylMetan) finns som kosttillskott ute i hälsokostbutiker, det är ett kroppseget 

organiskt svavel med mycket intressanta egenskaper. Svavel är viktigt för att kroppen skall kunna 

avgiftas. 

[3] Enligt principerna i Ayurveda, så frigör svettning gifter från kroppen, och främjar allmän hälsa. 

Behandlingen går under namnet Swedana och görs i ett speciellt tält där huvudet är utanför tältet 

och kroppen värmebehandlas med vattenånga. I Sverige erbjuds behandlingen av vissa hälsocenter. 

 

Randi A Rein. Från Johan Olsson: 

Lägger nu ut min väns berättelse kortfattad om hur han tillfriskna.. 

Love you, Roger Freire! starkt jobbat! 

Johan Olsson här är min historia: 

Min resa började för tre år sedan.  

Det började när min firma blomstrade och mitt förhållande gick åt pipan.  

Det började med att jag bara åt en gång om dagen, stressen på jobbet var skyhög.  

Jag fick inget stöd av mitt ex och hon var alltid borta.  

Utöver det så fick jag en mild hjärtinfarkt.  

Jag behandlades för den på NÄL.  

Jag var hemma tre veckor och återgick sedan till jobbet. Sex månader efter började min mage paja, 

samtidigt gick jag igenom en skilsmässa.  

Innan magen pajade fick jag anställning på PEAB.  

Magvärken övergick till att jag spydde och sket blod.  



Då fick jag ett temporärt jobb i Rönnäng.  

Jag fick nu veta att jag hade tumörer i magen. 

På arbetet i Rönnäng träffar jag Johan Olsson.  

Jag berättade för honom att jag hade ont i magen.  

Han lät mig testa kollodialt silver.  

Först trodde jag att han var korkad för att han hade sån hög tro på alternativ medicin.  

Jag var själv väldigt skeptisk.  

Direkt efter att jag druckit detta glas med kollodialt silver, kändes som att Jesus rört vid min mage 

och utfört mirakel och jag valde att aldrig hämta ut min medicin.  

Det var mitt val enbart! 

Jag hade det i bakhuvudet.  

En månad efter när allt började gå åt helvete. Jag åt / sov inte på 13 dagar.  

Jag var deprimerad över tumör beskedet.  

Jag fick remiss till gastroskopi.  

En eftermiddag ringde Johan Olsson mig, och frågade hur jag mår.  

Då förklarade jag min livs situation.  

Han kommenderade mig att åka till hälsokosten, och köpa kollodialt silver, b 3, d 3, msm, 

magnesium, naturlig melatonin, aprikoskärnor(bittra) bikarbonat och askorbinsyra. Drack 3liter 

vatten varje dag. 

Han visade hur jag skulle dosera detta dagligen.  

Ha i åtanke att jag var väldigt skeptisk.  

Jag hade inget att förlora då jag visste att jag skulle dö, jag var på väg in i fas 2 av cancer utredningen.  

Jag började ta det Johan rekommenderat dagligen.  

Jag hade 10 tumörer med en persikas storlek, i esofagus och magen.  

Det enligt mitt då senaste ultaljud/ gastroskopi.  

Efter de första två dagarna slutade jag att blöda.  

Min aptit började långsamt återvända. Jag började med en hälsosam diet, raw foods och inget 

socker.  



Jag skulle göra gastroskopier varje tisdag i tre månader. Efter första månaden hade 50 - 60 % av 

tumörerna försvunnit. Började med mindfulness och prata med psykolog ett par månader in efter 

påbörjad kosthållning. 

Efter min sista undersökning hade jag inte ens kvar ett enda ärr efter tumörerna.  

Till alla er skeptiker hoppas att det finns en Johan Olsson i era liv.  

Änglar kommer i olika skepnader och former.  

Jag lever idag tack vare min ängel.  

Nu mer än någonsin vet jag att alternativ medicin fungerar 100 %. Tack Johan för att du finns. 

Anders Sultan. Fick till mig en historia där avsändaren av integritetsskäl vill vara anonym. Det rör ett 

område som intresserar "journalister" så till den milda grad att man bryter sig in i slutna 

Facebookgrupper och utan tillstånd stjäl med sig information. Naturligtvis rör det det förbjudna 

området cancer, ett sjukdomsområde där till och med etablerad forskning pekar ut både virus och 

svampar som grundorsak. Dessa mikroorganismer kan tydligen även ett ofarligt men effektivt 

vattendesinfektionsmedel med erkända antimikrobiella egenskaper ha effekt på? "Man 75 år. Fick 

diagnosen aggressiv gallblåscancer. Åkte till Uppsala blev där öppnad och direkt igensydd gick inte att 

göra nåt åt det. Den palliativa gruppen sattes in. Kom hem igen bestämde att han skulle börja med 

cellgifter men pga att de gjort reva på bukspottkörteln så det bildades var och han blev väldigt sjuk - 

drog det ut på det. Jag läste om en läkare som hade rekommenderat ks och d-vitamin till en äldre 

dam och blev då nyfiken. Köpte detta till mannen. Han har nu druckit detta i ca tre månader. För ca 

tre veckor sen gjorde han skiktröntgen. När specialister har tittat på röntgen så såg dem att det inte 

har spridit sig och de kunde inte se nåt i gallblåsan. Alla värdena var bra. Han är en pigg man som 

håller på att bygga upp och träna upp sig igen. För vår del känns det som att ks har gjort nåt väldigt 

positivt. Det känns som vi har fått tillbaka vår vän från döden. ♡" 

 

Randi Gilliland. Havde det slemt igår med forkølelse og ondt i forstoppede bihuler..hele min ene side 

af hovedet var hævet..har taget Silver grogg..og sprayed mine næsebor med ks..og idag er jeg tilbage 

til normal...mange tak KS. 

 

Carola W Thorén. Ks funkar mot mina afteblåsor. Istället för att plågas närmare 2 veckor innan dom 

försvinner, tar det bara nu knappt 3 dagar. 

 

Robert Bielik 

KS vår, som är i flaskan! (den bruna) 

Helgat varde ditt namn; (koddolialt, äh, hur vare nu?) 

Ske din verkan, såsom på bakterier så ock på virus; (och annat otrevligt jox) 

Vår dagliga sup, giv oss idag; (silver-groggen) 

Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem som ej tror på dig; (kanske) 



Och inled oss icke i frestelse, (förutom groggen då) 

Utan fräls oss ifrån VoFare; (huvaligen) 

Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. (Amen) 

Amen (igen!)... 

 

Rose-Marie Jåfs. Placebo är överskattat. Hade det funkat hade jag varit frisk sen 45 år tillbaka. Myt. 

 

Annica Djupenström. Har köpt detta kolloidalt silver nu, känns så bra. Har inflammerade slemhinnor i 

munnen, känns som det sticker i munnen hela tiden o läpparna känns som jag käkat massor av 

popcorn! Förslag tar tacksamt emot! Marie Blomback svarar: Sådär hade jag i flera år, var också 

väldigt torr och drack väldigt mycket vatten. När jag sen i samband med en candidainfektion i 

underlivet fick jag äta svampdödande medicin och då blev jag helt bra även i alla slemhinnor. Sen 

återkom det ofta och jag förstod att det hade något med candida i tarmarna att göra. La om kosten 

och det blev så mycket bättre. Sen hittade jag ks och tar det dagligen. Känner jag lite symtom höjer 

jag dosen lite. 

 

Arvid Johansen. Tror KS virker på dårlige nerver. En nervøs katt jeg har er blitt mye roligere etter den 

fikk KS. 

 

Arvid Johansen. http://www.sydsvenskan.se/skane/lakemedelsverket-polisanmaler-ion-silver/ 

Her ser dere hvordan Media vil ødelegge for en seriøs bedrift med usannheter. Jeg må ha Ion Silver 

for å fungere. Det har tatt bort min Fibromyalgi. Bruker og MSM. Det holder blodfettet i orden og 

renser opp. Det er bevist på flere blodprøver. Skar meg stygt i hånden en gang. Den skaden burde 

vært sydd. la på ei fille over såret som jeg dynket med sølvvann ei uke. Da var det grodd. Brukte 

deretter hver dag i 2 uker EMS krem. jeg må se godt etter for å finne arr etter skaden. Vil ikke 

unnvære Ion Silver sine produkter. Gir og dyra sølvvann, og de holder seg friske. 

 

Ann-Britt Hedman. Vill tala om att min make har parkinsonsjukdom haft  i 25 år, har varit mycket 

sjuk, men sen han började med ks för några månader sedan, har han blivit mycket bättre, jag 

överdrev mängden i 2 månader (2dl) vips så blev han bättre, nu får han,, ca1/2 dl. Varje dag, kan nu 

gå med gåbord. Stora steg,  talet klarare o tydligare, piggare hela han. Sellerna i hjärna dör ju utav 

bakterier, eller annan infektion, nu kanske de blir bara nya friska celler. Han bor på ett äldreboende, 

så det är bara jag som ger honom ks. 

 

Linda Jonson. Fick för en tid sedan recept av Anders Sultan på förkylningsgroggen (KS, rödvin och 

pressad lime). Den funkade, men inte så effektiv som jag önskat... Nu har jag snickrat ihop en egen 

som fungerar ypperligt för mig och maken . Dvs. insjukna på morgonen, näst intill helt frisk på em. 

bortsett från lite slem invärtes. 5cl KS, 50 droppar Enchinaforce, 1tsk pressad citron. 

 

Susanne Ågren.  Har rosacea den är bättre lenare mindre porer friskare hud:)redan efter ett par 

veckor. Ems är så bra tycker jag som provat de flesta märkerna. 

 



Anne Alldén. Vem behöver vetenskap när det finns bevis :)) 

 

Anders Sultan. Tidningarna är helt ute och cyklar när de säger att vi i gruppen helt saknar 

vetenskapliga belägg för användandet av kolloidalt silver. När man påstod det i de extremt dåligt 

researchade artiklarna, så fick man av oss 20 sidor med vetenskap, forskning och beprövad 

erfarenhet i retur. Eftersom man fortfarande hävdar att vi saknar belägg så kan man bara konstatera 

ett av följande: 

 

1. Man saknar helt förståelseförmåga och läskunskap. 

 

2. Man censurerar, ljuger och desinformerar för att rädda ansiktet inför läsarna och sina ursprungliga 

uppdragsgivare... 

 

Materialet tidningarna fått till sig var: 

 

http://www.ion-silver.com/hdd.htm 

 

http://www.ion-silver.com/hd.htm 

 

Jag gissar själv på alternativ 2... 

 

Linda Beres. Jag är ett levande bevis på att det fungerar. Bara 1 medicin kvar mot KOL och hade 

massor innan. Andas bättre. Orkar mer. Dubbelsidig lunginflammation i måndags igår helt återställd 

för tar både Ionosil och pencillin. Övertygad om att jag kommer att klara mig ifrån värre sjukdomar 

nu. Förr blev jag inlagd när jag fick lunginflammation. 

 

Irene Rudström. Tog Ionosil idag på morgonen för första gången, och andas redan bättre. Jag har 

problem med luftrören. 

 

Marie Winterstam. Fick känning av förkylning, "bakom näsan" ner i svalget och lymfkörtlarna, tog 

genast silvergrogg, på morgonen och på em, sprayade KS i halsen på lymfkörtlarna, i två dagar, idag 

3:e dagen är jag fri från symptomen. Tack för att KS och MSM finns, det får bara inte förbjudas! 

 

Pernilla Tingberg. Igår glömde jag sprayar halsen som kliade lite...imorse var jag jättesnuvig... Då 

gjorde jag min allra första grogg under de år jag använt silver....vad hände?  Jo det är nu, ikväll borta 

såklart. 

 

Marie Winterstam. Min käre make vaknade häromdagen med vänster öga igensvullet, ögonlocket 

rött och svullet, sprayade med KS flera gånger om dagen, idag på tredje dagen är svullnaden borta 

och allt ser bra ut, KS är toppen! 

 

Andreas Obenius. Jag sitter i rullstol sedan 16 år, jobbar är VD och politiker, och har en kateder 

genom magen till urinblåsan. Detta gör att jag haft mängder av urinvägsinfektioner. Igår spolade jag 

blåsan och hade i lite KS i spolflaskan, då jag hade riktigt ont i blåsan. Smärta, en ilande svidande 

brännande smärta. Precis som alltid vid UVI. 



Men efter att ha spolat blåsan med KS och druckit lite KS är jag efter 1 dygn helt symtomfri. Jag 

tipsade en bekant också om KS som är ordentligt förkyld och har feber, hon ringde sin pappa som är 

överläkare och frågade honom om vad han tycker om KS. Han svarade " Bra använd det, för det 

fungerar (om KS)". 

 

Olof Hammar. Samma för mig. Har suprapubisk kateter som jag spolar plus tar KS dagligen. Har inte 

haft ngn UVI sedan jag började med KS. 

 

Michael Zazzio. Tänk bara på alla stackars diabetiker och kvinnor som har ständiga 

urinväginfektioner! Det är ju ett unikum för dem. Sjukvården kan ordinera KS (alternativmedicinsk 

behandling), enligt dom 6634-10 i högsta förvaltningsdomstolen. 

 

Helene Blom. Har räddat livet på djur enbart med kolloidalt silver, tagit bort en brännskada på någon 

timme, tagit bort förkylning, ögon- och öroninflammation, inflammerade sår... Så nog tusan fungerar 

det, även om jag var skeptisk till en början. Vetenskapliga bevis behövs inte för mig, det räcker med 

personlig erfarenhet och tusentals (miljontals?) positiva erfarenheter från andra. 

 

Ulrika Pettersson. Hej vill bara skriva här och berätta att jag inte sen 2009 har fått något positivt 

besked angående min cancer. Har genomgått många behandlingar sen dess. I juli började jag med KS 

2 msk per dag. I dag var jag på kontroll och för första gången sen 2009 hade cancern halverats, prov 

värderna har halverats. Jag tror att det är ks som har verkat. Sköldkötelcancer är det jag har. Jag ska 

garanterat fortsätta ta ks. 

 

Kerstin Karmhed. Har bekant som fått prostatacancer backa genom att bla ta silvervatten. 

 

Annica Dahlgren. Sen jag började med kolloidalt silver via en mycket god vän, så har jag aldrig varit 

förkyld. Det är mycket bra och jag kan rekommendera det. 

 

Cecilia Dlra. 3 veckors resultat med ks och msm mot mitt handeksem, första bilden är resultatet av 

stark kortisonbehandling, bättre än så blev det aldrig under 2 års tid. Livet börjar ordna upp sig på allt 

fler plan också. Är så himla tacksam för att jag kom i kontakt med den här världen. 

 



 
 

Anneli Rosenberg. Då tror jag att jag har fått den bästa placeboeffekten på min hund.... från vattnig 

diarre till fast avföring på 3 dagar. Wohooo!!! 

 

Marie Gustafsson. Jag också. Från ömmande, kliande eksem på händer o fötter till nästan normala 

(lite torra) på 14 dagar. 

 

Kristina Strålman. Köpte ks för en mildare form av detox då jag reagera så starkt på msm. Dracl 

2hattar med citron i en vecka o vänta mig att bli dålig av utrensning. Då jag är 50+ och blir stel efter 

bara suttit en stund. När jag sovit får jag ta det väldigt lugnt innan stelheten gått över. Så efter en 

vecka stog jag helt förvånad att jag stigit upp o gått en bit utan stelhet. Och att ks funka så hade jag 

ingen aning om. Är jätteglad! 

 

Isabella Landen. Placebo??? har polyper som knappast skulle bli bättre av KS om det bara var 

placebo-effekten! Jag var starkt misstänksam när jag började men det hjälpte ändå. Och alla djur som 

blir hjälpta tror ju inte på placebo. Det är ju lokalverkande, använder man nässpray eller inhalator är 

det ju lokalverkande. Svårt att se att det skulle kunna vara placebo. testa själv spraya i din näsa eller 

inhalera! du lär märka något, även om du inte är allergisk eller har polyper. 

 

Helene Blom. Undra hur det då gick till när jag hade en kaninunge med helt vitt öga pga 

inflammation, efter en dag med ks var ögat klart och friskt. Men jag var säkert färgblind och ungen 

(som nu är vuxen) kanske fortfarande är vitögd  Nä jag tror att djuren visar tydligt att ks fungerar. 

 

Catharina Berg. Kristine Kaspersen är en stor brukare av KS och hon tipsar om det hela tiden på 

hennes sida  Jag följer henne här på Facebook så jag ser allt hon skriver och tipsar om. 

 

Ingmari Rosberg Json. Hunden hade skadat innerklon/sporren så den måste opereras bort. Samma 

dag var vi i Danmark och kom därför inte åt föreskriven medicin (penicillin och smärtstillande). Hade 



givetvis med KS som jag sprayade på såret samt gav henne en stor slurk att dricka 2 ggr per dag. Hon 

var pigg hela tiden och visade inga symptom på smärta. 3 dagar efter op ser allt fint och rent ut. 

 

Bitte Bäckström. Nåt märkligt har hänt! Jag har sedan 20-års ålder haft fibromyalgi, allt från lite 

"lättare" perioder till långa o tröttsamma dito. Muskelsmärtor och ytsmärtor på huden som gjort att 

man känt sig som ett enda stort blåmärke samt att rörligheten i kroppen varit som om man sprungit 

ett maratonlopp varje dag. Sedan ca 6 mån har jag tagit silver och i början även msm men har tagit 

bort det just nu för jag reagerade så starkt. Men har nu kört drygt 1 msk silver ggr 3 per dag. Redan 

efter nån vecka kändes det som bomull i alla leder o min rörlighet blev bättre. Men det som hände 

idag känns helt otroligt !! Jag brukar ta thailändsk oljemassage... Det brukar jag uppleva "bitterljuvt", 

skönt och smärtsamt på en i samma gång. Nu var det ett halvår sedan sist, men idag blev det av. Och 

det som var såååå otroligt var att jag inte hade/ kände någon smärta alls vid beröringen. Inte ens 

under fötterna, vader o lår. Kan det verkligen vara möjligt att jag efter 25 år blivit av med det mesta 

av fibromyalgin tack vare silvret ?! ( har även undvikit gluten i nästan 2 år). 

 

Gitt Svensson. Min fibromyalgi är nästan helt borta sedan jag började med MSM. Gjorde ett uppehåll 

och värken kom tillbaka. Så MSM är något jag kommer att fortsätta med. 

 

Barbro Karlsson. Jag har tagit MSM i tre veckor nu, började med 1/4 kryddmått och har sakta, sakta 

ökat i dos . Idag tar jag 1 tsk på morgonen. Jag har sluppit min reumatiska värk. Ja småjoggade på 

gympan nu i veckan. Det var över 1.5 år sen jag kunde göra det senast. 

 

Thomas Magnusson. Min mor blev av med sin fibromyalgi efter att hon började med silver och MSM. 

Roligt och höra att fler lyckats. 

 

Charlotte-lotta Glimvert. Min häst har ligamentskada i sin has inget har hjälpt under 9 månaders vila. 

Vet rekomenderar vila och åter vila och det får min prinsessa ! Men började med ks för 2 veckor 

sedan och värmen ( inflammationen) har gått ner och man känner det ytterst lite nu. Och svullnaden 

hon hade har gått ner. Och visar mer positivitet . Så jag tror det är ks som hjälpt min pålle.  Och håller 

nu tummarna att det blir bättre och bättre! 

 

Cecilia Markne. Brev till Läkemedelsverket:  Jag börjar med att säga att eran så kallade "välvilja" 

gentemot oss "vanliga" människor känns som ett allt tydligare hyckleri. Jag var sjuk fr 18 års ålder i 

gallsten. Feldiagnostiserad, felmedicinerad och förlöjligad av vårdinstanser i 8 år innan man 

upptäckte sitt misstag. Fullproppad med antibiotika och smärtstillande både innan och efter 

galloperation. Jag blev aldrig frisk trots OP. Mitt matsmältningssystem är paj, kroniskt. Min dotter fick 

vaccin vid 3 månader. Eksem, kemikalieöverkänslighet, kraftig öron, näsa, hals infektion med 

andningsuppehåll men neeeeeej jag var bara en sjåpig förstagångsmamma. Man behandlade 

dotterns eksem som ringorm med kortison. Jag ville inte vaccinera vid 5mån men bvc hotade mig 

med div och jag gav med mig. Dottern blev apatisk, fick vad jag misstänker var kikhosta (både hon 

och jag hostade så vi kiknade i dryga 4 veckor), fick andningsuppehåll (som vården avfärdade för jag 

var bara en sjåpig förstagångsmamma, eksemen blossade upp så de täckte mer än 50% av kroppen. 

Man bytte diagnos på eksemen från ringorm till atopiska eksem och kortisonen byttes ut mot 

miniderm. Kemikaleöverkänslighet, gluten och laktosöverkänslighet. Allt läkare ville göra var att bli av 

med mig och mina "jobbiga" frågor och funderingar. Jag började vägra mediciner, vaccin och 



anmälde alla vårdinstanser för alla fel de gjort. Sen stötte jag på KS, msm och "låt maten bli din 

medicin" på FB. Inga biverkningar utöver att vi blivit mer friska än någonsin! Så förklara för mig varför 

det är ok med alla mediciner med rigorösa biverkningar som förstört mitt och min dotters liv men KS 

är farligt, trots att biverkningar är non extensiella mer eller mindre... Du och dina gelikar inom 

myndighetsbranschen borde skämmas!!! 

 

Ann Person.  Skickade detta till Per-Åke Sandvold på Läkemedelsverket nu... 

 

Jag skulle vilja veta varför man från läkemedelsverket tillåter att en 'journalist' offentligt 

idiotförklarar minst 20.000 personer lite i ert namn. Jag skulle vilja veta varför ni ska avgöra vad jag 

använder en vattenreningsprodukt till. Jag skulle vilja veta hur ni kan avgöra huruvida det är 

olämpligt för mig att skölja munnen med rent vatten eller inte. 

Jag skulle vilja att du visar mig de negativa effekter som du säger dig ha bevis på av användandet av 

ks.  Jag skulle vilja veta hur ni kan påstå att någon tvingas använda kolloidalt silver mot sin vilja eller 

hindras att gå till vc eller på annat sätt förbjuds att kontakta läkare. Jag skulle vilja att du förklarar för 

mig, du verkar ju vara en person som fattar dessa beslut åt mig, vilka andra produkter som du anser 

att jag eventuellt felaktivt använder av allt som finns i hyllorna i våra butiker. 

jag använder tex ättika, bikarbonat, ägg, socker, mjölk, yoghurt, ketchup och olja till mycket förutom 

att äta det. Jag skulle också, till sist, vilja att du förklarar för mig varför jag ska välja mediciner som 

bevisligen via fass och bipacksedeln i förpackningen kan ge mig biverkningar som riskerar att göra 

mig, och som ofta faktiskt gör mig, sämre än sjukdomen jag kan tänkas ha. 

Jag tycker att mina frågor är relevanta för mig som privatperson. Jag vill veta varför du vill/anser att 

det är bra för mig att låta mig injiceras med kvicksilver och aluminium men att det är skadligt att 

dricka joniserat silver. 

Tacksam för svar. 

Med vänliga hälsningar, 

Ann Person 

 

Michael Zazzio.  Det kan vara bra att skicka med detta och påpeka för P-Å Sandvold att KS 2.0-

föreningen/-gruppen är en privat sammanslutning där alla verkar under skydd av nedan återgivna 

europeiska "grundlag". 

 

Brott mot ECHR utgör tjänstefelsbrott och har en straffsats på upp till sex års fängelse. 

 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

 

Artikel 8 - Rätt till skydd för privat- och familjeliv 

 

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. 

 

2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och 

om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna 



säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd 

för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter. 

 

Artikel 9 - Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet 

 

1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att 

byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva 

sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer. 

 

2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana inskränkningar som är 

föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna 

säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- 

och rättigheter. 

 

Artikel 10 – Yttrandefrihet 

 

1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och 

sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella 

gränser. Denna artikel hindrar inte en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller 

biografföretag. 

 

2. Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, får det underkastas 

sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i 

ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet, till den territoriella 

integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för 

hälsa eller moral eller för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att 

förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolars auktoritet och opartiskhet. 

 

Artikel 11 - Frihet att delta i sammankomster och föreningsfrihet 

 

1. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet, 

inbegripet rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen. 

 

2. Utövandet av dessa rättigheter får inte underkastas andra inskränkningar än sådana som är 

föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet 

eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller 

moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. Denna artikel hindrar inte att det för 

medlemmar av de väpnade styrkorna, polisen eller den statliga förvaltningen görs lagliga 

inskränkningar i utövandet av de nämnda rättigheterna. 

 

Annsofi Mattsson. Ja min kroppsvärk fullkomligen rann av mig efter en grogg med Svettningar och 

sömn. Men jisses anåda vilken effekt!!!!! Nu har jag som sagt halsflussen som blossade upp rejält. 

(blev rädd även av smärtan) gråtit och tyckt synd om mig själv....Men började gurgla med rent ks tack 

vare ett tips från En ängel sl heter Karin-och ta me tusan det känns redan bätte!??? På några 

minuter. Helt sjukt- undrar om jag yrar utav den smärta jag hade.Det är för bra att vara sant!!! Ska 



spraya några droppar i örat också innan jag lägger mig. Hoppas att min tennisboll försvunnit imorgon 

då jag vaknar. Nu blir det silvergrogg i några dagar och gurglande. Tack gode livet för ks!!!!!! 

 

Mikael Svensson. Jag har bechterews. Har tagit msm och ks i endast åtta dagar. Har inte känt av 

något i närheten av värk de fyra senaste dagarna. Självklart ligger det i bakhuvudet på mig att det kan 

bero på msm och/eller ks, mest för att jag så gärna vill tro det. 

 

Mattias Källback. Tänk om det hade funnits nån reporter som ville göra ett seriöst knäck nån gång, 

inte bara gå i industrins och Bankernas koppel och skriva det som svenskarna ska tycka! Cancer och 

Autoimmuna sjukdommar, allergier mm, allt bara ökar! Detta gör att en allt större del av 

skattepengarna går till läkemedelsbolagen. I mitt fall hade jag en bromsmedicin mot Ms som kostar 

drygt 250.000/år. Den har jag slutat med och tar idag Ks och div vitaminer och mineraler. Jag mår 

bättre o bättre för varje dag och skattebetalarna sparar 250.000! Vi måste få Svenskarna att inse att 

Media och de som styr jobbar mot oss! 

 

Barbro Rosendahl. Jag kan bara säga att det Hjälper. Tar sedan ca. 10 mån KS/MSM + lite annat. Har 

haft kronisk Uretrit ja, länge länge och långtids medicinerats (kronisk) penicillinkur på penicillinkur 2-

3/år. Urinrörsutvidgning ...detta år har jag ej behövt en enda kur. Så fort jag känner trängning eller 

typ uvi symtom så tar jag 1/2dl ljummet vatten+1/2dl KS. Symtomen klingar av. När jag började med 

KS/MSM hade jag uvi och drack avkok av persilja, basade kroppen. Indränkt KS i urinröret 3x1msk 

KS/dag som jag nu minskat ner till 2tsk/dag. Kan bara säga att på mig funkar det. Lycka till all systrar 

som dras med uvi/Uretrit! 

 

Linda Holgersson. Jag har precis börjat dricka ks. För en vecka sen, tycker mig redan känna skillnad 

då jag har haft mycket eksem bakom öron och i hårbotten. 

 

Karin Hammas. För två dagar sedan läste jag en väns FB-status om att deras flicka var så sjuk i 

halsfluss. Jag kunde ju inte hålla mig utan skrev och frågade om de kunde tänka sig att testa KS, och 

skickade lite info om hur andra blivit hjälpta vid halsfluss. De skickade ut pappan i familjen att handla 

en flaska. Redan igår var de förbluffade över att hon fått tillbaka rösten, och idag har hon inte ens ont 

i halsen! Hon är nog tillbaks ute på isen och sin konståkningsträning igen väldigt snart!  Det var en 

väldigt tacksam familj som nog kommer använda KS även i fortsättningen! 

 

Greta Gretlappen Andersson. Mitt handeksem försvann efer en kur med KS! 

 

Tina Jansén. Jag har också fått hjälp av ks mot mina uretritbesvär dels genom direkt intag men även 

genom att spreja det i underlivet. Fick ej någon hjälp genom sjukvården. 

 

Inge-Mo Haraldh.  På tal om bluffmediciner som någon ifrågasatte (Vof-varning....  Fick detta precis 

av en kunnig god vän: "Var tydlig med att testet gällande att vi får cancer kommer ifrån syntetiskt 

progesteron. Inte naturlig. Därav att det står så på paketet." Så alla syntetiska hormoner, med stor 

sannolikhet. Levaxin/Levothyronin som nu ska vara det ENDA läkemedlet mot alla slags 

sköldkörtelproblem, när alla vet att syntetiskt T4 inte fungerar för alla - vilket ger skattbortfall, 

långtidssjukskrivningar, dödsfall, självmord (känner till ett antal redan som gett upp - sist en 16-årig 

kille), förstörda liv för att ett företag mha industrisponsrad forskning kommit fram till att just deras 



drog är den enda som ska/bör/kan användas. FY FAN!!! Alvedon skadar folk, paracetamol i större 

doser ger rejäla biverkningar/dödsfall, statiner som nämnts för en påhittad sjukdom (det är sämre 

med lågt kolesterol än högt), SSRI som oftast inte hjälper ett dugg, många innehåller fluor som är ett 

nervgift och inte borde få användas alls, magkatarr-/sårmediciner som hämmar protonpumpen. Ca 

3.000 dör av vårdskador i Sverige, per år. Långt mer än trafiken, psyksjukas självmord m m. Hur 

många dör eller skadas för livet i Sverige per år av läkemedelsbiverkningar? Hur många har de 

senaste tio åren dött av kosttillskott (tagna enligt dos)? Det heter att kosttillskott är 60.000 ggr 

säkrare än läkemedel. Cancergåtan som aldrig kommer att tillåtas att lösas, då alltför stora pengar 

finns i denna bautaindustri, inkl fonder, forskare, professorer, läkemedelstillverkare, kirurger, 

stiftelser, Rosa Band (som många med mig vägrar köpa). Se filmen Cut-Poison-Burn!! Gammal, men 

uppseendeväckande. Får jag cancer (en av tre, på väg att bli en av två) kommer jag att köra 

alternativt, känner tillräckligt många för att få bra hjälp. Och inte ENBART KS utan en hel radda. 

Ovannämnda goda vän räddade livet på en kompis. 

 

Anna Lena Lindqvist. Fast nu tror ju inte jag så mycket, säger Zack. Jag har upptäckt att min klåda blir 

mycket bättre när min matte sprejar mig. Inte vet jag vad det är i det vattnet, jag bara känner att det 

blir bättre så jag går till matte och ber henne spreja mig när det kliar. Innan hon började spreja mig 

höll jag på bli tokig av allt kliande, jag rev och rev och det blev stora vätskande sår på min kropp. Det 

kliade t o m inne i hjärnan och jag kunde inte behärska mig. Jag hörde ingenting orkade inte lyssna. 

Jag var ett typiskt ADHD-fall men så började matte spreja mig med något vatten och tänk det blev 

bättre. Nu kliar det bara ibland men då får jag en dusch så fort jag säger till. Naturligtvis har vi bytt 

mat också, ju mer min matte läst på och lärt sig så har hon förstått att den där jäkla betblandningen 

och spannmålet i all hundfoder är skit, så nu äter jag mest rått kött. Mums! Är jag inte duktig som 

kan skriva på datorn. VOFF VOFF. 

 

Tim Tækmand. Jeg har i mange år været øm i muskler og led, jeg har arbejdet mindre, jeg har taget 

KS i ca. 2 måneder nu er jeg smertefri, og arbejder fuld tid og er fri for smertestillende, og andet 

dårligt fra medicinalindustrien. 

 

Ann-Katrine Backman. Nu har jag också kommenterat henne lite.  Såhär skrev jag 

"Nu är du nog ute och seglar Anny? man hör på långt hur dåligt informerad du är om kolloidalt silver. 

Vet du hur effektivt kolloidalt silver är och på hur mycket det är effektivt? och känner du öht till hur 

många miljoner människor över världen som blivit hjälpta av det? 

Kolloidalt silver tar kål på bakterier, virus encelliga parasiter, svamp och amöbor. Då hoppas jag att 

du själv kan räkna ut vilka enorma möjligheter man har med KS. Hur många symtom/sjukdomar är 

inte orsakade av alla dessa? det vill säga det är inte litet. 

Själv har jag använt KS under snart 12 års tid regelbundet. Innan jag började använda KS var jag 

sängliggande. Jag hade ME pga flera infektioner i kroppen, jättesvår candida, blödande magsår, svår 

amalgamförgiftning, var väldigt infektionskänslig, ansiktsförlamning, trigemniusneuralgi, fel 

cancerdiagnos, fel IBS diagnos. Jag hade influensa varenda år 2-3 ggr/år, tokig som jag var så lät jag 

mig vaccineras en gång med influensa vaccin och har aldrig varit sjukare, det var det värsta jag varit 

med om, det året hade jag influensa 4 ggr som satt i 2-3 veckor varenda gång, med jättehög feber, 



svår muskel- och ledvärk, huvudvärk. Man undrar hur fan det är tillåtet att frikostigt skriva ut 

mediciner som ger upp till 100 biverkningar.  

Då jag hade ansiktsförlamning fick jag en ny medicin som var ute på prov sade dom, som tur var tog 

jag bara en tablett av dem, hade jag läst på bipacksedeln innan jag stoppade den i munnen hade jag 

aldrig tagit den heller, det var 62 biverkningar, självmordstankar som en biverkning. 2 månader 

senare drogs den medicinen in för att då var det så många som hade dött av den.  

Eftersom det inte fanns någon hjälp att fås från sjukvården, enda hjälpen jag fick där, var att dom 

ställde 8 st "det här måste du leva med" diagnoser och ingen av dem har jag kvar, idag är jag HELT 

frisk och det är mycket tack vare Ionosil kolloidalt silver. Någon hjälp från sjukvården fick jag inte. Jag 

började då själv studera alternativmedicin, för inom mig så var det något som sade att det här ska du 

INTE lita på, att det inte finns någon hjälp och det är jag verkligen GLAD för idag.  

Anny då du säger att KS är kvacksalvariprodukt, vad kallar du då läkemedel? som visat sig hur många 

gånger som helst inte öht har någon verkan, ger en massa biverkningar och för 1 ny medicin så får 

man i regel 3 nya mediciner. Det finns hur många användarberättelser som helst av dem som 

berättar med glädje från sitt hjärta hur dom blivit bättre eller bra med hjälp av KS. Det är seriösa 

obetalda, berättelser av människor som med glädje vill berätta att dom blivit bättre och fått mycket 

bättre livskvalitet med KS, precis som jag själv, mot flera olika symtom. Dessutom har inte KS några 

biverkningar. Jag hoppas innerligt av hela mitt hjärta att du inte blir lika sjuk någon dag som jag varit 

och att du inte behöver gå till sjukvården och försöka få hjälp, för där lär du kamma noll och inte få 

hjälp och jag hoppas också att du slipper bakterier, virus, encelliga parasiter i ditt liv, för du kan skriva 

upp, om inte förr så vet du att du lever då och du kommer att söka med ljus och lykta efter något 

som hjälper dig, då ska du ta en vaccinspruta och knäppa händerna och hoppas att det hjälper dig.  

Tack för ordet!  

Vänliga hälsningar Ann-Katrine Backman" 

 

Fredrik Marthell . Hon tycks missa anledningen till att det är klassat som vattenreningsprodukt... Det 

är väl helt enkelt för att de är så effektivt men ej går att patentera då det är en naturlig mineral, 

precis som man inte kan patentera luft.... Och vi får inte glömma att läkemedelsverket som styr 

lagarna, INTE VILL att folk ska bli friska för då förlorar dom pengar.. Istället godkänner dom endast 

symptomdämpande preparat, för om man bara dämpar symptom så försvinner inte problemet o då 

har dom kunder resten av livet. Dvs en passiv inkomst... Ungefär som när folk bara betalar ränta på 

ett lån utan att amortera, då försvinner ju inte lånet heller men de kostar massa pengar.. Således en 

passiv inkomst för bankerna för att dom gör räntorna så låga så de knappt för kunden känns lönt att 

amortera då dom ändå betalar så lite... Det är ett effektivt sätt att indirekt lura folk... O i sjukvården 

finns dessutom ett högkostnadsskydd, så patienten drabbas inte så mycket men det är ett effektivt 

sätt att dränera skattesystemet på pengar.. De i kombination med att göra nedskärningar inom 

vården... Fyfan vilket vidrigt och hjärntvättat system... 

 

Bodil Henriksson. Många läkare vet inte vad kolloidalt silver är. En del blir nyfikna, en del är så 

trångsynta så dom inte vill prata om det pga. av kunskapsbrist. Jag skall träffa "min kirurg" och med 

honom skall jag ta opp forskning kring KS och röda och vita blodkroppar vid cellgiftsbehandling. Jag 

tror att vi måste börja den vägen för att få respons. Jag har läst att Ionosil dvs. Kolloidalt silver 



stimulerar dom röda och vita blodkropparna. Då jag fick cancer, blev op. och därefter 6 månaders 

cellgiftbehandling. Mina röda och vita blodkroppar var så bra så jag att jag klarade mig utan 

blodöverföring eller avbryta behandlingen pga. låga vita blodkroppar! Jag har läst förberedande 

forskning vid Karlstad universitet, så jag vet hur det går till. Problemet är och få med sig någon läkare 

från ex. onkologen. Vi måste ha tillgång till ca. 2000 patienter för att få en bra forskning. 

 

Jonas Andersson. Var sjukskriven för diskbråck i ett år, tog silver, msm och åt nyttigare så att mitt 

pH- värde blev bättre, sen gick jag också på akupunktur och medicinsk laser med healing - nu är min 

rygg helt återställd. 

Cecilia Sandberg. Igår när jag,som så många andra, skrev och gratulerade Ulrika Pettersson, så 

undrade Ann-Katrin Backman om jag ville dela med mig av min historia. 3 maj i år åkte jag in till 

sjukhuset för att jag var trött och andfådd. fem dagar senare hade man tömt min lungsäck på total 5 

liter vätska. Jag fick antibiotika intravenöst och efter att tagit prover på vätskan så lovade man mig 

att jag inte behövde vara rädd för att det var något malignt. Hela sommaren har jag åkt in och ut på 

sjukhuset, vid ett tillfälle låg jag isolerad i 12 dagar med en kropp som var totalt utslagen av all 

antibiotika. Svamp både här och där, clostridiuminfektion, nervpåverkan, nässelutslag... Vid ett 

tillfälle skickade man hem mig med orden "Vi vet inte vad det ät för fel på dig så vi vet inte vad vi ska 

ge dig för behandling, du får helt enkelt gå hem och självläka" med mig fick jag ett recept på morfin. 

Jag gjorde en bronkoskopi, otal lungröntgen och en skiktröntgen och man hittade ingenting.Återigen 

försäkrar man mig att jag inte behöver oroa mig för cancer. Efter att ha gjort en lungbiopsi får jag den 

24 juli mitt cancerbesked. Cancer i lungan som redan spridit sig till lymfan och kanske även till 

skelettet. har fått tid till en undersökning med magnetröntgen som ska ge svar på det. Redan innan 

jag fick cancerbeskedet hade jag hittat KS och MSM, började sen även med gurkmeja, höga doser D-

vitamin, B-vitamin, magnesium och mineraler. Efter cancerbeskedet började jag även inhalera KS. 

Min andfåddhet försvann på några dagar. Jag har nu fått tre omgångar cellgifter och min läkare 

tycker att jag svarar väldigt bra på behandlingen. Lymfknutan med tumörceller som jag haft i 

armhålan hittar jag inte längre. Jag är övertygad om att KS(och även de andra kosttillskotten) hjälper 

mig. Skulle inte våga avstå. Trots att jag pga cellgifterna är väldigt infektionskänslig är jag den i 

familjen som klarat höstens förkylningar bäst! Jag tror att jag kan tacka KS för det! Jag är i bra 

kondition och har nästan inga biverkningar av behandlingen. Det är min historia så här långt! 

 

Anita E Andersson A. Hälsokraft på frölunda torg hade flaskor kvar idag, dock köpte jag den sista 5l 

dunken. Jag tror jag drack någon dl per dag samt tog tranbär o citron och har botat 3 uv utan 

antibiotika. Du kan även spraya ren ks i underlivet - sikta på urinröret  Lägg dig ner med benen i 

vädret..min sveda/trängning lättade direkt. Ps. Fortsätt någon vecka så du får bort alla baciller. 

 

Kirsten Chen. Mina katter har fått mera energi . Ser det på pälsen.och de är piggare.Jag är utbildad 

oprationsjuksköterska. Och i Traditionell kinesisk akupunktur och fotzzonterapi. Reconnective 

healing. Jag ser ju att vi har en sjukvård som inte fungerar så bra. I denna grupp ser jag att det finnes 

bot och lindring. Kvalitet . Jag använder KS och har blivit starkare. 

 

Carina Holmerin. Min dotter fick resistenta bakterier = Urinvägsinfekton KS var det som hjälpte efter 

3 antibiotikakurer. Läkaren jag talade med sa att silver är känt för att läka. 

Marie Blomback. Öppet brev till Anny Berglind: 



Hej Anny! Har läst din artikel i Nyheter 24 och blir uppriktigt väldigt ledsen över att någon som inte 

har någon kunskap uttalar sig som du gjort där. Du har ingen avsikt eller gjort minsta försök att ta 

reda på någon fakta eller samla på dig lite kunskap om ämnet. 

Du påstår i din artikel att KS inte hjälper mot någonting?? Jag förstår att, om man är emot ks, inte tar 

till sig vad Anders och Michael säger. Det anses ju som partiskt, Anders tjänar ju dessutom pengar på 

det. 

Det finns ett inspelat samtal mellan Michael Zazzio och Anders Tegnell från folkhälsomyndigheten. 

där Tegnell säger följande: Anders Tegnell: ”Ja … att det fungerar på de flesta virus är ju känt.” 

Om du hade varit intresserad av att skriva en seriös artikel hade du letat upp den länken i vår grupp. 

Du borde ha sett den ett flertal gånger eftersom du är med där. 

Du vet väl att silverjoner används i förband på Astrid Lindgrens barnsjukhus mot brännskador på barn 

för sin antibakteriella egenskap? Läkningstiden förminskas avsevärt. Den artikeln borde du också ha 

sett? Det finns i plåster inom sjukvården och de preparerar lakanen inom sjukvården med silverjoner 

för att det dödar bakterier. Vet du inte det här??? Det motbevisar ju ditt påstående att det inte skulle 

hjälpa mot någonting? 

Det är väldigt viktigt att ha belägg för saker man påstår. Speciellt när man går ut offentligt som du 

gör. Du förnekar helt alla de berättelser som finns i vår grupp, vilket du har gått in i med enda syftet 

att förlöjliga och förvränga det som står. Förstår du ens att vi är en stor mängd människor som har 

fått våra liv förändrade? Eller är du så upptagen av ditt "korståg" emot KS så du förlorat din 

medmänskliga förmåga? 

Varför tar du upp vaccin i ett inlägg som handlar om att skriva ner ks? Vaccin finns det många som 

inte tycker om, även bland såna som INTE använder KS, det är inget specifikt som en del i vår grupp 

tycker. Du undrar vad som ska hända med alla som inte vaccineras. Har du egna barn? Hade du gett 

ditt barn vaccin som den sen får allvarliga biverkningar av, i många fall för resten av livet, så hade du 

kanske haft en annan åsikt. Eller är det så att du faktiskt inte har vetskap och kunskap om vad vaccin 

innehåller och alla de biverkningar det skapar? Har du någonsin läst någon av alla de berättelser som 

finns (inte på kolloidalt silver 2.0) om hur olika vaccin har förstört människors liv? I så fall är det än 

mer skrämmande hur du uttalar dig. Snälla läs på om det för det är faktiskt ett väldigt allvarlig ämne. 

Jag är egentligen inte intresserad av dig som person men jag gick in på din sida och såg att du är 

feminist. Då blir jag än mer ledsen. 

Ska inte feminister stödja andra kvinnor? Har du inte sett hur stort antal kvinnor vi är i vår KS grupp? 

Har du inte läst berättelserna med öppet sinne, hur de kvinnorna har kämpat mot läkare som inte 

lyssnar, en sjukvård som bara skriver ut mediciner, en läkarkår som inte orkar eller har kunskap om 

den helhet vi människor vi är. Har du inte läst om den förtvivlan människor i vår grupp har känt alla 

de år de kämpat med sina sjukdomar, symtomer, alla de besvär som har sänkt deras livskvalité? Hur 

kan du bara stå kallsinnig inför de berättelserna? Är du inte ganska kallsinnig då som feminist, är du 

då inte bara ute efter att få höja din röst och få lite uppmärksamhet? Bryr du dig det minsta om alla 

de människor som faktiskt fått sina liv tillbaka? Nej, då hade du aldrig skrivit en sådan artikel. 



Nu ska du få höra en del av min historia, en historia som du med din artikel förnekar och gör mig till 

en fördummad sektmedlem. Det är så kränkande för mig, liksom för så många andra i vår grupp, att 

du ger dig på oss alla. Min historia är så liten emot vad många andra vittnat om i gruppen. 

Jag fick i 30-års åldern stora problem med massa olika symtom. Min mage/tarmsystem slogs 

fullständigt ut. Fick oerhörd klåda på kroppen, kliade mig blodig konstant. Svullnade i hela kroppen, 

kände mig och såg ut som en uppsvälld michelingubbe. Stora sömnproblem. Konstanta herpesutbrott 

Ständiga influensor och kronisk bihåleinflammation. Immunförsvaret monteras sakta men säkert ner. 

En jobbig tid tog sin start. Självklart kontaktade jag läkare, det är vi ju uppfostrade att göra, eller hur? 

Ingen hade något att komma med. Jag fick göra en mängd undersökningar där de gick in bak och 

fram, överallt. Det togs gluten och laktostester, det togs allehanda prover. Nej. allt var perfekt. Jag 

var kärnfrisk fast jag knappt orkade stå på benen. Jag var dessutom ensamstående med två barn som 

jag hade ensamt ansvar för. Mitt liv kraschade alltmer. Jag var konstant sjuk. Jag orkar egentligen 

inte, men när man är mamma så kämpar man för att barnen inte ska märka att något är fel. Jag 

gråter, jag är så trött av den ständiga värken i kroppen, av klådan, av sömnlösheten, av de ständiga 

infektionerna och inflammationerna som ständigt pågår i min kropp. Jag är konstant uttorkad, dricker 

ca 6 liter vatten om dagen. Munnen är som ett brinnande hål, läpparna konstant uttorkade. Allt 

känns helt skrumpet i hela min kropp. Detta påverkar mig ständig, allt känns hemskt. 

Efter sisådär 12 år så inser jag att jag reagerar på olika mat. Börjar ändra min kost lite. Blir lite bättre, 

men inte på något sätt så jag har ett fullvärdigt liv med kvalité. 

Ingen läkare var intresserad, jag riskerade ju inte att dö. - du får lära dig leva med det, var det svar jag 

fick. Inte en enda läkare kollade min kost, ingen var speciellt intresserad. De skrev ut läkemedel på 

läkemedel. 

Jag kämpar på. 

Börjar intressera mig för alternativa metoder. Och du, nu börjar det hända saker. 

Sen får jag candida i underlivet och får medicin mot det. Flera kurer behövs, det vägrar att ge sig. Helt 

plötsligt släpper min törst, min klåda, min brinnande känsla i munnen. Inser att någonting i 

medicinen påverkar. 

Försöker nu få mina läkare att börja ta tag i detta, INGEN är intresserad, det är ju skitproblem i deras 

värld, eller vet de inget om det? 

Till slut får jag en njurinfarkt som läkarna står helt frågande inför. Jag har nämligen fantastiskt fina 

kärl enligt dom, för jag äter inte massa dåliga livsmedel. Jag kan lova dig att det är plågsamt och det 

är sorgligt att en del av min ena njure är död. Men det är sånt som kan hända när svamp och virusar 

får härja i ens kropp. 

Läser på om syra- och basbalansen i kroppen (de flesta läkare står som frågetecken när man tar upp 

det, eller ja, åtminstone helt ointresserade. Troligtvis har jag candida i hela tarmsystemet, i alla 

slemhinnor i kroppen. Detta har slagit ut hela mig och förstört 20 år av mitt liv. 

Nu börjar en period i mitt liv där jag hittat ett sätt att får vara symtomfri. Mitt immunförsvar stärks, 

mina ständiga infektioner avtar, jag har hittat ett spår. Problemet är att de mediciner som jag vill har 



för att få ett liv är så starka så läkarna vill inte skriva ut dom!!! De kan ge kraftiga biverkningar på 

levern och massa annat. 

Hittar sen ks, läser på och vill absolut prova. Beställer min första flaska OCH helt plötsligt behöver jag 

inte längre de starka biverkningsframkallande mediciner som läkarna ändå inte vill skriva ut mot min 

candida. Eftersom jag under alla år även haft problem med herpes (om du hade orkat läsa på i vår 

grupp så hade du vetat att både herpes och svamp stortrivs i försurade miljöer, vilket är mitt 

problem) så har jag även här hittat ett fantastiskt medel. 

Ett obehandlat herpesutbrott tar ca 14 dagar från start, med smärta i området, blåsor, spruckna 

blåsor, skorpor och till slut kraftigt rött område. Nu, så fort jag får känning, lägger jag på en kompress 

indränkt med ks och låter den sitta i flera timmar, blöter om den och låter den sitta i flera timmar 

igen. Sen har alla blåsor försvunnit. 

För övrigt så har mina tarmbesvär försvunnit, där har säkert min ändrade kost spelat den största 

rollen. Men läkningen av tarmen och andra organ tillskriver jag ks. 

Jag har fortfarande problem med att min kropp lätt försuras, jag har svårt att komma åt det trots bra 

kost som är basisk. Men när jag får känningar höjer jag numera dosen av ks och får direkt bukt med 

det. 

Inser du att tack vare ks så slipper jag äta herpesmedicin dagligen, som jag gjorde i över 6 år, jag 

slipper att ta medicin mot candida, som är så skadlig så läkare inte ens vill skriva ut den. 

Det här var min historia som du genom din artikel förnekade. Det finns tusentals berättelser i vår 

grupp, vissa av dom så långt mycket avgörande än min. Alla dessa berättelser och livhistorier har du 

genom din artikel trampat på. Är du medveten om att det är våra liv vi berättar om? Liv som har 

förändrats, som har fått livskvalité tack vare att vi har hittat KS. 

Jag vill inte gå till personangrepp mot dig men jag såg att du söker jobb, vad som helst, på facebook. 

Det känns lite desperat i min värld. Jag själv är ekonomichef på ett IT-konsultföretag, alltså ingen 

obildad stackars lurad sjuk individ som är desperat, inte heller lättlurad sektmedlem, som du tydligen 

anser att hela vår grupp består av. Kanske finns något för dig att fundera över?? Kanske finns det 

något hos dig själv du kan förändra? 

Om du verkligen vågar se på dig själv. Bryr sig inte Anders Sultan, långt mer än du, om hur hans 

medmänniskor verkligen mår? Kämpar inte han långt mer än du, för att stödja sina medmänniskor? 

Du kritiserar honom för att han tjänar pengar på KS, jobbar du själv gratis? Det som förvånar mig 

mycket, har du inte sett att Anders i gruppen går in och svarar, försöker dela information och hjälpa 

gruppens medlemmar. På vilket sätt har du genom din artikel försökt att hjälpa någon? Du har istället 

kallat oss alla som har delat sin livshistoria för bluffar, du har trampat på oss alla som har haft 

kämpigt i våra liv och INTE fått hjälp via sjukvården men däremot hittat något i KS. 

Hela din artikel bygger på att förlöjliga, tycker du att det är ett bra journalistisk grepp? Du kallar dig 

feminist, det kan jag också göra. Men i mitt begrepp om feminism ingår bara att stödja och kämpa för 

att även kvinnor och deras livberättelser ska få komma fram. Jag skäms uppriktigt för att du kallar dig 

samma sak som jag när du utan kunskap och fakta trampar på tusentals kvinnor (och män naturligtvis 



:)) och deras upplevelser. Speciellt när hela artikeln bara uttrycker dina fördomar och personliga 

tyckande utan att kunna referera till fakta. 

Vad lever du på om du inte har ett jobb. Hoppas verkligen inte att det är mina skattepengar i form av 

bidrag!! Eller försörjer du dig på att skriva ihop artiklar som har som syfte att väcka uppmärksamhet ( 

i det här fallet dessutom på gammal smörja), oavsett om du har kunskap om ämnet eller ej? 

Jag förstår om du inte har kurage att ställa upp på utmaningen som Michael Zazzio riktade till dig (i 

kommentarerna till din artikel i Nyheter 24) att delta i en direktsänd debatt. Men du kanske (om du 

hade den minsta seriösa avsikten) att föra ett samtal med mig om vad ks verkligen kan betyda för ett 

liv. 

Vill att du ska förstå skillnaden mellan att vara en sjuk mamma och en mamma som kan finnas för 

sina barn. Skillnaden kan ibland heta sjukvård och ibland ks. Vem är du som kan avgöra skillnaden? 

Om du är intresserad av att ringa mig kan du ringa på kontorstid på 0768799107. 

Hoppas du är tillräckligt mycket medmänniska för att förstå vad jag skrivit. Och min förhoppning är 

att du mognar som människa och förstår att det är viktigt vad man skriver, det läses av många. Vet 

inte vad du skrivit innan, men om jag utgår från det här, så har du ingen större kunskap och bryr dig 

inte om det heller. Vilken oreda du kan ställa till, tar du inget ansvar??? 

Med vänliga hälsningar, 

Marie Blomback 

 

Britt-Marie Andersson.  Katten, hunden och hönsen är också med i sekten, djupt troende... Placebo 

är fantastiskt! 

 

Katarina Wildhammar. Vill gärna dela med mig. Min katt har sedan han var kattunge haft svår 

födoämnesallergi. Kyckling och fisk har han inte kunnat äta. Vi har köpt specialfoder då han inte ens 

tålde att det var spår av kyckling eller fisk i maten. Han har rivit upp stora köttsår framför öronen och 

i tinningen som har varat i veckor enda hjälpen har varit att ge honom kortisontabletter Sedan i 

somras. Har jag gett honom ks och nu har han ätit mat med kyckling/fisk i och ren kyckling och/eller 

fisk utan att få besvär alls. Så klart dricker hela familjen ks! 

 

DidOo Sara. Konstigt nog så gick jag förbi en hälsokostaffär i stockholm och där jobbade en läkare. 

Jag ville fråga lite runt angående Kolloidalt Silver och fick en jätte positiv förklaring där han och 

familjen använder samt kvinnan som jobbar där gav sin dotter sist hon hade problem med halsen. Jag 

skulle köpa en flaska och fick till svar att de är slut och brukar ta slut ganska snabbt men tt det fylls på 

nästa vecka igen  . Så ni haters och som kallar oss för sekt sluta tramsa runt och inse sanningen. Finns 

ännu mer folk som inte är medlemmar här som älskar SIlver. 

 

Maud Stenberg Jönsson. Det handlar bara om pengar och att styra folk, vi får inte ha egna idéer för 

då hamnar vi i fack, nej dom håller på att tappa greppet så uppfattar jag detta, vi går inte att lura 

längre, så poppisar lägg ner detta nu och låt oss bli friska i lugn och ro! Dom får kalla mig precis vad 

dom vill, jag bryr mig inte för egen del, jag vet vad KS gjort för mig och vem kan då övertyga mig om 

motsatsen, det visste mina föräldrar om som var födda i början av 1930-talet för att inte tala om far o 



morföräldrar som var födda i slutet på 1800-talet, fanns Stockholmsyndromet på den tiden? Rigmor 

Engblom Fagerström ta det lugnt, dom vet om att det är kört och då gör dom så här för att stirra upp 

situationen, förvirra oss, det handlar bara om rädsla för deras del, min vision är att alla blir friska i 

kropp och själ, jag tror att det blir en början till fred på denna planet, vi börjar med att återställa våra 

kroppar och sen moder jord, vi har kommit en bra bit på väg och jag tänker fortsätta på den vägen, 

jag informerar alla jag vet och jag kan faktiskt bevisa genom vänner som följt mig i min sjukdomstid 

som har varat i över tjugo år att något hänt, jag kan följa med ut och jag idag bestämma en tid, det 

har jag inte kunnat på länge för aldrig vetat hur jag skulle må den dagen, jag orkade inte ens ta mig 

till min fars begravning för jag var för sjuk för att flyga, så jag är inte glad över hur sjukvården 

behandlat mig, i princip låste dom in mig i mitt eget hem, jag blev spådd en gång på skoj att jag skulle 

bli en ambulerande nittioåring och idag tror jag faktiskt på det, jag blir snart sextio år och jag kommer 

att överleva i alla fall dom sjukdomar som vården gett mig, jag kan inte i ord beskriva hur jag 

verkligen mår, hittar inte dom rätta orden. Min lyckligaste dag är när jag kom i kontakt med KS och 

jag kunde börja fungera i mitt äktenskap som nästan slets sönder över den brist på hjälp från vården 

som inte vågar gå emot regelverket att se till människors bästa! Sekt, Stockholmsyndromet haha... 

 

Nina Wallström. Sänder en glad o kärleksfull hälsning från min hund till alla. Han vill framföra att ks 

hjälpt honom många ggr främst vid sårskador. Skärsår i trampdynor kan va jobbiga men matte 

sprayat med ks flera ggr dag, tejpat sen efter varje gång o ev lite silver i munnen ev. läkt på nolltid, 

sluppit att ev sy o ta antibiotika. O jag inbillar mig inte hälsar Bonzo. vi djur sysslar inte med sånt, vi 

ser resultat. 

 

Marie Svensson. Mina hundar har fått bort all tandsten o har kritvita tänder o ingen dålig andedräkt. 

 

Helena Honkanen. Samma här ! Ingen tandsten o tänderna har blivit jämnare i färgen, kanske ngt 

vitare. Borstar med Aloe Vera tandkräm + ks. Fick beröm hos tandis sist. 

 

Cecilia Dahlström. Det är lika fascinerande varje gång dessa "Uneducated But Highly Motivated 

Assholes" uttalar sig om saker och ting som man på riktigt, inte har kompetensen eller intelligensen 

att kunna förstå faktumet; Vad, Hur och Varför. Dessa UBHMAare uppvisar gång efter annan den 

totala bristen på insikt och verklighet, då man helt sonika och på riktigt TROR att bla vacciner är helt 

ofarliga och inte på något sätt kan skada varken hjärna eller kropp. Det mest fascinerande är dock att 

dessa små människor sitter så förbannat högt på sina enorma VoFhästar, så att dom för sitt liv inte 

kan se eller snarare kanske förstå, att de människor dom argumenterar emot är Forskare, 

Specialistläkare och Vaccinspecialister i länder bortom Lilla Landet Lagom. Detta gör att hela den 

fundamentala sanningen och trosatserna hos dessa UBHMAare blir oerhört pinsam och tydligt 

påvisar den låga nivå som dom ombesörjer, av det omfattande och gedigna ordet Education! 

 

Lena W-Johansson. KS har stärkt mitt immunförsvar efter svår neuroborrelios! 

 

EvaMari Jalkehag . Varför uttala sig om man inte provat själv? Jag har tandlossning, och för några 

veckor sedan var det riktigt illa, allt tandkött var inflammerat. Efter några veckors användning är 

tandköttet nu så bra att min tandhygienist blev helt paff och tänker kolla upp detta mer. KS verkar 

individuellt så jag har tur, inget jag provat tidigare har gett något resultat. Alla borde prova KS själva 

innan de uttalar sig negativt!! 



 

Jack Nilsson. Jag använder inte KS själv men jag har sett och hört hur folk omkring mig blir bättre 

efter att dom börjat använda det. Så jag VET att detta bara är skitsnack. Fy fan vad fult gjort att ljuga 

om det såhär. 

 

Michael Zazzio. En kvacksalvare är, per defintion, en person utan medicinsk legitmation som tar 

emot, undersöker och behandlar andra mot betalning. Det finns många sådana yrkesutövare som är 

kunniga och kompetenta, välutbildade och utgår ifrån vetenskapliga fakta som är publicerade i 

vetenskaplig litteratur och som har visat sig fungera. Kvacksalveri har ingenting med 

ovetenskaplighet att göra! Personer som köper medel som inte är registrerade läkemedel är inte 

kvacksalvare. Inte heller är personer som ger råd om, diskuterar sådana medel eller svarar på frågor 

om icke registrerade läkemedel några kvacksalvare. Kvacksalveri är noggrant beskrivet i den 

förlegade kvacksalverilagen, vars innebörd senare inrymdes i lagen LYHS och numera inryms i lagen 

PSL. Kvacksalvare är ett ord som numera används skymfligt av bland annat VoF:are eller andra 

skeptiker. Ett annat ord som används på samma sätt är "foliehatt". Kvacksalvare kommer från det 

tyska ordet quacksalber som hade innebörden "bedräglig läkare som ordinerade kvicksilversalva mot 

sjukdomar". 

 

Kristina Axell . Bevisa att kolloidalt silver inte botar förkylning, cancer etc!! Jag vet att om du baddar 

ansiktet två gånger/dag så får du mycket färre finnar!!! 

 

Rebecka A Sand. Sist jag var hos en läkare sökte jag för hosta o fick en hostmedicin som har som 

biverkning att man kan få mer hosta.. Känns ju verkligen seriöst att få en sån medicin utskrivet om 

det ökar på det man försöker bota!  Har slagits med sjukvården i 8 år för att få en diagnos, för ingen 

läkare bryr sig om mina symtom. Fick diagnostisera mig själv o tvingade en läkare att bekräfta det jag 

kommit fram till. Jag hade rätt! Inga mediciner jag ätit har hjälpt o under snart 11 år har jag haft 

svåra smärtor o levt som en zombie. För 2 mån sedan upptäckte jag ks. Har inte mått så här bra på 11 

år!! Hag har på dessa 2 mån botat en uvi o en ögoninflammation med bara ks. 

 

Kia Hollbrink. Mitt barnbarn fick kräksjukan - hon blev frisk på 6 timmar - även hennes mor började 

må illa men hällde i sig 1 deciliter i ljummet vatten för att öppna magmunnen - symptomen försvann 

helt på mycket kort tid - jag vet att det fungerar! 

 

Lotti Praznik. Anny : Kalla fan inte mig för Kvacksalvare. Jag är en seriös människa , har familj , jobbar 

inom sjukvården , jag har bra koll på saker och ting. Jag använder Ks, och kan säga att jag var sjuk 

igår, mådde influensa dåligt, ökade på silvret och blev bra dagen efter. Tänk på alla sjuka människor 

som använder KS, snälla visa dem respekt !!!!!! 

 

Martin Anderson Wegelius. Hur konstigt det än låter för vissa så fungerar Ks för en hel del 

hälsoproblem. Sen att forskningen i dagsläget är lite tunn det säger ingenting. Det finns inte heller 

några studier som kommer till slutsatsen att det inte har Effekt. När du erfar själv att något funkar så 

vet man, då kvittar det vad andra utan den erfarenheten kommer fram till utifrån sina teoretiska 

grunder. Själv har jag fått hjälp med allergier o eksem som inget annat hjälp mot. Förvånansvärt för 

mig själv också men sant! 

 



Gunnel Saric.  Anny, hur mycket tror du att de stora läkemedelsverken tjänar på sina syntetiska 

mediciner – OCH på de medel man sedan måste köpa för biverkningarna? Tror du verkligen att deras 

motiv är att bota sjukdomar? Hela ingressen tar luften ur debatten. Självklart måste tillverkaren av 

vad det än är tjäna pengar på sitt arbete, för så är vårt samhälle uppbyggt. Arbetar du gratis? Jag har 

många bra erfarenheter av KS – som alltid finns i mitt hemapotek. Så fort jag får en virus – 

förkylningskänsla tar jag en till tre teskedar och klarar mig. Jag har blivit av med en kronisk förkylning, 

en kronisk bihåleinflammation, hög febern går ner på någon timma. Och eftersom jag är diagnoserad 

med flera kroniska autoimmuna sjukdomar – som jag numera inte behöver ta immunreducerande 

medicin (cytostaktika som gjorde mitt liv till ett ständigt illamående helvete) är jag så tacksam för 

silvret – plus rätt kost, örter, stressreducering etc. Framför allt vill jag själv ha rätten att välja vad som 

är rätt för min kropp! 

 

Anette Holmberg. Jag har dem senaste åren haft problem med magen(tarmarna) uppsvälld mage 

mm efter ca 3 v med 2 tsk silver varje dag är detta puts väck,otroligt,inga problem längre fantastiskt. 

Jag har inte ens bytt kost, tar 2tsk silver och ca 3 krm msm som är kosttillskott helt otroligt. 

 

Sari Reima.  Ungefär samma som Anette Holmberg...tog en "kork" ks 2 gånger per dag och efter ca 

några månader otroligt nog magen bra...efter alla år av massa problem och smärta! Absolut värt att 

testa! 

 

Lars Wallin. Ack, de okunniga vet inte vad dom gör. KS har en bevisad funktion, men går inte att söka 

patent för så läkemedelsmaffian vill förbjuda KS. 

 

Lena Norrback. Kollodialt silver har botat min acne, något som ingen av apotekets produkter gjort 

(och då har jag testat det mesta, från 3 månaders antibiotikakurer till salvor och näringstillskott). 

 

Petra Häxan Kvist. Så fruktansvärt barnsligt det har blivit här! Är ni vuxna människor? Jag dricker 

silver, mina djur dricker, mina barn dricker, vi äter ekologiskt, mjölkfritt, glutenfritt, sockerfritt, 

giftfritt, ovaccinerade å mår jävligt bra, har botat mkt med silver både på mig, barnen å mina djur å 

det räcker jävligt bra för mig sen kan barnsliga inlägg gå och gräva ner sig. Inte ens om månen skulle 

falla ner eller nån annan tidningsblaska skulle skriva skit så skulle jag ändra mig. SÅ tack Anders 

Sultan för ditt fantastiska företag, sluta ALDRIG att tillverka denna skatt, för om du slutar så startar 

jag! Tack för ordet, å ni andra barnarslen, gå å gräv ner er! Har tröttnat på dessa strutshjärnor till 

VoFare, gå å ät en GMOplanta å ruttna långsamt! 

 

Magnus Broman.  Hoppas jag inte kapar en tråd, men vill inte heller starta en ny för min lilla 

kommentar. Jag har inte kommit loss än. Tar mig ändå igenom alla normala tillstånd utan mediciner 

och senaste feber/förkylningen vilket det nu må vara har jag bara matat in vad jag inbillar mig är 

nyttigt i form grönsaks- och fruktjuceir, ingefära, citron, honung o sånt. Men jag har hur som helst 

idag haft KS på tal i en butik jag brukar komma i närheten av och mediadrevet kom då också på tal. 

Tänker att det är ju märkligt att det kan bli ett sådan drev av något som så många upplever positiva 

effekter av och som faktiskt säljs som man dock ändå ska blanda i det vatten som man sedan avser 

dricka. Från myndighetshåll torde den ju i sådan mån anses ofarlig. Tänk om man skulle jämföra med 

vaccin. Jag har aldrig hört en människa - inte heller jag själv kan bekräfta det trots vaccinationer - 

säga att han/hon blivit/varit friskare eller sluppit undan någon sjukdom tack vare vaccin. Vad som 



däremot kan konstateras om och om igen är att vacciner ger en uppsjö av mer eller mindre 

oförutsägbara biverkningar och garanterat gör en del människor sjuka. Det kan jag så gott som svära 

på att jag själv också fått uppleva, men förstod först flera år senare. Det är raka motsatsen mot vad 

man, såvitt jag förstår, kan säga om KS. KS kan göra en människa frisk, mindre sjuk eller inte har 

någon effekt alls, men såvitt jag förstår aldrig göra en människa sjuk. 

 

Diana Sahlén. Eftersom KS inte funkar och är bluff lär jag bara berätta, jag har i 15 år färgat håret 

trots sår i hårbotten. Mina "mjäll" är centimeterstora sårskorpor! Nu senast tröttnade jag, börja 

spraya med KS och använder EMS och silversalva att smörja med och som stylingprodukter! Det som 

hänt är att alla sår är borta, håret som sett fett ut efter bara någon timme kan nu vara otvättat i 

säkert en vecka(sköljt med vatten nån gång bara), jag känner mej bättre och slipper ha ont!.. Härligt 

va?! Men det är väl bara inbillning för inte kan en bluff läka det läkaren sa va svårbehandlat och 

förmodligen aldrig skulle bli bra? 

 

Anette Andersson .Jag tänker så här också; Om sjukvården vore som den skulle, kanske fler söka sig 

dit igen. Men det finns knappt någon vård att tala om ifall man inte har en stadig specialist att vända 

sig till. Vårdcentraler där man får söka för ett symtom i taget och hos olika läkare varje gång, kan man 

aldrig få en samlad bild och rätt vård. Man är också allt för rädd för att släppa in nytänkanden och 

alternativ. Kanske är det då faktiskt bättre att man på egen hand finner lösningar och hjälp än att 

kaos bryter ut bland alla som lider utan att få landstingshjälp. Eller? Personligen vet jag att både 

inflammatorisk tarmsjukdom är bättre och förkylningar som ofta gått över i lunginflammationer 

tidigare, har inte känts av sedan jag började ta kolloidalt silver för ett år sedan lite drygt. Det är vad 

jag VET. Och ja, någon tjänar pengar på det, men det är inte kul att betala för en sjukvård man inte 

får heller. 

 

Anneli Thorén. Förklara gärna placeboeffekten av KS på djur (hundar, katter, hästar, höns mfl) då det 

finns massor av vittnesmål om hälsovinster även för dessa. Jag har själv använt det på både häst och 

hund med mycket bra resultat. T ex svårläkta sår och svampangrepp/klåda i öron som snabbt blivit 

bättre efter behandling med KS...Jag tar även KS själv och har upplevt flera positiva effekter även om 

jag inte tror att KS botar allt eller är lösningen på allt...och det är det nog inte många som tror i 

gruppen på fb heller! 

 

Therese Groduppfödarn Bohm-Nilson. Sägs ju att detta bara är en liten del i en global satsning i att 

slå hårt mot det alternativa. Det började i USA, minns ni reportagen med Anna bräsen? Och så nu då 

denna Joakim som wallraffar gruppen... Jag är journalist själv men jag tycker synd om de stackarna 

som går läkemedelsindustrins uppdrag... Tyvärr förstår de nog inte bättre. Jag har med egna ögon 

sett hur läkemedelsindustrin kämpar för att ta bort bland annat johannesört och andra läkande 

växter på den webbshop jag jobbar på... Kunde inte tro mina ögon förrän jag såg breven själv. Visst 

har väl alla tvivlat på alternativa metoder någon gång men det är väl ändå upp till en vuxen människa 

att få bestämma vad som ska göras med ens egen hälsa??? Det börjar lukta unket av den här 

häxjakten. Jag respekterar de som inte tror på ks och andra alternativa metoder men då vill jag gärna 

få likvärdig respekt tillbaka. 

 

Ellen Knutsson. Har i tre års tid varit tvungen att använda kortisonnässpray dagligen pga kroniska 

bihåleproblem. Märkte direkt om jag glömt en eller två dagar då jag direkt blev täpt och fick 



fruktansvärd huvudvärk. Efter ca en månads användning av KS kan jag slänga kortisonet  Både dricker 

och sprayar med nässpray. Placebo? Skulle inte tro det, svårt att svälla av bihålorna med tankekraft 

Nu väntar jag bara på vad som kommer att hända med resten av kroppen och min fibromyalgi. 

 

Maria Blixt Kullander. Har haft lika problem med näsan som du och redan nu efter några veckor så är 

jag äntligen fri från mitt nässpraysmissbruk. Sprayar m silver någon gång per dag. 

 

Christian Eriksson. Upplevde bara genom att använda silvergrogg ( egen blandning dock ) hur mina 

bihålor, slemhinnorna i näsan med tydlgt har minskat i ansvällning. Har inte behövt använda rinexin 

på länge & det blir nog att inhandla en liten sprayflaska! Härligt att höra & lycka till med KS framöver! 

 

Olle Svensson. 115 ml om dagen har tagit bort min kroniska nästäppa varje morron. Hade haft 

problem i över 30 år! 

 

Christina Johansson.  Jag har samma upplevelse av att jag kunnat andas utan Nasonex och 

avsvällande mediciner efter också närmare 30 år med bihåleproblem. Skulle inte tro att det finns 

något annat samband för min del än att jag just började med Silver och msm i somras...äntligen 

släppte huvudvärken som suttit i bihålorna läääännge! 

 

Annica Lindström. Har herpes jag och på mindre än 24 timmar har det försvunnit av att ja sprayat ks! 

En gång i timmen en hel dag typ och nu är det i princip borta! Nej men ks botar ingenting !!! 

 

Maud Stenberg Jönsson. Måste tillägga att jag i flera år försökt föra fram högkostnadsskydd för djur 

för det är så dyrt att många fast dom älskar sina djur inte har råd att gå till en veterinär, min hund har 

druckit ks i ett år som jag, och han är friskare än någonsin, när vi fick honom genom en org. så var 

han i ett eländigt tillstånd, vi vet bara lite om vad han varit med om, men han är ett levande bevis på 

hur bra ks är för djuren mår man bra i kroppen mår man också bättre mentalt, jag har börjat 

informera djurägare att dom ska gå in och läsa om det, och det finns ett stort intresse, det är försent 

att stoppa ks nu när människor börjar friskna till! 

 

Majsan Gustafsson. Brände mig på ånga häromdagen och det gjorde jä...ont. spraya med KS vid flera 

tillfällen och kombinera med EMS-salva till natten. Inte ett märke dagen efter! 

 

Thomas Björk. Har under mer än 15 år krigat mot en nagelsvamp på en stortå. Olika sorts lack, 

nerslipning av nageln, ryckt bort den (aj!) ett flertal gånger, flera årslånga tablettbehandlingar, 

gentianaviolett, etc.Till slut gav jag upp och filade bara ner den med jämna mellanrum. För 2 år sen 

tipsade Peter Mitakidis om KS. Köpte silversalva - tror den kostade 60-70 kronor. Smorde in nageln 

efter varje dusch, och efter ca 1 år hade det växt ut en helt frisk nagel. 1/3-del av salvan är kvar. 

Drygt och billigt! 

 

Josef Baranyi. Tack. Är "dödstrött" på dyra livsfarliga mediciner som bevisligen dödar fler personer 

än alternativ medicinering. Ändå förbjuds de. Har själv blivit felmedicinerad och har troligtvis fått 

kronisk bronkitt. Hoppas kanske att KS hjälper... Fick bl.a. Simvastatin i "förebyggande" syfte. Nu visar 

det sig att den är dödligt farlig!. Samma med ENALAPRIL. Fick daglig mycket kraftig hosta som gjorde 

att ett revben sprack av ansträngning. INGEN sa nåt om dess otroliga biverkning. När jag skulle hämta 



ny dos frågade en utländsk apotekare om jag inte hade besvär med hosta. JO! sa jag. Mycket kraftig. 

Hennes svar: Medicinen har den biverkningen!! Gick till sjuksyster och hon sa också att det är 

jättemånga som har mycket svår hosta. Den borde absolut förbjudas på markanden. Så. KS hear I 

come. 

 

Ingrid Håkansson. Blev så glad idag när jag var på Malmö valputställning idag. Gick och tittade hos 

mässäljarna mellan varven och upptäckte att en säljare sålde både Ionosil och MSM:) Ger båda mina 

vovvar det och min 11-åriga schäfer har blivit så pigg.Tydligen inte alla som tror att det är skadligt 

och fortsätter sälja det :) 

 

Gunilla Byström. Då mina andra ansiktscrèmer tagit slut började jag använda EMS i ansiktet. För ca 

en vecka sedan. Imorse ser jag att den fett"knöl" ( väldigt diskret) bredvid näsan, som jag har haft i 

minst tre år har försvunnit! Poff, borta?! Men, det kan ju vara ett sammanträffande... den skulle 

säkert ha försvunnit av sig själv ändå. Ja, säkert. 

 

Jeanette Hedell. Intressant! Jag har använt EMS och Silversalvan på öronen och blev på köpet av med 

en fettknöl stor som en ärta. 

 

Susanne Ågren. Min kollega köpte EMS cremen på min inrådan på mindre än en vecka försvann 

hennes fettknöl ovanför läppen hon haft i åratal som inte hennes hudterapeut fått bort. 

 

Karin Petersen. Djur har placebokänningar! Mitt åsna som ha haft problem med väldigt dålig hud, 

blev bra när jag sprayade KS på henne dagligen i ett par veckor. Hon måste verkligen tro på KS 

eftersom det fungerade. 

 

Sanna Thunmarker. Ägnat hela mitt liv åt sjukvården som operationssjuksköterska. Har alltid trott av 

läkarna gjort sitt bästa och att dom verkligen ville läka patienterna. Tror fortfarande dom gör sitt 

bästa liksom alla sjuksköterskor och undersköterskor. Synd bara att deras direktiv blivit kapade av 

läkemedelsbolagen. Märker nu när jag är sjuk att det gärna skrivs ut för allt som går samt 

biverkninghelvetet . Har iaf en läkare nu som ifrågasätter om vissa läkemedel behövs för mig. Känns 

som en sorg med all skit från vof och läkemedelsindustrin. Pengar...är det verkligen allt som räknas 

numer? 

 

Andreas Obenius. Jag har testat en grej. Ville se om KS fungerar på virus, så jag har haft en elak vårta 

på handryggen i flera månader, som bara växte, var säkert 6 mm som störst. Jag har behandlat med 

apotekets vårtmedel flertal gånger. En gång klippte jag av den f-n va det blödde men närå envist 

växte den igen...Till slut en bit kompress indränkt i silvervatten som jag tejpade fast och blötte i 6 

dagar nu på morgonen ramlade vårtan bort... På Wikipedia står detta... En vårta (verruca) är en 

vanligtvis liten, skrovlig, blomkålsliknande, godartad hudtumör som ofta växer på händer eller fötter. 

Vårtor är vanliga, och orsakas av en virusinfektion, nämligen humant papillomavirus (HPV-virus). De 

smittar lättast i fuktig miljö. Vårtor kan försvinna spontant, oftast efter några månader, men kan 

ibland dröja kvar i åratal och även återkomma. Så min slutsats: Är KS fungerar emot HPV-virus i alla 

fall... 

 

Britt Damberg.  Har precis lyssnat på programmet och jag vet inte om jag ska gråta eller skratta..helt 



sjukt. Själv gick jag med i gruppen av fri vilja o för att jag ville prova något annat än dessa eviga 

kortisonkrämer och allergitabletter. Jag har bla haft eksem o allergier sedan jag var spädbarn o är nu 

helt fri från båda problemen tack vare MSM o KS. 

 

Håkan Porsman. Patetiskt löjligt , endast jag själv kan avgöra vad som är bra för mig och jag har själv 

tillverkat kolloidalt silver i flera år eftersom det fungerar så bra för mig och min familj samt vänner . 

Självklart har jag frivilligt gått med i denna grupp för att kunna utbyta erfarenheter, samt även fått 

insikten att MSM som jag numera använder varje dag också är en fantastisk produkt. I stort sett 

nästan helt smärtfri i nacken på bara ett halvår och behöver numera inte ta smärtstillande. Undrar 

hur en sådan journalist som Joakim Björck är funtad som enbart diktar upp historier efter eget 

godtycke och för möjligheten att kunna få till ett scoop baserat på rena lögner. Man får hoppas att 

denna udda fågel är ensam i sitt bo annars så har vi ingen heder inom journalistkåren längre och 

korruptionen brett ut sig även där. 

 

Paula Hiilloste Augustsson. Jag har blivit operand en tand skulle äta penicillin men tog sk istället 

fantastiskt ingen värk ingen svullnad. Dem som inte har någon erfarenhet av sk få hålla sig tysta o 

prova själv. 

 

Albin Lindgren. Det finns vetenskap och vetenskap. Det fins den begränsade vetenskap som utförs av 

läkemedelsindustrin och sedan fins det key opinion vriters, dvs. reklamare som skriver ihop saker 

som de sedna skickar in till doktorer som i sin tur skriver under dem och publicerar dem i sitt namn. 

På så sätt köper sig marknadsföringen för ex. läkemedelsindustrin en doktorshatt. Dessa key opinion 

writers blir även sponsrade för att bli publicerade i läkartidningar och får på så sätt mycket 

uppmärksamhet. Allting i den goda vetenskapens namn. Men när forskare som inte arbetar för 

läkemedelsverket utför experiment som klart och tydligt visar att aluminiumet i vaccin med stor 

sannolikhet kan sätta sig i hjärnan och påverka psyket eller leda till alvarliga beteendestörningar eller 

värre så blir det inga publiceringar och ingenting alls. Så det är en högst selektiv vetenskap som 

VoFarna håller sig till. Den måste först ha godkänts av läkemedelsindustrin så att den sedan kan 

godkännas av deras knähundar läkemedelsverket för att i sin tur tas upp av vår förträfliga svenska 

media. Då är det plötsligt verifierad vetenskap. Ungefär som att våra politiker inte haqde en aning 

om att vaccinet mot svininfluensan var skitfarligt trots att det redan var förbjudet i USA sedan flera 

år. 

 

Albin Lindgren. Det är en enorm skillnad på Media och internet. Inte alls samma sak. Media är den 

4:e stadsmakten och den ingår i en maktstruktur. Där man under några decenier har fassat ut alla 

som inte ställer upp på de etablerade lögnerna. Jag har vuxit upp med mediaarbetare så jag är väl 

insatt i den problematiken. I en maktstruktur så anställer man dem som har rätt åsikter och på så sätt 

blir snart de med fel åsikter väldigt få och utmobbade. Vi har numera en totalt unison och totalitär 

propagandamaskin istället för media. På internet är det upp till användaren själv att välja ut sociala 

medier. Vist fins det tonvis med skräp och propaganda på internet men det är lika mycket knas från 

alla håll och det fins även massor av seriöst som är sant och riktigt. Något som snart helt lyser med 

sin frånvaro i den stora median, SVT, expressen aftonbladet och DN mm. Media är till för att styra 

folket som religion och politik. Internet är än så länge inte kontrollerat. Det fins dock starka krafter 

som arbetar för att kontrollera och cencurera internet så att endast samma åsikter som sprids via 

media skall få existera. Hotet mot ett fritt internet är det enskilt största hotet mot demokrati.  



Internet kommer leda till medvetandets revolution när till slut hela världens befolkning inser hur 

djävla grundlurade vi har blivit av etablisemanget, media skola politiker. Vår egen SVT är snart en av 

världens absolut mest vinklade propaganda-kanaler. Det är som att direktsända en ding ding värld. 

Förtal, cencur, lögner i en strid ström.  Att diskutera saker i en sluten grupp har inte med media att 

göra.  Media används som propagandamaskin för att påverka hela befolkningen att diskutera saker i 

en sluten grupp är endast olagligt i fasciststater. 

 

Christina Andersson. *sitter å klurar* När blev jag "kidnappad" till denna gruppen? (Jag gick med helt 

självmant.) Jag kan lämna precis när jag vill. Gruppen kräver inget av mig för att få vara med här. 

Köper ks när jag vill och om jag vill. *konstig sekt*... 

 

Devi Maria Scherp. Ha ha  VoF:arna gör ett bra jobb, det är skrattretande... Jag har provat det mesta 

och märker att KS fungerar bra både för mig, mina hundar och vänner, vill inte vara utan det. Så 

ingen tvingar eller lurar mig att fortsätta. Jag tänker och känner efter själv vad jag tror på!!! Det är 

bara att testa och jämföra. 

 

Jeanette Ericson. Måste bara berätta en rolig sak. Ingen nyhet för er som vet att KS fungerar men för 

ev skeptiker. Jag har under flera år haft sår och klåda i hårbotten främst i nacken, jag slutade färga 

håret för ca ett år sedan, jag har slutat använda traditionella shampon och dricker äppelcidervinäger 

varje dag, men det har bara blivit marginellt bättre. Jag har haft en flaska KS hemma en längre tid 

men har inte riktigt trott på att det gör någon skillnad men efter att jag läst alla berättelser här på 

sidan så tänkte jag ge det en chans. Sagt och gjort, igår efter att jag tvättat håret så sköljde jag med 

KS och duttade ett par gånger till under dagen samt tog en tesked oralt. Idag har jag vaken klåda eller 

mjäll?! Kanske för tidigt att ropa hej än men det verkar absolut lovande! 

 

Guy Wangerås. I dessa stormiga tider med mycket anti artiklar går hjärnan på högvarv.MEN!!! Ett 

faktum kan INGA anti artiklar frånta mig: Började med ks för ca 1,5 år sedan. Anledningen var att vi i 

familjen fan jämt var sjuka. För min del, så antingen va det vab eller själv sjuk. Året innan ks så 

arbetade jag inte en hel månad, på hela året. Varje månad va det nån/jag som va sjuk. Nu när vi 

använt ks i 1,5 år har jag inte varit hemma för vab/sjukdom en enda gång. 

DET KS-RESULTATET KAN INGEN TA IFRÅN MIG!!!!!!!!! 

 

Petra Danielsson. Samma här. Vi började med Ks förra hösten, tog då en tesked morgon och kväll 

hela hösten, vintern. Glömde bort ibland och om vi kände att förkylningen var på g så tog vi Ks och 

citron och smuttade på i omgångar. Satt tom bredvid en influensasjuk liten tjej som nös rakt ut på 

planet till Dubai, sex timmar nös hon rätt på mig. Så fort vi landat tog jag fram Ks ur väskan och tog 

några rejäla klunkar, likaså barnen. Sprayade i näsan och tvättade händerna i det, och ingen blev 

dålig. 

 

Elin Hellström. Här är min sambos rygg. Han får något som jag läste kallas för skrivarhud eller nått? 

Det kliar satan o huden svullnar när han kliar. Ibland har detta förstört hans nattsömn men det kan 

gå veckor emellan o vi vet inte vad det kommer av. Blivit mer sällan sen vi uteslöt citronsyra. Här är 

före- och efterbild med ca 40 minuter emellan. Baddade med Ionosil på vanligt hushållspapper!  Han 

inbillade sig att de slutade klia direkt och som bilderna visar så inbillar vi oss båda att svullnaden 



försvann på 40 min. 

 

  

Jens Lagerqvist. Jag tror, efter att ha provat det omdiskuterade KS själv, att som med alla saker vi 

stoppar i oss så är resultatet individuellt. Och det kan nog alla hålla med om. Jag kan inte säga att jag 

blivit varken hjälpt eller stjälpt av KS. Men jag märker resultat. Positiva. Jag brukar spruta mitt ansikte 

på kvällarna med KS för att få hjälp med finnar. Nästa dag är de uttorkade. Bara en sån liten enkel 

sak. Nu tror jag inte KS botar orsaken till att jag får finnar. Men det hjälper mig att ha kontroll över 

problemet. Så fortsätt kampen. Så vad om Anders tjänar några hundringar på att jag sprutar ansiktet 

med vattenreningsmedel. Jag är tacksam ändå. Det ger ändå bättre resultat än apotekens 

alkoholbaserade produkter. Fortsätt kämpa för det vi alla har nytta av. Mvh Jens. 

 

Fredrik Marthell .Dom har inte ens själva testat.. Höjden av ignorrans är att döma ut sånt man inte 

förstår... Höjden av idioti är att göra samma sak om o om igen o förvänta sig ett annat resultat. Folk 

tror ju på läkarna men deras metoder funkar knapphändigt.. Folk tror inte på KS men det funkar 

iallafall... Är folk så jävla hjärntvättade ute i den vanliga världen att dom inte kan bilda sig en egen 

uppfattning?? 

 

Annika B. Backen. Har upplevt trauman först min mammas död -88 min sons död-90 mormor -92 + 

en del annan skit. Jag är vad man kallar en stark kvinna, men allt har satt sina spår i själen och det har 

gjort mig sjuk. Fick diagnosen fibromyalgi -98 (46 år då) spinalstenos operation -06 och sedan gick det 

raskt utför ont överallt i kroppen och en hel del konstigheter som öronspottsinflammation, 

urinvägsinfektioner, varböldlar i underlivet mm.mm som kommit och gått i alla år. Fick också 

diagnosen ME (allt för att få tyst på en tanta som aldrig ger sig)........såg i alla fall bråket om KS och 

blev naturligtvis nyfiken och köpte hem KS och MSM. Började med silvergroggar i 3 dagar och döm 

om min förvåning när min öronspottkörtel+ en "gång" som bildats i kinden+ en lös hörntand på 

samma sida helt plötsligt lagat sig! Har använt detta i 2 veckor och är hänförd. Nu känner jag att så 



smått kroppen håller på att läka dag för dag. Det är fantastiskt! Så tack och tack för att jag fick upp 

ögonen för detta!  P.S........glömde att säga att min nästäppa som jag haft flera år är som bortblåst. 

Ja, glömde, då har man många problem att lösa D.s 

 

Christina Hinnelund. Varför inga studier finns. Det kan vara svårt att hitta en forskare i Sverige som 

vill ställa upp för att göra en studie på kolloidalt silver. Hens framtid kan vara förstörd i den 

vetenskapliga världen eftersom studie kommer, med all sannolikhet, kallas för oseriös. Det finns inga 

stora pengar att tjäna på silver. Jag frågade en god vän till mig om han skulle kunna tänka sig göra en 

undersökning men han bara skrattade åt mitt förslag. Han är etablerad forskare inom 

läkemedelsbranschen, har doktorstitel inom biokemi och flera patent. Han är en mycket öppen och 

trevlig person men där gick hans gräns - han ville inte pyssla med silver. 

 

Christer Nilsson. Jag har haft problem mer eller mindre med min mage sen jag fick diabetes för 4 år 

sen, lös i magen/diarré/gaser  Nästan varje dag hade jag diarré. Men sen 2 månader då jag började 

med ks så har magen varit lugn och snäll!! 

 

Annica Djupenström. Tack Media, ni fick mig att prova detta silver och jag kommer garanterat att 

fortsätta dricka det! 

 

Veronica Zell . Jag var jättefeg i början för jag visste verkligen inte vad jag skulle tro. Har varit med i 

gruppen men har ifrågasatt med stor skepsis. Provade EMS créme och var supernöjd men ville 

fortfarande inte testa att dricka det.  Såg en annons om att hälsokosten där jag bor säljer det och 

tänkte "why not", såg det som ett litet tecken (larvigt kan tyckas). Jag har faktiskt inte (trots ivrigt 

ifrågasättande) hittat övertygande fakta om att ks skulle vara skadligt.  I söndags tog jag min "ks-

oskuld". Jag var bakis och risig i magen så jag tog en kork. Blev genast nervös eftersom jag inte visste 

hur min kropp skulle reagera. Men se på fan, en kvart och sedan var baksmällan borta. Kan ha varit 

placebo men borta var den! Så igår och idag har jag tagit en kork om dagen och min klassiska 

svidande "trött-huvudvärk" har inte känts av vilket är väldigt ovanligt... Nu är jag bara "renodlat" 

trött när jag är trött. Så jag provar ett tag till och om jag fortsatt får må bra är jag gladast i världen! 

 

Kine Camilla Tøften. Ble syk av svineinfl vaksinen for 5 år siden. Skolemedisin har ikke fungert. Kort 

tid etter bruk av MSM og sølvvann merker jeg at mine plager er bedre. Hadde ikke forventet det. Var 

villig til å prøve fordi ikke leger har kunnet hjelpe. Jeg er rett og slett litt stum og ydmyk. Ble tipset av 

ei som har plager med astma. Som hadde positiv erfaring med KS. 

 

Iwona Saluti. Betala tunga miljarder för den officiella, legala kvacksalveri och vara sjuk? Nej, då hellre 

betalar jag för KS och MSM. Man ska komma ihåg att vi är förslavad av systemet. Nu ser vi klart vem 

är det som vill oss illa. Nu har vi chansen att svara mot förmynderi och vara starka i våra försök att 

hålla oss friska. 

 

Helen Gustavsson. Jag har haft ganska ordentligt ont i bihålorna och jobbig hosta (till och från) sen i 

Juli. Det har i perioder varit skapligt, men jag har känt att det har varit tungt att andas mä. Nu har jag 

blandat och gett i två veckor. En munfull KS morgon och kväll som jag spolat runt och svalt lite i taget, 

andra dagar silvergrogg på whiskey och citron, andra dagar sprayat näsa ögon och mun. Vad har 

hänt? I början hostade jag ännu MER, och ni vill inte veta vad som kom upp... Sen har hostan avtagit 



och FÖRLÅT detaljerna men nu är det som kommer upp från lungorna vitt istället för gul/grönt. Jag 

känner mej piggare. Nu ska svullnaden i bihålorna helt ner mä sen är det klart! 

 

Monica Göransson. Fick hosta när jag började med ks och msm för två veckor sen, tyckte det var 

konstigt då jag inte var förkyld och aldrig hostar annars bara sådär utan vidare. Hostade och harklade 

upp äckligt segt slem (är tyvärr rökare) men fortsatte med msm och ks. Plötsligt slog det mig: 

utrensningssymptom naturligtvis...hade ju läst om att man kunde få det men satte inte alls det i 

samband först;) 

 

Victoria Bergmark. Tänkte bara berätta om en av våra katter. Jag är rätt ny när det gäller detta med 

ks/msm, och har varit nyfiken men trots allt lite försiktigt skeptisk. Trots det provat. Ena katten, 

Gneis, har alltid varit en stadig katt. Väldigt stadig. Men nu under sommaren började han gå ner i 

vikt. Han verkade inte må dåligt, pigg, gosig och lekfull - men konstant hungrig. Provade maska av två 

ggr med olika maskmedel men han fortsatte rasa i vikt. När han gått ner till 3,5 kg tog vi honom till 

veterinären för provtagning som inte visade nåt. Detta var för ca 1,5 månad sedan. I samma veva 

började jag ge honom ks. Han får ibland outspätt och ibland tillsammans m vatten. Inte varje dag 

men lite då och då. Nu på senaste månaden har han gått upp i vikt, vägde igår 4,2 kg! Iofs nyäten 

men iaf 4 kg ligger han på. Man känner inte längre alla rev- och höftben på honom. (har även lämnat 

avföringsprov för två veckor sedan men inte fått ta del av resultatet än) Trots min lilla skepsis så ser 

jag inte vad annat det kan vara än ks som hjälpt honom. 

 

Carola Nystedt. Har en hund (tax) som hela tiden började harkla sig, fick rådet att prova KS som 

djuraffären sålde, efter en vecka (dos 2 msk/dag) så var allt borta och har inte kommit tillbaka. På 

den vägen är det, hittade denna grupp på Fb och nu använder även hela familjen detta mot bl.a. 

förkylningar, sår, acne och det fungerar kanonbra. 

 

Susanne Nyman. KS fungerar helt fenomenalt mot virus, bakterier , finnar bleknar (acne alltså, inte 

mina landsmän), i blomvasen så blommorna håller längre, mot myggbett o älgflugebett som kliar, ont 

i halsen borta på 15 minuter, sår läker snabbare...you name it. 

 

Eva Jarlhed. Min svärdotter tipsade mej. Var mycket skeptiskt ifrån början, tyckte det verkade vara 

"humbug" alltihop. Från att ha haft täta förkylningar med svåra bronkiter som följd kan jag bara säga 

att jag inte haft en enda förkylning sedan jag började med KS. Har jag haft tendens till förkylning har 

det blivit en silvergrogg. Kommer aldrig sluta med KS. 

 

Annica Backman. Blev tipsad av en nära vän. Fick "provsmak" med henne, msm och ks. Efter 2 veckor 

hade mitt tandkött slutat blöda..haft problem med det i över 10 år.. efter ytterligare nån vecka var 

min mage bättre än den varit på länge. Haft stora problem i över 8 år, varit i kontakt med sjukvården 

x antal ggr och aldrig fått nån hjälp. Vet fortfarande inte vad som är fel (diagnos) men nu är det i stort 

sett borta. Höll uppe ett par månader med ks och msm då besvären kom tillbaka... så nu är det 

dagligt intag som gäller. 

 

Alexandra Carlsson Fd Bergström. Min lilla fick två rivsår i ansiktet en dag förrförra veckan. Det ena 

baddade jag EN GÅNG med KS och det andra fick läka självt. Det som jag baddade var läkt och 

sårskorpan var borta på 3 dagar. Det som fick läka självt är det fortfarande en skorpa på... 



 

Åsa Davidsson. Min sambo hade 2 djupa kattrevor på halsen . Jag baddade på dem på kvällen och de 

läkte mycket snabbare och utan att det blev en hård sårskorpa på. 

 

Petra Den Bästa Lindström. La handen på plattan igårkväll och brände pekfingret rejält! Dränkte 

handen i KS en stund och sedan tejpa fast en blöt kompress med KS runt fingret just för att slippa 

brännblåsa! Vips, ingen brännblåsa dan efter! Helt fantastiskt vad Kolloidalt Silver kan göra! 

 

  
 

Suzanne Byström. Min dotter som är sjuk och har PEG på magen sedan flera år har haft stora 

problem med sveda och deformerad hud av spriten vi måst tvätta med för att hålla rent från 

bakterier och svallkött. Sedan ett par veckor har jag prövat ks och det känns lent och skönt och 

svallköttet verkar hålla sig helt lugnt. Hon vill helt klart fortsätta med ks. 

 

Anna Andersson. Min häst fick svamp i en hov och hovslagaren karvade ur väldigt mycket för 7 

veckor sedan, han gick gipsad en dryg vecka. Började spraya med KS direkt efter gipset var borta, idag 

när hon var hos honom igen så va hans hov mycket bättre!!! 

 

Ann Person. Min dotter låter hälsa att hon för första gången i sitt liv (vuxna liv) i samband med en 

förkylning inte har fått panik varenda natt för att hon pga tät näsa inte kunnat andas.  Hon tar silver i 

vattenflaska blandat med vatten. I vattnet hade hon pressat ner lime i början. Nu bara vatten och 

silver.  Smuttar hela dagen samt sprayar näsan med rent silver. Även ögon och hals sprayas med 

jämna mellanrum. Man skulle kunna säga såhär; Hon har en genetisk sjukdom som innebär bla ett 

mycket dåligt immunförsvar. Blir egentligen sällan sjuk men en förkylning kan hålla på i en hel evighet 

och med en hosta nästäppa och rinnande ögon utan mildring. Nu har hon lite rethosta. Snuva! Inte 

igensatt upp till de övre bihålorna. Inga rinnande ögon utan bara underhållsspray. Och!!! På 

tillbakagång!!! Insjuknade i fredags! Vi är glada för detta. 

 



Om Usamaa. Jag har artros, har använt KS och msm sen 2 månader och blivit bättre 50% utan 

antibiotika. 

 

Anntha Frisell. Genom goda vänner för 13 1/2 år sedan.. slutade med sprutor för influensa och har 

bara varit lite förkyld ett par gånger sedan dess. Min man var hemma från jobbet minst ett par dagar 

varje månad tidigare för att han var så enormt förkyld och hade feber men nu är han aldrig förkyld!! 

Snacka om att det hjälper... 

 

Suzanne Byström. I samband med en resa utomlands nyligen badade vi ofta i varm bassäng med våra 

funktionshindrade barn och ungdomar. Det var väldigt mycket klor i och kanske var det orsaken till 

att jag och en medresenär fick svår klåda under armarna och i ljumskarna, alltså där vi har 

lymfkörtlar.. Jag hade som tur är tagit med KS i packningen och vi började en intensivbehandling. Det 

var redan efter någon dag mycket bättre och det försvann helt efter några dagar. Eftersom jag 

sprayade på hela området under armarna kom jag även underfund med att KS fungerar som 

deodorant. Jag sprayar morgon och kväll och låter det torka. Det kladdar inte och det luktar bara 

rent. 

 

Anna Andersson. Vi har druckit ks och ätit MSM i många år och har inte varit sjuka en enda dag 

sedan vi började med det. 

 

Jonas Leo Blees. Hade silver inte fungerat så hade det varit knäpptyst. Anledningen till den här 

häxjakten är att många människor får hjälp av KS. 

 

Tobias Engqvist. Det är fantastiskt vilket jobb de lägger ner på en produkt som dom varken använder 

eller tror på... att dom orkar... detta gör ju bara KS mer intressant... btw så funkade det på mig 

också... blev av med förkylningen som va på intågande... Världens bästa placebo!! 

 

Maria Söderqvist.  Hörde om KS av en vän. Använder till mig , katterna, gubben. Invärtes o utvärtes. 

kanon mot herpes, allergi , svamp, sår, förkylning. Öronskabb hos katt. Hudproblem , acne, and you 

name it. Kommer alltid ha det hemma:-)) 

 

Karin Mars Fd Lindberg. Jag skulle alltså fortsätta använda helt hjälplösa salvor mot min psoriasis 

som inte hjälper. Nu har jag äntligen hittat nåt som hjälper....KS. I och med det tillhör jag tydligen en 

sekt. Blir så förbannad. Heja Anders Sultan......vi är många som tackar dig. 

 

Ekebohm Magnus. I vår familj använder vi kolloidalt silver och gjort i två år, ingen av oss varit hemma 

från jobb eller Skola/dagis pga sjukdom under den tiden. ? Har också sett att det hjälper mot 

tandsten och blödande tandkött, kroniskt lös mage, ögoninflammationer, pollenallergier m.m 

Knappast KS hjälper mot alla "krämpor" men mot mycket har det hjälpt! Sen kan man ju tillverka sitt 

eget KS om man vill, så i vår familj kommer KS alltid att finnas fast vad. Säger som han som blev tagen 

av polisen när han gjorde hembränt.. Apparaten kan ni ta men kunskapen kan ni inget åt... 

 

Katarina Glindevi . Sen jag började dricka Kolloidalt Silver har jag inte varit sjuk en enda dag...om det 

är så giftigt, varför är det dokumenterat och tillåtet att sälja som vattenreningpteparat? Anders 

Lindborg, vilka läkemedelsbolag har sponsrat din plånbok för att skriva detta? Eller är hela 



Aftonbladets styrelse inblandad månne? 

 

Tony Granström. Det är godkänt för vattenrening, men jisses va giftigt det är. Och det är så livsfarligt 

också. Jäkla knepig vattenreningsprodukt du!!! Läs på innan ni kommenterar här, och till Anders 

Lindberg..läs på innan du skriver en sån här artikel.  Jag själv har blivit av med min svamp som jag 

hade över kroppen till 50% säkert. Jag har hållit på i flera år med div läkemedel som inte hjälpt, bara 

varit jobbigt. 1 vecka med ks så va det helt borta. Och vet ni va....JAG LEVER!!!!! ;) Jag har tillverkat 

min egen ks också, så ingen kan påstå att nån sekt eller företag har lurat i mig ks. 

 

Sofia Sjoberg. En liten hundhistoria. Min bulldogtjej har fått demodex i samband med första löp. Hon 

har fått ca 10 kala fläckar. Precis när fläckarna kom så blev de lite svullna och röda så jag började 

spraya med silver för att undvika infektioner. Efter tre dagar så har fläckarna blivit torra och fina med 

undantag för en som hon i natt kliade sönder så den var ful och kletig i morse när jag skulle spraya. 

Jag rengjorde och dränkte fläcken med silver och ett par timmar senare är fläcken nästan torr igen. 

Utöver sprayningen med silver får hon silver i vattnet och MSM i maten lite extra d-vitamin, 

magnesium och omega 3 plus att hon barfas, (får bara råföda). Nu 16 timmar senare från första 

sprayen så har såret gått ihop och är helt torrt. Men det förstås, det är ju bara placebo för så klart vet 

min lilla Iris att jag sprayat henne med silver och eftersom hon följt KS 2:0 med mig så är hon 

indoktrinerad, hjärntvättad och lider av Stockholmssyndrom... 

 

Helena Sundsgård. Förstora läpparna, få platt mage, ta influensavaccin, var rädd för alla sjukdomar - 

ha ingen kunskap, läs ingen forskning, ifrågasätt inte något mer än möjligen KS - läs Aftonbladet. Det 

är ju en galen blaska. Paradise Hotell i tidningsformat. Vill se journalistik, kunskap, och ifrågasättande 

av samhällets verkliga problem snart! Vår jornalistkår är lam och totalt okunnig. Har någon annan 

bakgrund? Vill ha en jornalistkår med blandad bakgrund gärna med flera forskare och annan 

vedertagen kunskap inom olika ämnen och då talar jag inte skönhetsvård och TV tittande! 

 

Lena Hellstrand. Läste här att katter gillar kolloidalt silvervatten och testade nu med en extra skål. 

Och jodå, min 1,5 åriga hittekatt Zingo, hon föredrog silvervattnet. Så nu får jag dela med mig till 

henne. 

 

Ilona Jonasson. Och vår katt dricker knappt alls annars, drack halv skål, jag tog en halvskål vatten och 

två msk ks. 

 

Sofia Sjoberg. Ett helt slutet sår, tyvärr fick jag ingen förebild. Mitt finger där jag jobbade på egen 

hand och körde in en spik av misstag kom med också och givetvis la jag silverkompress på det med 

och det läkte fin fint trots att det var tämligen djupt. 

 



 
 

Sari Virkkala. Hade ett varande operations sår som inte ville läka . Har även ulcerit colit vilket innebär 

att antibiotika är rena döden för min kropp.. Så efter 4 kurer och fortfarande ingen förbättring i såret 

förutom att hela min matsmältningsorgan var helt utslaget fick jag tips om KS av en bekant. Började 

att badda såret och ta 1 msk morgon och kväll .. Efter 3 dagar började såret att läka och var helt läkt 

efter 1 vecka ... 

 

Birgitta Biggan Lörnedahl. Vet att är många häst- och hundägare som använt msm och då jag har en 

värkande handled som läkarna inte klarar av att lindra då ville jag prova på mig. I samband med det 

läste jsg stt många även använde ks. Jag tyckte det lät konstigt och var väldigt skeptisk. Jag läste en 

hel del om både ks och msm för att bilda mig en uppfattning och läsningen gjorde att jag ville prova 

båda. Min handled har inte varit så här bra på flera år. Afteblåsor i munnen har jag fått sedan jag var 

liten men inte efter att ha börjat med ks. 

 

Sanna Hagberg.  Kommenterade på afton bladet: Nu får det vara nog! Är så trött på löjliga 

journalister som skriver om sånt som de inte vet ett skit om och svartmålar saker och MÄNNISKOR 

utan att ha gjort någon som helst kvalificerad bakgrunds research. Kolloidalt silver är ett oerhört 

effektivt medel mot virus , svamp och parasiter. Detta gör att läkemedelsföretagen är livrädda just nu 

eftersom det är billigt och helt utan biverkningar till skillnad från deras dyra mediciner samt vaccin. 

Jag trodde också att KS var för bra för att vara sant då jag själv blev sjuk och inlagd på 

infektionsavdelningen på Gävle sjukhus, läkarna kunde inte göra ett smack då antibiotika inte 

fungerar på virus, jag hade varit sjuk i veckor och inom 30 timmar efter att jag börjat dosera KS så 

blev jag av med febern för försat gången på ca 3 veckor. KS fungerar och därför är folk jävligt nervösa 

nu då läkemedelsindustrin inte har något som helst intresse av att vi är FRISKA tvärtom, ju sjukare ju 

mer pengar. Varför skulle de annars undanhålla fungerande metoder för att tex bota cancer medans 



de fortsätter med cellgifter och stråling som i sig är CANCERFRAMKALLANDE. Slutligen Anders 

Lindberg, kan du tala om för mig hur du får ett GODKÄNT vattenreningsmedel till att vara FARLIGT? 

Se för övrigt dokumentären Cancer the Forbidden cures på youtube så kanske du inser hur världen 

fungerar, det vore verkligen på tiden med tanke på vilken ålder du är i. 

 

Marianne Kähkönen.  Om ni tycker att det är sån bluff då tycker jag att ni kan förklara för mig hur det 

kommer sig att när jag haft 40 graders feber i flera omgångar och med halsmandlar som har 

beläggningar och ändå visar odlings resultatet att det inte är några fel på mig men efter en kur med 

kollidialt silver så försvinner både febern och att jag kan börja svälja igen och om ni är något pålästa 

så vet ni att silver kyler ner kroppen efter som det är en metall så hade jag inte haft silvret -då hade 

nog läkemedels industrin tjänat stora pengar på mig så hallelulia för silvret det har räddat hela 

familjen men forsätt ni och gå till läkaren för att få mer skadliga mediciner fast ni blir bara mer 

beroende. 

 

Albin Tilly. Per Edman, Stefan Ohlsson, Fredrik Bendz, Johan, Daniel Swahn Lindberg,  Emil Vikström 

Michael Nyrén, Mikael Eriksson. Där har ni några namn som är så kallade grindväktare eller 

systemväktare i denna tråden... Dessas främsta uppgift och mål att gå in i alla kommentarer och 

försöka förlöjliga, smutskasta, trycka ner och fördumma alla som haft personliga upplevelser med 

Kolloidalt Silver. Lägg inte er energi på att debattera med dessa människor, Dom är inte ute efter att 

förstå eller intresserade av det ni vet eller kan, , Dom är bara ute efter att utföra sitt jobb, Vilket är 

att hålla tillbaks människor ifrån sanningen med alla metoder. Dom dyker alltid upp och försöker 

hålla tillbaks folk när människor börjar bli lite för konspiratoriska eller tänker utanför boxen. Dom är 

väldigt fanatiska i sitt tankesätt där dom tror sig veta den absoluta sanningen om allt och att ha ett 

öppet sinne och förståelse för andra individer är tyvärr inget som ligger i deras intresse. Dom har som 

man kan säga egentligen sålt sin själ för pengar. 

 

EKOT Aktuellt Rapport. Kan ni känna läkemedelsindustrins rädsla? Ja man kan nog ta på den faktiskt. 

Läkemedelsindustrin är en av världens största industrier. Dom är inte ute efter att hålla människor 

friska. För det tjänar man verkligen inga pengar på., Sjuka , deprimerade och beroende av mediciner, 

Det är vad man tjänar pengar på. Kollodialt Silver är ett lika stort hot emot Läkemedelsindustrin. Som 

vattendrivna bilar är emot Oljebolagen. Därav denna artikeln. 

 

Eva Jonsson. Jag saknar ord! Hur många här har egen erfarenhet av läkemedelsbiverkningar och 

vådan av dem? Jag har 45 år att se tillbaka på. Jag behöver inte läsa några forskningsrapporter på det 

jag sett med egna ögon. Det är det som benämns BEPRÖVAD ERFARENHET. Luftvägsinfektioner, 

sårinfektioner. .. tror jag har sett mer än de flesta här.  Varför tror ni då jag väljer kolloidalt silver 

idag? Jo, för att slippa följder som utslagen tarmflora och kroniska svampinfektioner som följer av 

antibiotikaanvändning.  Jag har även varit i nära kontakt med MRSA bärare. Och vet vilket helvete de 

lever i. Det bästa somhänt är tillgången på kkolloidalt silver. Du slipper alla följder jag nämnt och blir 

infektionsfri snabbare utan illamående och förlust av matlust. Det är av feghet som man hoppar på 

ett enkelt och billigt medel som Kolloidalt silver. Tolv år utan antibiotika nu och min öron-näsa-

halsläkare skulle jubla i sin grav om han visste! Med mitt immunförsvar är detta egentligen omöjligt. 

Placebo? Tillåt mig småle. Btw så fick jag av nämnda överläkare en lösning att behandla slemhinnan 

med. Ett specialrecept, som höll mig symtomfri några månader. Det var visst silver i... Går ej att få tag 

i längre, men vad gör det? Själv är bäste dräng sa han som vågade se sig omkring. 



 

Helena Sundsgård. Folk använder sig av läkemedel. med köpt forskning. Det har du inte tänkt på 

Christopher Dahlström? Det är av dessa många blir skadade och tom dör. Siffror finns i många länder 

men tas inte ens fram i Sverige. Vitaminer mineraler och grundämnen kan i fel mängder skada 

människan så även förstora mängder vatten. Men allt detta är viktigt i rätt mängd för vår kropp. Du 

kan dock inte ta patent på grundämnen och rena vitaminer. Däremot kan du ta patent på 

kemikalieblandningar. Det är läkemedelsindustrin som saluför dessa och tjänar pengar på vår ohälsa 

givetvis. Vi kallar det traditionella för alternativmedicin och den nya köpta forskning för medicin. 

Läkare som vågar säga att det enkla är det viktiga blir av med sin legitimation. Jag är biolog och kan 

räkna ut vissa saker själv. Det kan vi alla. Men det är samhällsstrukturerna som hindrar oss till att se 

hur det verkligen ser ut och förhåller sig. Här har journalistkåren en viktig roll att ta som de inte gör. 

Min tro är att det faktiskt fattas kunskap. Tror folk vill läsa om hur köpt det är och de vill se 

förändring. Men journalistkåren är rädd och många gånger inkompetent och bakbunden, tror jag. Då 

får vi läsa om läppförstoring istället för att läkare inte idag kan ha hälsa i fokus. Det om något är 

något viktigt och det har ett nyhetsvärde. Inte att folk använder vitaminer, mineraler, grundämnen 

och vatten för att läka sig och hjälper varandra till hälsa då läkarna inte längre får ha den rollen. 

 

Birgitta Waiswa. Jag tycker det är rätt så intressant att läsa dessa artiklar om Kolloidalt silver i diverse 

skräpblaskor där man tar upp hur lurad alla människor är av denna hemska kvacksalvare (Anders 

Sultan). Många kommentarer om hur verkningslöst detta silver är kommer från de som ej använder 

sig av silver. Jag efterlyser kommentarer från alla dessa lurade människor som blivit lurad att ta silver 

mot diverse sjukdomar och ej blivit hjälpta, de enda kommentarer jag ser är från människor som ej 

testat silver. Hallååå vart är ni lurade stackare. Undanber mig kommentarer från er som ej testat 

silver. Nä nu måste jag ta mig en silverhutt :) 

 

Anne-Lie Bjäreborg . Tycker du ska ta reda på fakta innan du yttrar dig... Dokumentation och studier 

finns bla i den slutna fb gruppen. Den är full av användar berättelser. Kollidialt silver marknadsförs 

inte som ett kosttillskott utan vattenreningsprodukt. Det finns tom beskrivet på nätet hur man 

tillverkar eget silvervatten... Kollidialt silver består av 99.99 % av vatten. Om man läser 

användarberättelser har inte jag hört någon som fått biverkningar av KS. I gruppen diskuteras det 

mest om att få förkylningar, fotsvamp, ögoninfektioner att läka ut, för att nämna en del... Fram till 

1970 talet fick vi i oss silver naturligt genom kosten, men på det sättet som jorden brukas idag så får 

inte kroppen tillräckligt. Människan är grund och botten en tänkande människa som borde göra egna 

val och inte lyssna på media. De tar inte alltid reda på fakta, får de fakta så redigeras det så det 

passar bättre den som har tex beställt artikeln. Nu är det ebola hysteri, snart påtvingas det 

massvaccinering utan tillräckligt med studier bakom om verkningar och biveekningar, precis som det 

var med svininfluensan. Hur gick det med det??? De enda som tjänar pengar på dessa 

massvaccineringar kan du ägna kvällen att fundera över... Hm.. just det vaccinet mot livmoderscancer 

som dom gjorde tvreklam för, hur gick det med det...? Jag har i allafall valt att prova KS mot mina 

besvär, vad kan hända? Händer det inget så då är det väl bluff o båg, men gör det det då... :-) 

 

Claudia Bergström. Anders Lindberg, Aftonbladet Jag är tydligen en av dem lurade människorna. 

Men har aldrig haft nån kontakt med Anders ändå har han lurat mig eftersom jag använder ks 

tillsammans med mina mediciner. Informationen hittade jag själv! Och ks säljs som kosttillskott i Usa! 

är dem alla idioter där?? Och nej har inte haft nån kontakt med någon på fb som påverkat mig i heller 



blev medlem efter artiklen i HD och då hade jag redan använt produkten i 1 år. Och mitt bevis som 

räcker för mig är att jag tagit mediciner i över 10 år. Gått på kontroller regelbundet men först efter 

att jag började använda ks blev värdena bättre!! Hmm märkligt... 

 

Love Tellus. Anders Lindberg, Aftonbladet Folk blir inte lurade. Produkten säljs för vattenrening. I 

gruppen kolloidalt silver är det användarna själva som berättar om sina erfarenheter. Dom är nöjda 

och känner sig inte lurade. När jag håller på att bli förkyld äter jag citron och ingfära och det brukar 

bli bättre.Det brukar jag berätta för mina bekanta- är det brottsligt, tycker du? Om jag har haft en 

vårta och berättar fö mina bekanta att den gick bort när jag lade på kolloidalt silver- är det brottsligt? 

Det här handlar inte om en produkt. Det handlar om yttrandefrihet- något som du borde värna och 

försvara istället för att attackera. 

 

Bjorn Manson.Man levde ungefär lika länge förr som man gör i dag men vi har minskat 

barnadödligheten så en genomsnittsålder blir på det sättet högre men inte den förväntade åldern på 

en vuxen. Om man skall skriva om fakta och vetenskap skall man nog ha lite mer under fötterna 

skulle jag säga. Att vända sig till läkare som knappast är utbildade i kost och näringslära (för det 

mesta i Sverige ca 12,5 tim) är som att gå till en syafär för att få håret klippt för de har ju saxar där. 

skärpning! http://tranastyrka.se/lakare-har-totalt-125-h-utbildning-inom-kost/ 

 

Robert Roemmelt. Här något väldigt positivt resultat. En bekants svärmor som har kol. Pratade med 

henne och rekommenderade ks. Hon tog 3 kapsyler varje dag i 3 veckor och gick ner sen till 2 

kapsyler. Vid läkarkontroll nu konstaterades att hennes syreupptagningsförmåga hade ökat med 

10%. Läkaren förstod ingenting hur det kunde hända. 

 

Marie Sjödin. För snart sju år sedan skrev jag tre artiklar om LCHF. Träffade och intervjuade tre 

herrar som i många år förespråkat LCHF, en journalist, en biolog och en läkare. Gjorde detta på vinst 

och förlust och höll det neutralt och sakligt för att få någon att publicera det. Det var tji! Sedan dess 

har det hänt en del, eller hur? I dag är LCHF inte längre kontroversiellt, i alla fall inte på samma sätt 

som då. Den så kallade "vetenskapen" har sakta men säkert börjat erkänna att LCHF kan vara ett 

alternativ när inget annat fungerar. Då sågs det som kvacksalveri och de största motståndarna var 

dietisterna eftersom det gjorde deras utbildning totalt värdelös. Och det har inte gått speciellt lång 

tid... 

 

Lena Jöbelidh. Min dotter har haft ett otäckt sår på fingret sen i somras , Har Hållit på å grejat med 

detta men det har aldrig läkt . Förra veckan tänkte jag nä jag testar å låter henne sitta i 10 min med 

sitt finger i KS upprepade detta i 3 dagar . Och voilà nu är det läkt å ser jättebra ut . Så underbart 

vilken lättnad tur att KS finns. 

 

Anne-Lie Karlsson. Den senaste tidens lögnaktiga artiklar samt debatterna kring dessa visar hur dåligt 

Sveriges debattklimat är. Yttrandefriheten är inte som den ska vara och de som inte tycker "som man 

ska" ska utmålas som sektmedlemmar och andra nedsättande ord. Jag skriver bara av mig mina 

tankar kring detta här....och detta problem rör inte bara silver utan det är även andra områden och 

jag tror inte det kommer att bli bättre. De som har skrivit om silver de senaste dagarna har ju inte ens 

testat det och vet därmed inget. Allt behöver inte vara vetenskapligt bevisat för att vara bra...det 

börjar bli löjligt kraven på vetenskap....I alla fall jag är en nöjd användare av kolloidalt silver det är t 



ex världens bästa deo  fungerar fint mot hörselgångsinflammation och bihålsinflammation mm 

Katten hade inflammation i tassen efter ormbett...läkte på 2 dagar med silver och jag hade världen 

friskaste undulater när de fick dricka enbart silvervatten...  utöver detta så är jag övertyggad om att 

detta vatten är ofarligt....hur är det med kranvatten jag har en ppm mätare den visade 360 ppm på 

kranvatten och 49 ppm på köpt vatten utan kolsyra...vad är det i kranvatten jämfört med rengjort 

köp vatten?....  och silvervatten 10 ppm Nu har jag skrivit av mig! 

 

Inger Fritiofsson. Idag kom jag i oplanerad närkontakt med en katt. Jag älskar katter men är tyvärr 

allergisk; reagerar dock olika från gång till gång. Den här individen behövde väldigt mycket pälsvård, 

och därpå fick jag en ordentlig kraftig reaktion, mest i ögonen. Visste inte riktigt var jag hade mina 

allergimediciner och ögondroppar, varför inte testa vad som händer om man sprayar KS i ögonen? = 

Jätteskönt! Svullnad, klåda och rodnad försvann nästan direkt. Någon mer som har testat KS för detta 

ändamål? 

 

Anna Birgitta Bergström. Och jag vill tala om att jag var väldigt skeptisk till ks i början. Jag var rädd 

rent av! Men jag läste ju ett konstant flöde där folk berättade om hur dom hade blivit hjälpta, och när 

jag drabbades av den där hemska influensan kände jag att jag kan ju prova. Och det funkade! Jag 

använde också enbart ks när jag hade piercat tungan. Inga infektioner eller någonting. Så att tummen 

upp får ks av mig. 

 

Susanne Kullberg. Silver vatten fungerar ypperligt mot magsjuka. 

 

Linda Beres. Vad är det med djur och ks? Min vita katt försöker ta flaskan när jag ska ta  Hon älskar 

det men får vänta tills jag hämtar hem mer.  Och mina lungor chockar mig  Bor på tredje våningen 

utan hiss och går nu på kryckor för mitt knä är lite trasigt. Klarar nu alla trappor utan paus. Känns 

underbart. Får jag upp konditionen också på detta så blir jag som ny. Hihi. Magen med IBS är mycket 

bättre och jag har börjat sova bättre också. Har kunnat sluta med många mediciner och det känns 

bra. Skulle kunna ta upp hur mycket plats som helst för har använt den till mer. Jag och djuren mår 

mycket bättre sen vi upptäckte Ionosil. Mirakelsilver skulle jag vilja kalla det. Katterna vet ju inte vad 

det är. Bara att det är gott och får dom att må bättre. 

 

Lotta Andersson. Min 2åring kräktes tre gånger nu på morgonen. Han fick varken behålla frukosten 

eller vanligt vatten. Han var slö och ville bara ligga och vila. Sen fick han ca 2 msk ks med lika mycket 

ljummet vatten i en pipmugg. Det fick han behålla i magen. Efter det så har han ätit lite frukost igen 

och fått behålla den också och nu sitter han pigg och glad i köket och ritar! placebo kan det ju inte 

vara, för han trodde att han drack vanligt vatten! Han har fått små mängder ks när han var yngre 

också. När han var bebis så gallskrek han. Han hade kolik som berodde på reflux. Han fick zantac 

utskrivet av läkare när han var 4 månader. Zantac innehåller både alkohol och sötningsmedel. När 

han var 1 år tog vi bort gluten och bytte ut zantac mot 1 tsk ks morgon och kväll. Då blev han av med 

sina helicobakter.  

 

Martina Berglund. Är rätt ny på den här sidan men har använt KS flera år utan att veta någonting om 

Anders Sultan och Ionosil, även om det var Ionosil jag använde. Till att börja med använde jag det för 

att hålla förkylningarna borta och med på resor för att hålla magen fin. Efterhand upptäcker jag fler 

och fler användningsområden både till sig själv och hundarna. Nu har jag även sedan en tid tillbaka 



börjat med MSM. Jag hade till en början svårt att ta till mej att det verkligen hjälper då jag av naturen 

är en kritiskt granskande person och har väl ofta tänkt att det kan vara placebo eller någon annan 

faktor som gjort att jag hållit mej frisk eller sluppit magåkommor på resorna. Men på senaste tiden 

har jag verkligen försökt testa, (helt ovetenskapligt men seriöst från mej), och fått stopp på en 

begynnande ögoninfektion, fått bort makens fotsvamp, lindrat ett brännsår och lite annat smått och 

gott helt ofarliga men besvärande åkommor. Denna sida är verkligen en guldgruva av uppslag och när 

jag läste om fotvårtor tänkte jag att nu minsann ska jag få bort de envisa vårtorna jag haft sedan 

tonåren. Jag har försökt bränna, frysa, skära och behandla med olika fotvårtsmedel men inte lyckats. 

Döm om min stora förvåning när jag inte hittade några fotvårtor!!! Borta! Efter ett par år med oralt 

intag förhållandevis frekvent 1 tsk om dagen. Men nu till en stor grej för mej.... För några år sedan 

amputerade jag mitt pekfinger i en vedklyv. De lyckades operera dit det igen men funktionen är inte 

helt tillbaka då jag inte kan räta eller böja på fingret och känselbortfall på ovansidan av fingret. Här 

om dagen när jag satt och läste om MSM såg jag något om att kan få tillbaka känsel i domnade 

kroppsdelar och kände på ovansidan på mitt finger...... OCH jag hade känsel!!!! Alltså jag kan inte 

fatta det!! Ja, om ni nu orkat läsa mitt långa inlägg så vill jag bara säga att jag är otroligt tacksam för 

att jag hittat KS och MSM och tänker fortsätta använda och rekommendera det till min omgivning. 

Vem kan hindra mej??? Jag är en fritt tänkande människa och tänker fortsätta vara det och vill ge 

andra möjligheten att upptäcka det jag upptäckt! Tillsammans är vi starka!!! 

 

Sabina Binne Petersen. Säga vad man vill men skulle inte klara mig utan mitt älskade ks! Igår kväll låg 

jag i soffan feberfrossa nysig snorig och mådde skit, hade inte tagit ks på ett tag. Innan jag gick och la 

mig drack jag en dl och när jag klev upp 7 i morse mår jag bra! 

 

Lotta Friström. Hej! Helt ny o har en fråga ang. KS till häst. Jag har en fånghäst, nyligen röntgad u.a., 

vet sa att nu är han bra o kan börja ridas igen. 2 v senare började han gå illa igen o jag misstänker att 

han fått i sig fruset gräs Fick då rådet att ge honom KS, var väl lite misstänksam men tänkte att en 

slurk om dan kan ändå inte skada så vad har jag att förlora... Efter 2 dagar gick han för första gången 

frivilligt ut ur boxen . Han går försiktigt o det märks att han har fortfarande ont i fötterna, men han 

går. 

 

Victoria C Sjödén.I mitt jobb klipper jag djurs klor... Eftersom detta är något folk oftast sköter själva 

får jag av naturliga orsaker de djur som inte tycker detta är så roligt. Katter har som bekant de 

vassaste klorna  och när en katt inte vill vara med o har fått för sig att klösa ifrån händer det att de 

risporna gör så sablans ont och blir rätt djupa och infekterade o gör ont i nån vecka eller två... Har 

med min sprayflaska då jag är förkyld så jag sprayade på handen så fort jag var klar o ja inte är det 

infekterat och inte gör det ont och det är redan läkt. 

 

Maud Stenberg Jönsson. Min hund visar tydligt att han vill ha ks, han har förstått att det hjälper 

honom, han har fått ks i ungefär ett år, han hade nog mer problem än vi visste och djur är experter 

på att dölja att dom inte mår bra, men vi ser ju att han mår bra nu, han är pigg med glada ögon. 

 

Rolf Löfgren.  Jag har haft en mail-växling med Vitamin-Varuhuset ang. Ionosil, här är senaste mailet: 

Hej och tack för svar.Tyvärr är Livsmedelsverket styrt av marknadskrafter och det pågår en 



svartmålningskampanj mot Ionosil från dessa krafter. Kolla gärna detta genmäle på dessa skriverier: 

http://www.ion-silver.com/hdd.htm 

Om ni inte kan stå emot sådan propaganda så ställer ni inte upp för era kunder. Vi kunder kan sätta 

oss in i aktuell forskning och vill INTE ha någon överförmyndare. Livsmedelsverket har godkänt och 

ser inga problem med silverkulor som används som tårtpynt (1 st kula=10 ml Ionosil), och dessa kulor 

är avsedda för barn i första hand och det blir inte bara en kula på en tårtbit. Jag önskar att ni 

omedelbart återinför Ionosil till försäljning. Rolf Löfgren. 

 

Pernilla Wellbrant. Jag har inte använt ks regelbundet förrän helt nyligen så jag har ingen story att 

dela med mig av till media än, men jag tycker absolut att det är helt rätt väg att gå! Silvergroggen har 

redan hjälpt mig flera ggr på kort tid när jag känt att förkylning varit på gång, haft ordentligt ont i 

halsen o hosta. Är alltid borta tills nästa morgon! Dessutom läker alla sår så fort så det är nästan 

löjligt  Nu tar jag en hutt morgon o kväll o hoppas att en del krämpor ska minska med tiden, psoriasis, 

ledvärk, IBS mm. Har även använt msm sen i maj i år men gick nog ut lite för hårt med tanke på min 

känsliga mage... Backade o började om från början, är nu uppe i 3 krm om dan. Tycker det känns som 

att iaf ledvärken avtagit något sen jag även började med ks. Kan till o med äta fläskkött utan att det 

känns som att kroppen ska gå i bitar. 

 

Kerstin Frost Erkers. Placebo!!? Mina två hundar har blivit fria från sjukdom, den ena begynnande 

livmodersinflammation (flytningar, ständigt slickande där bak) den andra gick o småkräktes både mat 

o skummig magsaft flera gånger i veckan. Nu är båda helt friska efter KS kur. Placeboeffekt tror jag 

inte det kan vara. 

 

Kenneth Nilsson. En liten enkel illustration på Kolloidalt Silvers förträfflighet. I förrgår fick jag en liten 

utväxt på mitt högra ögonlock. Den var störande. Den gick inte att få bort. Försökte skrapa bort den. 

Gick inte. Tre sprayningar med Kolloidalt Silver under två dagar. Nu är utväxten helt borta ! Litet men 

naggande gott bevis på hur effektivt KS är! 

 

Nina Högfors-Berglund. Lilltjejen 2,5 år insjuknade i förkylning med ögoninflammation i går. Röda 

svällda ögon, riktigt röda ögonvitor och det kom var ur dem så att ögonen klibbade ihop. Började 

torka med Ionosil och for idag till sköterskan som ville ha läkare att skriva ut antibiotika. Nej tack sa 

jag eftersom jag läst överallt att ögoninflammation oftast läker av sig själv utan behandling. Väl 

hemma satte jag KS i en liten engångsspruta och droppade försiktigt några droppar i ögonen. Nu 

några timmar senare. Ögonen ser friska ut! Så, för att vara ett placebopreparat (heehee ) är ju nog KS 

fantastiskt! Att det dessutom fungerade på ett litet barn för att mamma tror tyder ju på en ny sorts 

placeboeffekt. Överfördplaceboeffekt... 

 

Billy Danielsson. Dricker KS, en matsked morgon och kväll + msm. Eftersom jag har svår astma och 

har legat länge på högsta steget i astma trappan tidigare så hjälper detta mig då jag har minskat 

drastiskt på min medicinering sen jag började med KS. 

 

Annika Svensson Fd Stenberg. Kan berätta att jag tagit en blodanalys idag. Och med mina krämpor så 

borde mitt blod varit fullt av svamp. Men vi såg endast några prickar i blod droppen i mikroskopet. 

Jag har tagit KS Ionosil i 1,5 år varje dag. Så min terapeut sa att det var fantastiskt och att jag skulle 



fortsätta med KS. 

 

Sussi Persson Thornes.  Vill bara skriva o berätta, att jag haft svåra smärtor i magen i ca 1 månad. 

Uppsvälld med enorma kramper. Har provat precis allt. Ingenting hjälpte. Nu har jag i ca 1 vecka 

druckit ks 3 ggr/dag o all svullnad är borta. Ingen smärta eller kramper kvar ! Mår helt enkelt hur bra 

som helst  OM det nu har med ks o göra eller inte, kan jag omöjligt veta ! MEN jag tror det iaf o är så 

glad att jag vågade prova det. 

 

Emilie Andersson. Var till veterinären med katten i ett ärende. Där blev det prat om att katter väldigt 

ofta bär på diverse parasiter. Med den tanken så började jag ge honom KS direkt i munnen några 

gånger per dag. Ca 1,5 dygn efter första intaget såg jag att han hade någon svart torkad gegga på och 

under nosen. Just den dagen så fnös och nös han litegrann. Kan tillägga att han aldrig tidigare, eller 

nu efteråt, har visat några tecken på att vara irriterad i nosen. Jag vet inte... Kan det ha varit några 

"inneboende" som KS tagit död på och sedan blivit utfnysta? Nu när jag kommer med sprutan så 

hugger han tag i den och håller fast med ena tassen och slickar i sig så fort som han bara kan! Jag vet 

att det nämnts förut, men det tål nog att upprepas... Katter är smarta, de vet vad de behöver få i sig! 

 

Susanne Björk. Jag är nybörjare på detta område och har nyss köpt min första dunk med ks. Hade så 

ont i halsen hela dagen i går och gjorde på kvällen en sån där ks grogg jag läst om här. Tog teskedsvis 

och min halsonta är som bortblåst. 

 

Rigmor Engblom Fagerström. Vill bara säga att jag efter att ha intagit KS efter bara en vecka, så 

känner jag redan mycket positiva resultat!!! Har under många, många år besvärats med "uppblåst" 

mage, halsbränna, och att jag måste rapa hela tiden (mycket besvärande) Har nästan sett gravid ut... 

men efter denna enda vecka, har besvären nästan försvunnit! FANTASTISKT!!! Ha en bra fredag alla 

där ute!!! 

 

Joachim Pettersson. Min kontakt med KS var nog i början av detta år och först måste jag säga att jag 

var skeptisk. Dok så var min goda vän Anna ihärdig som få. Vilket visade sig vara bra då jag i juni blev 

riktigt sjuk med höge feber och liknade. Hon kom över med det silver hon hade hemma och sade åt 

mig att klunka direkt ur flaskan vilket jag gjorde. Kuren var en mun full rent silver varannan timme. 

Två dagar tog det och jag var 100% återställd. Så nu tar jag det varje dag och är inte skeptisk längre. 

 

Charlotta Göransdotter Justander. Man blir ju trött på bristen på svar. Jag tycker ibland att det finns 

en nonchalant attityd till biverkningar. Fick en kronisk sjukdom som biverkning som kräver daglig 

medicinering bara för att medicinering mot min RA var för stor för mig. Mår sakta bättre med 

användning av ks och msm. 

 

Helen Gustavsson. Min flicka började spöka runt vid 5 inatt. Hon var orolig, hostade och hulkade... 

Jag märkte att hon hade lite "spypanik" du vet när man känner att man SNART måste kräkas. Jag gick 

all in, hällde upp en halv dl silver och "varmt" vatten så att det blev ljummet. Jag fick henne till att 

svepa allt och kolla inte nu... En kvart senare var tårar och hulkande borta. Hon var pigg som en lärka 

i flera timmar innan hon stöp... Sen sov hon ett par timmar - nu pigg igen! 

 

Caisa Landahl.  Jag vet det hände min dotter med fast jag gav henne två skedar  stoppade direkt. 



 

Camilla Arlebrink. Och återigen har jag tillsammans med ett rejält glas silver utan vare sig alkohol 

eller citron besegrat ett magsjukevirus på några timmar. Min del i det hela var att jag sov o lät 

kroppen jobba ifred. Det är lätt att sova när man inte behöver springa på toa hela tiden. 

 

Åsa Davidsson. Min " gamling" (katt) på 11 år får några korn MSM i sin mat varje dag. Han har en 

höft som blev skadad i en trafikolycka när han var 3 år. Inbillar mig att han springer lite lättare nu. Ks 

får alla katterna i sitt dricksvatten... och då behöver jag inte ge dem fästingmedel... 

 

Johanna Björkell. Min katt spydde efter 5 dagar KS i dricksvattnet upp en bandmask på 12 cm. 

Kanske han är lite blåögd min katt. 

 

Jessy Violetaa Leti Beka. Jag vet inte vad alla har emot KS ?? Men kan med 100% säga att min 

cancersjuka pappa fick diagnosen bukspottkörtels cancer som dessutom hade spridit sig till lungan 

och levern. Efter att ha använt KS i 1 månad togs det nya bilder och visade ingen spridning på varken 

lever eller lungor med andra ord var förändringarna i lever och lunga borta. Och vi ser ingen annan 

förklaring till det som hänt än KS förtjänst ... Detta är utav egna erfarenheter. Nu säger läkarna att 

min far har en godartad tumör och kommer att kunna operera bort den ! Så jag vill verkligen tacka er 

för det super bra KS som faktiskt blev räddningen och att min pappa mår bra trots hans cancer... 

 

Joel Karlsson. Ännu ett bevis på att Kolloidalt Silver fungerar. Jag har haft magsår en längre tid, 

fruktansvärda smärtor och en mage helt ur funktion. Har käkat ett flertal olika mediciner i månader 

utan resultat. Såg att någon botat ett magfel genom att svepa en flaska KS så jag tänkte pröva 

detsamma eftersom inget annat fungerar. Sagt och gjort, sveper det sista som är kvar i flaskan, cirka 

fyra deciliter kanske. Och magen har inte mått så här bra på längre. 

 

Tim Tækmand. Jeg har 3 katte, der får KS 2 gange om dagen, ca. 1 spsk. pr. gang , det har de fået i 2 

måneder, de er meget rolige nu og jeg er sikker på de er fri for orm  (mask) og parasitter, det er 

blevet glade katte. 

 

Bodil Litmark. Det bästa som har hänt oss är kolloidalt silver !!! Efter 4 år med återkommande 

urinvägsinfektioner och upprepande penicillinkuren som inte hjälpt har min sambo äntligen varit fri 

från det sen ett halvår tillbaka lite drygt och hoppas att det så förblir. Tack vare ett tips från en 

kollega då jag aldrig hört om detta tidigare. 

 

Anneli Samuelsen. NY på detta och bara använt KS samt MSM i snart 2 veckor...Silver grogg har det 

blivit då man kände sig eländig och förkylning på G..Klarade mig MEN som händer ibland är att 

herpes blåsa uppkommer under näsan när det är skit i kroppen så........Testade att ha hål på den 

högra blåsan och baddade med KS...försvann direkt dagen efter och en ny kom på vänstra sidan..nöp 

hål på den och baddade 3 ggr på 2 dagar.....Dag nr 3 fanns bara en liten torr skorpa...nu vet jag att jag 

slipper köpa den dyra Zovirax 5 % krämen som är såååå dyr.  KS skrämde bort detta. 

 

Jessika Ahlborg . Jag har bara använt ks i kombination med msm, c och D vitamin +magnesium i nu 

två månader. Jag har blivit av med min ledvärk i kroppen som jag haft i många år,även mina 

magproblem har upphört och min sömn är nu konstant. Jag har diagnosen adhd och behöver inte 



längre ta min medicin dagligen. Jag ger även mina hundar msm och ks vilket har resulterat i att deras 

magproblem och demodex( hudsjukdom) är på bättringsväg. En hund med demodex har ofta kala 

fläckar och lätt rosa hud och det är borta på mina hundar. 

 

Joy Hansen. Tycker du ska säga till din mamma att ni ska ha det hemma. Bra att ha till hönorna och 

lite i odlingsjorden. Jag har använt ks till att läka fuktexsem på hund. Sedan använt ks i salva för att 

mjuka upp huden. Har även använt till en böld på en katt. Öppnade upp sig och läkte fint med hjälp 

av ks. Sen har även vi här hemma samt flera vänner använt oss av silvergrogg mot förkylning. Det har 

hjälpt väldigt mycket. Blev inte jättedåliga och blev friska fortare än vad man annars blir. Och jag 

behöver inte astmamedicin längre heller förresten. Räcker att spraya och andas in ks. 

 

Emelie Undine. Jag använder KS mot acne och sår. Baddar på i ansiktet t.ex. Tar ner min akne 

avsevärt. 

 

Gitt Svensson. Är mer eller mindre helt fri från min fibromyalgi tack vare msm. Gjorde ett uppehåll 

förra hösten då kom det tillbaka. Msm är något jag kommer att fortsätta med. För mig är det 

livsavgörande när det gäller fibromyalgin. 

 

Christer Olsen. Det funkar bra på fibro. Men det kan ta ett par månader innan man märker resultat. 

Men för mig tog det 3 veckor. Man blev piggare o smärtorna blev mindre och mjukare i kroppen. Det 

jag menar är, om man inte blir bra med en gång, håll ut. Det kommer att hjälpa. 

 

Bitte Bäckström. För mig har KS funkat kanon på fibromyalgi. Men bara använt silver i princip! 

 

Annela Långström Åhs. Vill bara skriva här i denna underbara grupp och hylla silver och vår kära 

silvergrogg! Har haft barn hemma under två veckor med dunderförkylning som både smittat mormor 

och mannen som slarvat med silvret, den enda som hållit sig frisk som en nötkärna är JAG, som tagit 

en kork ren silver på morgonen och druckit en silvergrogg varje kväll i en veckas tid. Funkar varje 

gång! 

 

Marie Lavrell. Jag har snart fått bort en leverfläck som jag har haft hela livet. Har haft omslag med KS 

och ibland lagt på en blandning med aloevera och msm, ibland bara msm. Den torkar ihop och ramlar 

av bit för bit, ny frisk hud inunder. Rätt häftigt! 

 

Magnus Nilsson.  Eftersom jag mest är väldigt frisk (Dvitamin) så använder jag silver som munskölj . 

Gjorde dock en pasta av askorbinsyra (cvitamin) och silvervatten och försåg en större leverfläck med 

denna blandning under en knapp veckas tid. Puts väck var det med den fläcken men jäklar vad det 

sved. 

 

Mia Rautiokoski. Har ätit lchf i 5 år o tagit silver i 2. Båda är steg i samma riktning o mitt 

immunförsvar och hälsa är 1000 ggr bättre. Mina allergier är förvunna, mina eviga förkylningar och 

bihåleinflammationer likaså. 

 

Kit Larsen Hughes. Jag hade början till Kol och astma och har nu köpt en inhalator, den du tipsade 

om, lite dyr men väl värt sitt pris. Jag har nu använt den några dagar och känner redan hur det lättar 



när jag andas. Dessa remarkabla resultat är fantastiska. Det finns hopp att jag blir bra. Kolloidalt silver 

hjälper mig oerhört och jag använder det varje dag morgon och kväll, ger det i min hunds vatten och 

har sett att hon inte kräks och hostar som hon gjort några gånger den senaste tiden. Baddar även 

hennes ögon så att hon slipper klåda. Nu försöker jag även påverka min omgivning t.ex. min man 

(han är lite svår att påverka :-D) Tack Anders för denna sammanställning om just KOL! 

 

Gunilla Zetterberg. Jag fick tips av god vän (tack Anna) om KS då jag kände mig riktigt uschlig, höll på 

att bli bättre, men kände sjukvågen komma tillbaka.. blev riktigt frisk till dagen efter och har sedan 

dess (säg nån månad eller två) upptäckt att mina naglar, som alltid skivat sig, varit jättesvaga osv helt 

plötsligt är benhårda och växer som ogräs... någon mer med den erfarenheten?? jag har inte ändrat 

diet eller något annat, bara börjat med KS... jag tackar ju inte nej direkt till naglar som mår bättre, 

snarare tvärtom... 

 

Micael Johansson. Kolidialt silver har vi blandat i vattnet till våra höns när de har varit krassliga första 

gången tänkte man ja kanske men när vi gjorde samma upptäckt flera gånger så vet vi att det funkar 

där också, har även behandlat småsår på en höna som råkade ut för en misslyckad rovfågelsattack, 

där hönan kom undan med småsår som följd, men vi stoppade en ev kommande infektion med ks. 

 

Benny Ringström. Hade själv magsjukabesvär igår. Drack 0.5dl KS blandat med 5dl ljummet vatten i 

ett svep å e frisk på jobbet idag. 

 

Gary Molander. Insjuknade i går kväll i värsta maginfluensan, fick överta ungarnas baccilusker. Har 

tillbringa mer eller mindre hela natten på WC med diverse övningar. På ren svenska har jag mått 

skitdåligt med feber, värk i kroppen och allt det andra. Eftersom man blir hyfsat törstig var det inga 

problem att dricka vatten och KS. Har druckit ca 2 dl KS. Nu är kl 13.45 och jag mår utmärkt. Ungarna 

låg i 3 dagar för de ville inte lyssna på farsan (!) 

 

Anita Jahrbring. Jag handlade KS i en lifebutik i veckan. Silvret stod på parad mitt på disken. Det 

bästa vi har sa expediten!! 

 

Johanna Catwitch CuruXa. Alla hästshoppar säljer Ionosil. Till lägre pris dessutom. För Hästägare 

landet över är detta medel ett måste..dont get me started, mina vänner tycker att jag är "dryg" när 

jag drar mina exempel. 

 

Agneta Bergdahl. Samma sak varje vinter för min dotter. Ömma, onda händer. Hon har nu sprayat 

med silver i ca.5 dagar. Helt otroligt. Hon vet att det är silvret p.g.a att handkrämen har hon använt 

utan resultat tidigare vintrar. KS har hon relativt nyligt "upptäckt". Svårt att tro att det ska vara 

slumpen efter alla år. För en tid sedan skrev jag även om min pappas alla besök på s-huset med sina 

händer. Allergitester, provtagningar och inget avvikande. Läkarna har inte kunnat svara på vad han 

haft. Han har inte kunnat bära en kasse med ett par liter mjölk i. Då har händerna spruckit upp. 

Periodvis inte kunnat hålla i en penna för att skriva. Sen han började med KS, har han händer som en 

babyrumpa. Tror inte på slumpen där heller. 

 



 
 

 

Mariann Andersson. Rapport efter 5 veckor med kraftfull probiotika och 4 veckors Ks:Mina eksem i 

öron, hårbotten och lite i ansiktet i skov var ju det som var orsaken till införskaffandet av 

produkterna. Men där jag ser störst och snabbast effekt är det jag inte upplevt som ett problem dvs 

mina 3 tår med lindrig nagelsvamp är på tydlig tillbakagång! Min eksem är på lite mer otydlig 

tillbakagång, då det går i skov och man får avvakta för en mer tydlig och varaktig tillbakagång. Men 

att mina tre naglar är nästan bra tyder på att något händer!! Tålamod behövs bara och att fortsätta 

på den inslagna banan. 

 

Jessika Ahlborg.  Kan svara för hur detta hjälpt mina hundar med demodex och "knasmage" jag 

började med att byta till ett spannmålsfritt foder som jag blandar 50/50 med färskfoder. De blev lite 

bättre i magen av detta men fortfarande hade vi problem. Började sedan med att ge dem ks 1 msk/ 

dag i en vecka sedan msm 1/2 kryddmått i 14 dagar ökade sedan till 1 krm. Detta får de nu varjaedag 

och ätit så i snart 3 månader. Magarna fungerar klockrent och de har slutat klia och börjar få tillbaka 

päls på de kala fläckarna. De rosa i huden är helt borta  Försökte öka msm till 1-1/2 men då fick ena 

hanen utrensnings symtom som visa sig som små blåsor runt munnen och nosen,gick då tillbaka till 1 

msk ks och 1krm msm och här stannar jag på dem för det funkar.  Skulle defenetivt börja ge din hund 

1msk ks om dagen sen kanske öka till 2 efter 1 vecka. Se hur det verkar och börja med 1/2 krm msm 

om de går bra. Öka dock msm SAKTA. 

 

Liselotte Lotta Samuelsson. Jag har aldrig märkt utrensningssymptom på mina hundar sen jag 

började med msm. Började med ett kryddmått och har ökat till två kryddmått. De får KS vid behov 



och äter bara BARF vilket har gjort underverk för både magarna, pälsen och svamp som en av dem 

hade problem med tidigare. Den gamla hunden får dessutom grönläppad mussla mot artros i höften 

som han hade mycket ont av. Idag klarar han sig helt utan smärtstillande och springer och hoppar 

som en unghund. Jag tackar kosttillskotten av mitt hjärta varje dag! 

 

Åsa Davidsson.  Min katt har nästan i te haft några fästingar i år... Han brukar ha massor om jag inte 

ger honom fästingmedel. Han har ibland fått några korn MSM i maten och ibland KS. 

 

Linda Jonson. Vi har tagit KS, till nyutbrutna förkylningar som normalt sett håller i sig veckovis och nu 

Max 2dagar. Har gjort rent sår från ex fästingar på både katt och hund = inga rodnader eller 

infektioner. 

 

Emma Roos. Alltså silversalvan! Mirakel händer med min hy som jag under senaste året haft mycket 

problem med. Nu har jag använt silversalvan i en vecka ungefär och den är påväg att bli felfri efter 

massor med finnar, och instängda porer. 

 

Eva Anderson Fd Backström. Det var det här som fick mig att börja använda Silver!  Det är 6 timmar 

mellan bilderna och jag skojar INTE. 

 

 
 

Greta Gretlappen Andersson. Jag hade handeksem. När jag fick tips om KS. Eksemet försvann på ett 

par veckor. Jag tog KS oralt. 

 

 



Maria Svensson Fd Håkansson. Då har silvergroggen gjort det igen!!  Började känna av halsen ganska 

sent i går kväll och fick feber.. (22.30) Tog en dubbel "grogg" (mycket snabbare än vad dom 

rekommenderas) och gick till sängs 00.30!! Halsen såg då ut dom ert kraftigt slagfält, rött, svullet och 

det gjorde fruktansvärt ont att svälja!! Vaknade några ggr under natten av att halsen kändes som ett 

öppet sår!! När jag vaknade i förmiddags var jag bara lite tjock i halsen!! Ingen feber, ingen svullnad, 

inte rött och det gör Inte ont. Har nu smuttat i mig en dubbel grogg till och det blir en till innan 

sänggång för att hålla de små jeklarna borta. 

 

Pelle Rin. Fixade en turistmage förra veckan med KS, 2 tsk per liter efter 2 liter brukslösning gav de 

ovälkommna inkräktarna upp. 

 

Christin Jansson. Jag har psoriasis, har sprayat med silver 2ggr om dagen sedan i juni, när jag började 

hade jag sprickor och tjocka partier med torra fläckar. Jag har många ställen på kroppen som jag 

behandlat lika dom handen. Jag är mycket nöjd med resultatet! Ska tillägga att jag har sedan i juni 

också slutat med alla starka salvor och sprutor med methotrexate (cellgift). Jag tog morgon och kväll 

en matsked 15ml i 3 månader...juni, juli, augusti. Såg det som en kur mot borelia( vet inte om jag 

hade borelia, enligt läkaren hade jag för lite förhöjt på provet dom tog) fick inget antibiotika. Blev 

tipsad att prova ks,även spraya psoriasisfläckarna. Jag slutade med mina receptmediciner, ville ge ks 

en chans... Nöjd hittills. 

 

 
 

Johanna Börjesson. Min 14 åriga dotter är också på väg att få fin hy tack vare silversalvan. Hon 

började tvätta ansiktet med KS och smorde därefter med silversalvan, nu är det inte många finnar 

kvar och dom som är är på väg att torka ut och försvinna. Så himla nöjd! 

 

Birgitta Andersson. Har tagit KS i 6 dagar och sötsuget är som bortblåst. Kan det vara möjligt efter så 

kort tid? Lägger mycket hellre pengarna på KS. 



 

Sarah Rönngard. Tillfällighet eller inte? 

Haft kräk- och diarresjuka i dagarna 3. Dålig sömn har jag alltid. Samt kli i öronen och torr i näsan. 

Igår vågade jag mig på att ta en "hutt". Och badda näsborrarna samt örongångarna.  

- Sovit heeeeeeela natten !! Dvs lugn mage. 

- inget kli i öronen under dagen i dag.  

- ingen torr näsa. 

- dessutom är allt vitt på tungan borta och det känns inte som min andedräkt är lika dålig mer. 

Tillfällighet? 

 

Heléne Höglin. Upplever detsamma som du Sarah! och jag har en historia av måååånga 

urinvägsinfektioner och problem med njurbäcken. Jag har fått för mig att ks tar itu med massa 

gammalt slagg i njurarna, vet ju inte om det kan stämma men jag tror det. 

 

Jane Jade Hansson. Även i Sverige har man genom forskning kommit att förknippa svamp med 

cancer. Jure Piskur, professor vid Lunds Universitet har forskat på svampen Candida glabrata och har 

bevisat på hur den kan kasta om sina kromosomer och därmed undgå immunförsvaret. Vid hälsa gör 

den inget större väsen av sig, men vid obalanser i den inre ekologin frodas den och eftersom den kan 

omstrukturera sig själv, så blir svampinfektionen väldigt svårbehandlad. Den stjäl näring från 

patienten och använder socker för att föröka sig själv. Candidan äter upp kroppen inifrån. ”Det 

kanske inte alls är så att det är den genetiskt förändrade mänskliga cancercellen som är orsak till 

tumören. Det kan vara tvärtom!” KS fungerar väl på svampangrepp, detta är vetenskapligt 

konstaterat. Bikarbonaten måste riktas via blodomloppet mot tumörverksamheten för att kunna ha 

effekt enl., Simoncini. Oralt har den ingen effekt. Forskningen går framåt i alla fall, cancervården har 

stått still i 40 år, dags att den tar ett steg framåt. 

 

Helen Gustavsson. Det känns nästan lite "hittepå" det här.... Imorse vaknade min dotter med en 

RIKTIG "snorelva" och hosta. Till hennes stora glädje (NOT) sprejade jag både näsa och mun typ 5 ggr 

på en timme, därefter fick hon en halv dl att dricka rent.  INTE ETT SPÅR AV FÖRKYLNING??? Jag VET 

det låter som hittepå men är helt jävla sant... 

 

Cecilia Markne.  Samma med min tösabit! Själv blev jag aldrig sjuker trots dyngsjuka päron som vi 

umgåtts hårt med en tid nu. 

 

Sabina Binne Petersen. Har gjort samma med min tjej på 5 år och det är magiskt, fattar inte hur en 

förskylning kan försvinna framför ögonen på en. Dessutom älskar min dotter smaken av silver och 

frågar gärna efter det också. 

 

Elsa Johansson. Hade själv ett sår o infektion på ett finger. Testade KS för första ggn o under 2 (!) 

Dagar så är såret mer el mindre borta! !!! Faktiskt otroligt! 

 

Sabina Binne Petersen. Har inte haft migrän sen jag började med ks magnesium och zink. 

 



Eva Jarlhed. Har inte varit förkyld en enda gång sedan jag började med KS. Förut var jag förkyld hur 

ofta som helst. Ordentliga förkylningar ofta förknippade med en riktig bronkit i efterförloppet som 

krävde PC-behandling. 

 

Susanne Öhrström Andersson. Hade i går kväll rejäla sjufkdomssymptom med halsont, huvudvärk, 

feber och värk i kroppen. Sprayade silver i halsen o näsan och tog för första gången en silvergrogg. 

Idag är jag nästan helt symptomfri. 

 

Henrietta Paulina Kozica. Behandlar min dotter med ks mot svinkoppor, det läker så mycket finare 

än med krämen från Apoteket! 

 

Irene Rudström. Jag har tagit Ionisil i två veckor nu, och mina luftrörsproblem har minskat betydligt 

så jag tänker fortsätta att ta det. 

 

Kristina Zetterqvist. Var inne på en hälsokostbutik och nu säljer de kolloidialt silver som aldrig förr så 

tack för all reklam! 

 

Birgitta Andersson. Jamen ni fattar väl hur mycket pengar som finns i omlopp i läkemedelsindustrin!! 

De har inte råd att förlora kunder. Läs boken "Forskningsfusket" så går det upp en "taljdank"för ev 

tvivlare.... Det är BRA så länge man kan prova läka sig på egen hand så länge det går. Jag har provat 

KS i över en vecka - känner en KLAR förbättring i lederna. Kan gå UTAN kryckor längre och längre 

perioder. Står i kö för byte av knä i jan- men fortsätter det så här kanske man slipper.....?? I alla fall är 

jag just nu smärtfri. 

 

Pirjo Hartvik. Är inte Coca-Cola rengöringsmedel,  det ska vara i egen hylla bland kemikalier? 

 

Anette Ryden. Coca cola är ett utmärkt rostskyddsmedel.  Man kan även rengöra toaletten med det. 

 

Linda Å-Halvarsson. Måste bara berätta... Jag har haft en hemsk hosta i ca 6 veckor. T o m så jag har 

spytt och fått andningsuppehåll. Var till läkare i 3 omg. som bara skrev ut Cocillana åt mig. Sista 

gången var i torsdags, då togs lungröntgen och test för kikhosta. Då fick jag även den 3:e stora 

flaskan med Cocillana och ökad dos (20ml 2-3 ggr/dag, utan en tanke på att det innehåller morfin. 

Bara att vänta ut hostan som kunde ta ytterligare 3-6 veckor. En vän hade några dagar tidigare 

rekommenderat KS, så nu ville jag testa! Tog 3 msk morgon och kväll, samt näspray och småsprayer 

direkt i mun under dagen. Så på 3 dagar med detta, så är hostan så gott som helt borta! 

 

Arto Skördehed. Helt fri från blodtrycksmediciner och statiner sen 3 år.msm-ks-zink-magnesium-d-

vitamin-sundare kost och daglig motion. 

 

Fröken Fohlin. Spinning-off effekt lär det helt klart bli  De (media) biter sig själva i svansen.  Ion 

Silvers produkter har gett mig tillbaka min fysiska livskvalitét på ett plan jag inte trodde var möjligt 

för ett år sedan. 

 

Louise Söderberg. Har ems-salvan som ansiktskräm och till torra områden. Den är superbra och går 

in bra i huden utan att göra den fet och den håller fukten kvar. Den är den enda salvan som biter på 



min sons torra kinder. Jag har faktiskt köpt silver lotionen som är till djur och smörjer kroppen med 

efter dusch. Huden blir mjuk och får naturlig lyster. Den är i mer flytande form men desto lättare att 

smörja in sig i. 

 

Elisabeth Schmidt.  Min gemal fik et smæld inde i håndleddet efter et løft af noget tungt, og ingen 

læge, fysser eller kirurg kunne finde noget suspekt efter 2 operationer hhv. øverst på underarmen og 

senere i håndleddet, blev han ret så frustreret og startede op med 1 tsk MSM og 1 tsk glucosamin 

dagl. i et glas juice hver morgen. Efter ca et halvt år var smerterne forsvundet og han kan bruge 

håndleddet igen ( vride skruetrækker etc.) Sidste weekend spillede han bowling for første gang  ps.: 

Han er 51 år. 

 

Karin Mars Fd Lindberg. Om skeptiker. Dom har inte provat själva! Då är det jättelätt att kritisera. 

Var själv en av dom tills en vän gav mig 1 liter KS för att badda på min psoriasis. NU LEKER LIVET........ 

 

Anntha Frisell. Jag klarade av en svår influensa med ks shot på bara tre dagar och den som smittade 

mig låg på sjukhus länge...... jag var inte heller vaccinerad, har inte vaccinerat mig på många år trots 

att jag får brev varje år eftersom jag tillhör flera olika riskgrupper enligt sjukvården... Nänä jag vill 

INTE bli sjuk av vaccinet! 

 

Robert Roemmel. Har idag skrivit följande svar till HD angående deras artikel "silverbluffen" i dagens 

tidning. Svar på artikeln "Silverbluffen" i HD 17.11.2014: 

Nu är HD igång igen med Joakim Björck och silverbluffen. Det är inte silver som är bluffen utan 

Joakim Björck. Att Läkemedelsverket och för all del Läkemedelsindustrin vill stoppa 

produktenkolloidalt silver kan man ju förstå. De förlorar ju en hel del patienter. Kolloidalt silver 

tillverkas ju överallt i världen och användes av fler och fler miljoner människor. Även NASA använder 

det. Ju mer vissa grupper arbetar emot ks ju mer får det reklam och ju mer visar det hur bra 

produkten i verkligheten är. Med den entusiasmen som sensationsreportern skriver emot ks leder till 

den tanken att han tillhör en farligare sekt än gruppen kolloidalt silver på facebook som beskrevs 

som en sekt. Tänker på VoF. Vissa grupper vill spela förmyndare för hela svenska folket. De vill ha 

bort alla alternativa behandlingsmetoder som bland annat homeopati. De kämpar för att bara den 

såkallade traditionella sjukvården skall ha monopol till behandling av hela befolkning. Lika så skall 

bara produkter från läkemedelsindustrin vara tillåten som är enligt "vetenskapen och beprövad 

erfarenhet", som faktiskt inte går att förklara vad det betyder. Miljoner människor som använder ks 

och blir bättre är väl ett tydligt bevis på "beprövad erfarenhet". Skulle ks inte fungera hade det varit 

borta från marknaden för länge sen. Som det nu är säljes ks som vattenreningsmedel och det går inte 

att förbjuda så då måste de ger sig på försäljarna med diverse lögner för att skrämma dem så de inte 

vill sälja det mer. Även om de enligt uppgift skall tvingas ställa produkten i en speciell hylla borta från 

kosttillskott så ändrar det inte på produktens enorma kvalitet. Så länge vi i det här landet har en 

demokrati där individer vill och får tänka själva så är det av stor vikt att acceptera att alla får 

bestämma hur och med vilka medel och metoder de vill bli behandlade. Tillåter man inte detta byter 

man ut demokrati mot diktatur. Robert Roemmelt 

 

Anneli Ritäkt. Min granne kom just hem från vårdcentralen, som hon sökte pga långvarig rethosta. 

Läkaren (ej svensk) rekommenderade gamla huskurer Och kolloidalt silver. Än finns det hopp! 



 

Caroline Qilina Carlsdotter. Kul erfarenhet! Gubben fick en "bakpuff" i värmepannan och brände sig 

på armen och svedde ansiktet (det redan höga hårfästet blev ännu högre). Erbjöd honom då en KS-

kompress till armen och sprayade KS i ansiktet på honom (under vilda protester), men han lät det 

sitta, och torka in. Efter fyra timmar kliade det så där kompressen satt, så han tog bort den, och ville 

smörja med någon fet salva, typ Idomin *suck* Men, tack och lov hittade vi ingen hemma, så jag 

övertygade honom om kokosolja, som jag smorde in armen med varannan timme resten av kvällen. 

Brännblåsan la sig redan med kompressen, och för övrigt har han ingen sveda eller smärta 

någonstans, bara lite "stramt" när han vaknade morgonen därpå!  Han litar inte på KS i andra 

situationer, men nu såg han själv svart på vitt (eller rött på hud) att det hade super-effekt! 

 

Anno Lillstrumpan Eriksson. Jag har en katt som är allergisk mot något, hon slickar av sig pälsen där 

hon når. Vi har gått igenom en lång veterinäresa & ringorm är uteslutet, hon får just nu 

kortisonspruta var 3:e månad & mår bra men det kan skada henne på sikt. Jag har testat ge silver i 

vattnet & hon slickar inte sig lika mycket, innan var d som att hon blev tokig & var frenetisk m 

slickandet & kliandet. Ska jag ge henne EN kur rent eller måste d bli varje dag livet ut? 

 

Robin Fondin. Läste att ks kan hjälpa både mot njursten o magkatarr, så igår drack jag det som var 

kvar i flaskan ca 2,5 dl. Var rätt nervös eftersom jag har haft ont i gallan (kramp i gallgångarna av 

magsyra) o fått mera ont när jag tagit en msk ks, men jag var bara tvungen att testa! Inget hände 

först, men efter ett par timmar hade jag inte så ont längre o imorgon ska jag röntga njurstenarna 

igen för att skjuta sönder dem...tänk om de blivit mindre... 

 

Robin någon dag senare: Nu har jag varit o röntgat o skjutit mina njurstenar igen, efter att ha druckit 

ett glas ks. De såg på röntgen att "något har hänt" med stenarna. Visst, det kan ju ha varit de 

upprepade stötvågsbehandlingarna, men förut har inget hänt med stenarna! Så när min försändelse 

kommer så tänker jag dricka en halvliter rakt av med några dagars mellanrum! 

 

Elsie-maj Forsman. Ja det hjälper mot stelhet i leder så sant. Mjukar upp så att man kan röra sig 

normalt.man ska inta både silver och msm. 

 

Michael Jonsson. Efter att ha följt gruppen i det tystna några månader nu, så nu vill jag delge några 

tankar. Först: tipsade mina föräldrar om KS och MSM för deras krämpor. Pappa är rätt dålig efter två 

strokes och mamma är sliten efter ett hårt arbetsliv. Bland annat så kan inte min mor gå sina 

morgonpromenader längre. Smärta i höften säger stopp, och läkarna rycker på axlarna, säger ungefär 

- förmodligen ischias, ska du ha en kortisonspruta? Livet och dess kamp handlar om evolution och en 

viktig beståndsdel är kemisk krigföring. Alla vet hur en underbar sommargrön gräsmatta är - så länge 

den inte förstörs av svamp och mossa.  Då åker man till affären och köper kalk, sprider det på 

gräsmattan, och vips är gräsmattan svamp och mossfri. Nu hade ju den resan och det inköpet varit i 

onödan om man redan från början kalkat matjorden, och inte bara kört med konstgödseln. Likadan 

funkar våra kroppar - det pågår ett ständigt krig mellan inkräktare och försvarare. Och många gånger 

är sjukdom följden av att kroppen förlorat ett krig mot en inkräktare. Då är det inte omöjligt att man 

likt gräsmattan "gödslat" kroppen fel från början. Och när det gäller t.ex KS och MSM så botar de 

inga sjukdomar, de gör likt kalken på gräsmattan, de återställer balansen.´ Som det nämnts på flera 

ställen här inne, vi lever ett allt mer utarmat liv. både vad det gäller jorden vi odlar i, maten vi äter 



och dricker samt annat, som det vita sockret. Och för egen del blir jag allt mer övertygad om att 

kroppens balans i det kemiska kriget handlar om att få i sig mineraler och ädelmetaller som vi genom 

årtusenden haft som en självklar del av vår kost. Mina föräldrar då? Pappa är försiktig med 

användandet. Mamma berättade när jag besökte henne senast - vet du, i morse gick jag till mammas 

(min mormor) grav och tillbaka utan att behöva vila på grund av smärta nån gång. Hon tror absolut 

att det är KS och MSM som gjort skillnad. 

 

Ingrid Meijer.  Michael Johansson. Jag har samma erfarenhet som din mamma. 

 

Kristina Zetterqvist.  jaa.. härligt när man ser att det händer positiva saker speciellt när man har blivit 

äldre.. min far är 82 och mor 80 de har lyssnat och börjat med msm och KS.. pappas restless leg.. 

sprattet och pirret.. minskat en hel del.. mammas nacke/artros.. hon fick rejält ont efter en vecka 

sedan klinga det av det med.. härligt! 

 

Tommy Emretsson. Hej mina sektvänner  tänkte dra storyn om min senaste vecka. söndag 9 

november drog jag igång med en msm kur? ja min hustru säger att det är bra mot allt, har oftast 

problem med bihålorna vid förkylningar och det resulterar i en skrämmande huvudvärk  Tänkte att 

jag skulle förekomma ifall att! Så jag gör en blandning av 1dl KS 1krm msm och c-vitamin. fine. känner 

ingenting på 2 dar, och frågar hustrun, and now då, höj till 1tsk msm, det har jag säger hon  höjer till 

1tsk, och inget? and now dååå, höj till 2 tsk säger hon med en blinkning  jag höjer till 2 tsk msm...... 

jag blir såååå sjuk.... halsen , bihålorna, snoret rinner, huvet bånkar... men ingen feber som jag brukar 

få, så jobbet kan man inte stanna hemma ifrån, berättade vid ett svagt ögonblick att jag nog är för 

klen för 2 tsk msm, VAAAH... svarar hustrun, jag blinka ju, ja svarade jag, och, vad menar du skoja du. 

JAAA det gjorde jag.... hursomhels, på söndagen hade hostan övergått till en sån där hosta man inte 

kan kväva, den bara kommer liksom, och sårigare och sårigare känns halsen och blod smaken är 

konstant!! min hustru ger mig då en vit sprayflaska med KS i och ber mig spraya i svalget hela 

söndagskvällen, jag är allmänt grinig och förbereder henne på att jag nooog inte kan jobba imorgon 

(Måndag 17:e november) Men nu kommer det fina partiet i kråksången..... jag vaknade imorses och 

hade ingen hosta, inga täta bihålor kändes bara som halsen råkat ut för en wiskey attack, jag lät som 

Leonard Cohen... Kära vänner det va mitt livs hittills skönaste placebo ögonblick. mvh Tommy, over 

and out... 

 

Åsa Olsson. 2a juni för två år sedan bröt min häst hovbenet på höger bakben i hagen, det hände på 

en lördag och vetrinären som kom ut var synnerligen okunnig, så hästen fick smärtstillande och 

febernedsättande i 2 veckor och flängde då runt som en tok i sjukhage. Efter 2 veckor tog jag henne 

till klinik där en röntgen snabbt konstaterade en kraftig fraktur som gick rätt upp i hovleden. 

Dessutom var det nu ett duktigt glapp mellan de två delarna och den mindre biten hade flyttat sig 

uppåt lite så att det blev trappstegsläkning mot ledytan. Med andra ord inga bra odds och nästan 

garanti för artros och kronisk hälta. MEN, veterinären på kliniken tipsade mig om att ge hästen 

glukosamin, hyalerondyra och MSM, åtminstone första månaden. Det gjorde jag också ett par 

månader, sen fick hon bara MSM men det fuck hon under hela den ETT ÅR långa läketiden (med 

boxvila). Jag köpte dessutom neoprenboots med back on trackkeramik och magnetterapi i. 

Veterinärerna hyste föga hopp om tillfrisknande men var tack och lov kloka nog att inte sänka mitt 

hopp. Hästen läkte, sakta men säkert, och i maj förra året blev hon friskförklarad, utan artros och 

utan hälta! Samma ben röntgades om nu i maj, pga en annan skada, troligen en sträckning, och de 



tog en bild på hoven med, fortfarande ingen artros och den gsmla frakturen syns över huvudtaget 

inte! Samtliga veterinärer och hovslagare på kliniken är häpna över hästens läkning och tror inte det 

är sant! Jag är helt säker på att det var kombon bootsen, MSM och en okuvlig tro på tillfrisknande 

som gjorde detta möjligt! Ks har även hävt och läkt ut ett häftigt anfall av stafylokock plitor under 

hela hästens mage ( brukar krävas antibiotika). Plötsligt mystiskt skorv runt hästens ena öga försvann 

snällt med KS och silversalva. Mugg försvinner snällt med KS, syrran behandlar irriterad hud, kliiga 

öron samt analsäcksinflammation på sin hund med gott resultat. Mamma, som själv jobbat inom 

sjukvården, förvånades över den snabba läkningen med KS när hon fick ett stort brännsår på ena 

benet. Jag använder MSM av och till mot allergi och jag tvättar alltid de sår jag får med KS! Placebo?? 

Knappast!!!!! 

 

Frakturen när den var ny respektive ett år senare.  Jag har inte tillgång till den bild som togs i våras 

dvs ett år efter friskbilden, men där var alla synliga spår av frakturen borta. 

 

  
 

Åsa Olsson. Nåt mystiskt skabbliknande skorv som hon plötsligt fick kring vänster öga. Huden var 

svullen och fylld med små skorviga skorpor! Efter en veckas daglig behandling med KS och silversalva. 

svullnaden har minskat väsentligt och skorvet är borta. Även de rosa ärren försvann efter ett tag. 

 



  
 

Eva Gustavsson. Kan skriva under på detta, har en 28 årig fullblodsherre som gått Int Fälttävlan i sina 

verksamma år. Har gett honom Gluko/Max och MSM samt använt Back on Track Stableboots sedan 

några år tillbaks. Han har heller ingen artros och arbetar fortf en del. Detta är rätt fantastiskt med 

tanke på det arbete han utfört. Redan för 5 år sedan, då han fick en hälta, menade veterinären att 

med tanke på hans ålder så var det med all säkerhet artros!!! Men tji fick han! Ingen artros där inte, 

en liten vrickning. Så, ja, jag tror stenhårt på dessa produkter dessutom håller det min egen artros i 

schack o tack för de. 

 

Åsa Olsson.  En trevlig bieffekt som bevisar hur mkt MSM påverkar HELA kroppen! Så här superblank 

har hon aldrig varit tidigare och när bilden togs hadehon tvingats stå still i sin box i stallet ett helt år! 

Kroppscirkulationen var bottenkass, hon borde ha sett ut som en matt dammtuss! Bilden är från de 

första dagarna då hon fick börja komma ut i solen igen. Men, som sagt, hon hade då fått MSM 

dagligen under hela året... Placebo??? Yeah right! 

 



 
 

Sarita Axelgrim. En släkting till mig har inga tänder kvar i munnen och kunde inte använda 

löständerna då hen hade ont i gommen och ojämna gropar. När hen använt MSM och ks ett tag 

började groparna att växa igen och ömheten försvann. Nu kan hen använda löständerna och det 

underlättar livet betydligt med matintag (och utseende). En förvånande extrabonus, enligt 

släktingen. 

 

Elisabeth Evertson. Måste få berätta om min ibs-mage..idag var en buller och bångdag med täta 

toabesök tills jag drack KS, en halv dl i lite micrat vatten vid 4 tillfällen med en halvtimme 

mellan..magen är lugn som en filbunke nu. 

 

Mia Strande. Har en hund som haft mycket klåda och jag har prövat de mesta men utan resultat. 

Började att ge kollodialt silver till henne och nu har klådan börjat att bli betydligt mindre . Så 

hädanefter kommer jag att använda de till henne och mig själv. 

 

Tini van der Poll. Har också Fibro sedan drygt tio år, hittade MSM via tidningen 2000-talets 

Vetenskap, så det har jag tagit de senaste åtta åren, vilket hjälper väldigt mycket. Har varit utan ett 

par gånger då pengar saknats, då har jag fått tillbaka värken med en gång. Numera utsätter jag mig 

inte för experimenten att vara utan MSM det är nödvändigt för att få ner smärtan. KS är för mig mera 



en produkt mot infektioner, tar ca 15ml efter tandborstningen på kvällen, vilket höjt tandhälsan 

också. Så båda produkterna har sina plus! 

 

Pia Hellertz. Jag har haft en öm näsborre i flera veckor, som gjorde att jag hade svårt att snyta mig 

ordentligt. Jag är inte förkyld men behov att snyta mig ofta tror jag är en åldersåkomma - är 73 år. 

Har ingen aning om orsaken till ömheten eftersom jag inte har varit förkyld på länge. Eftersom jag 

druckit en sån där "medicinkopp" (30 ml) med KS morgon och kväll samt baddat med KS med en 

bomullstuss, för att komma åt besvärande hudproblem som kliat - med framgång - så sprutade jag in 

KS i näsborren två kvällar. I går morse fick jag akut näsblod i den näsborren och sen dess har jag inte 

känt någon ömhet alls i näsan. Trolleri! 

 

Caisa Landahl. Min dotter ringde från skolan för hon hade så ont i ögat igår. Hämtar tidigare o det ser 

ut som jättejobbig ögoninflammation/infektion? Rött, vattnigt o svullet. Baddade med pad indränkt i 

KS, använde en medicinspruta för att få in lite i ögat o några timmar senare vände det! Idag 

ingenting. 

 

Anne Maaninka. Tack för en bra soda trots alla tråkigheter omkring. Men en bra produkt får gratis 

marknadsföring trots allt. Måste bara berätta jag också. Har KS och druckit det mer eller mindre ca 1 

år. Hållit mej frisk då andra ligger och kurerar sej i sin bädd. Hade mammas gubbe som hjälpte till 

med diverse saker och så fick han sej ett skrapsår. Eftersom han äter blodförtunnande medicin 

började det verkligen blöda. Spreja lite ks på och la ett plåster på såret. Idag när han kom och hälsa 

på frågade han vad det var för nåt jag spraya. Sa att det var ks. Blev intresserad och sa att såret var 

läkt och att det inte blödde som det brukar göra när han får ett sår. Får ta det försiktigt med detta 

kvacksalveri medel och se till så de beställer en flaska. . De måste märka det själva hur bra det är. 

 

Tony Wallén. När jag började med msm för ca sex månader sedan hade jag två förhoppningar. Den 

ena infriades efter ca en månad, nämligen att mina värkande fingerleder blev smärtfria och mjuka! 

Den andra lät vänta på sig ända fram tills nu, att mina knän ska sluta värka. Ikväll sprang jag 60 min 

utan värk, varken under tiden el efteråt! Helt otroligt med tanke på hur det har varit en lång tid 

tillbaka... Jag äter en matsked på morgonen o en matsked på kvällen! Msm fungerar verkligen! Iaf för 

mig :) Min tioåriga Labradortik äter också msm, samma sort, och blev flera år yngre på köpet. 

Extremt mycket piggare o gladare o rappare vid promenaderna :) 

 

Marianne Westbom. Jag ger min Bichon ett kryddmått Grönläppad mussla varje dag. Det innehåller 

även msm. Piggare hund får man leta efter. Han är 13½år. Tidigare slickade han på ena tassen.....inte 

numer  Hundar får ju också artros. Har själv artros o är opererad i tån o ena tumbasen. Jag hoppas 

msm gör att jag slipper fler jobbiga operationer. Läktiden är ett år och smärtorna efteråt är jobbigare 

än innan. 

 

Jaja Östberg. Min labbe får också MSM och en pipett KS varje dag - snart 6-åring, men som en valp, 

säkert jättebra för han... 

 

Susanne Eriksson. jag har börjat med silver för 2dagar sen mår kanon bra har också kol men jag mår 

mycket bättre nu än innan och jag är glad att hittat detta medel. 



 

 

Inga-Lill Servin. Väcktes inatt av förtvivlat gråt. Minstingen hade öroninflammation (troligtvis) har 

klagat på ont i örat några dagar... Gav en snaps KS och droppade ca 5-6 droppar in i örat, i morse 

vaknade han pigg som en mört utan öronproblem. 

 

Heléne Eriksson Fd Sjöström.  Jag har också en nackskada samt fibro och artros. Inga värktabletter 

har fungerat.. men det som HAR fungerat är MSM samt att jag går och får Kranio Sacral behandlingar. 

MSM har tagit bort den värsta av den molande värken i hela kroppen och behandlingen har tagit bort 

sååå mycket smärta! Lycka till! 

 

Susanne Hannott. Mycket spännande! Ser fram mot en rapport sen! Och är så glad Curt Axelsson att 

det hjälpt dig så mkt! Mig har det hjälpt på tex PPP som jag hade under foten, helt borta nu! Och jag 

hade rejält ont! Så tacksam! 

 

Helena Granström. Jag använder också ks som den är, i näsan varje morgon och kväll. Är gravid och 

slipper då att vara täppt. 

 

Annette Nilsson. Ja det kan du göra. Jag har kunnat sluta med vanlig nässpray helt, vilket jag inte 

trodde var möjligt, men ks har hjälpt och jag kan andas fritt genom näsan nu. 

 

Desiré Lee. Min sambos psorisasis har helt klart minskat sedan han började med msm och KS för ett 

par månader sedan. Han tar en tesked msm på morgonen och en matsked KS om dagen. 

 

Mariann Andersson. Läs också på om tarmen och hudsjukdomar! Kanske överväga ta probiotika som 

kosttillskott? Ta gärna D vitamin och omega 3 också.Överväg att sluta med spannmål/gluten och 

socker, om du inte redan gjort det. Svårare åkommor måste man nog angripa från fler håll. Jag själv 

har äntligen lyckats få ner min svamp, dvs eksem och nagelsvamp, med ovanstående alla tillskott 

OCH Kolloidalt silver, då tar jag 3 tsk Ionosil spritt över dagen och baddar på eksemet! 25 år senare så 

börjar jag äntligen skönja att nått händer i min kropp. 

 

Anita Forsberg. Köpte, igår, mitt KS från hälsokosten på Hornsgatan, i Stockholm, och till min stora 

glädje så har deras försäljning av KS ökat dramatiskt den senaste tiden. Tjohejsan! 

 

Sarita Axelgrim. Inget anmärkningsvärt men ändå.. Någon kanske har samma problem? Jag har haft 

en hård varkula under huden, högt uppe på magen i ca 7 år. Den ligger lite inne i kroppen och jag har 

försökt att klämma ut varet. Ibland har jag lyckats men sen har kulan växt till sig igen. Den har varit 

stor som en spelkula. Nu senast när jag lyckades tömma, tänkte jag att jag ska komma ihåg att spraya 

med ks. Har sprayat en gång per dag (ibland har jag glömt). Nu efter två veckor är kulan helt borta 

och det är bara ett litet märke kvar på huden . Kommer att fortsätta att spraya tills allt är borta. 

 

Martina Filipsson. Har astma och började igår med KS 5 ml. Idag släppte slemmet lätt. 

 

Heléne Höglin. Jag tog en bit indränkt kompress o plåster som fick sitta över natten. Detta är gjort 2 



gånger med några dagars mellanrum. När andra omslaget gjordes så var det en väsentlig skillnad på 

naglarna, det såg ut som naglar igen och hade annan färg. 

 

Dick Larsson.  Körde spray av KS under 2 veckor ca 3ggr dagligen + EMS salva, notera bara att innan 

varje behandling måste ni köra hårt med nagelfil samt också rengöra under naglarna ordentligt. Jag 

körde oxå fötterna under duschen med så varmt vatten som jag stog utmed under 2-5 min innan min 

rengöring! Glöm inte att byta till helt fräsa sockar samtidigt!! Funkade för mig och är helt återställd, 

men lite jobbigt!! Har haft nagelsvamp i ca. 20 år och köpt dyra preparat utan större funktion!!!! 

 

Maria Ericsson. Min son vaknade med en tjock hals och hosta och var genom förkyld! Gav honom KS 

och lite MSM och pressad lime och nu 1.5h senare är alla spår som bortblåsta!!! Jag blir så glad över 

att kunna leva så naturligt som möjligt och slippa ge honom Bisolvon, Aerius, Airomir och Flutide ( då 

han har förkylnings astma och allergier...) Lycka! Det borde bli årets julklapp det här! Tänk vilken win 

win för arbetsgivare och alla anställda  närvaro och god hälsa  Jag har kört med MSM och KS sen i 

somras och det har gjort en enorm skillnad för mig. Svärmor fick en KS flaska för några veckor sedan 

och hon var imponerad över att hennes huvudvärk försvann ! Tycker det behövs lite pepp till tråden. 

 

Annika B Backen. Vill berätta min historia ang. KS och MSM. Har varit sjuk i Fibromyalgi sedan -98 

och även diagnos ME 2012.......ingen hjälp från sjukvården endast smärtstillande som Tradolan 

etc...... Blev uppmärksammad på KS i och med allt tjafs i media och nyfiken som jag är av naturen och 

en önskan att må bra, så beställde jag hem KS och MSM. Började en helg med silvergroggar.....här 

skulle kroppen chockas ordentligt. Vad som hände efter 3 dagars användning av KS var att en 

bråkande öronspottkörtel som jag haft i flera år och fått antibiotika i omgångar för......helt bara 

säckade ihop och skrumpnade:) Dessutom hade en kindtand i dess absoluta närhet lossnat rejält och 

den sitter nu fast! Inflammation som läkte ut på 3 dagar.....helt otroligt. Nu fortsätter jag med KS och 

MSM och märker att jag måste gå varsamt fram med MSM för magen reagerar och det är någon form 

av utrensning.......KS gör gott i kroppen. Märker att det händer positiva saker hela tiden, men saknar 

fortfarande energi.....väntar otåligt på den. Den kommer är jag säker på men skynda långsamt. 

 

Sandra Wahrendorf. Tjo! Jag har nu använt ks i två veckor med positivt resultat! Min allergi och 

astma är bättre. Jag kommer att fortsätta :-) 

 

Jose Jimenez. Det finns absolut ingenting i denna värld som är så effektivt mot det mesta. Jag har 

blivit av med mina laktosproblem. Nu kan jag dricka och äta mjölkprodukter i massor utan att magen 

blir uppsvälld. Helt underbart. Jag är nästan den enda personen på min arbetsplats som inte är sjuk 

idag. Dom flesta är hemma och dom andra snörvlar och hostar. 

 

Britt-Marie Munther. Måste berätta att häromdagen fick jag stora röda utslag under höger armhåla 

och det sved jättemycket och vätskade. Inget under den vänstra. Hur som helst så tog jag en stor 

bomullstuss och dränkte in den med ks och la i armhålan. Sen fick jag gå med armen nere ett tag. 

Bytte två gånger och till natten sprayade jag och även på morron. Efter två dagars sprayande kom jag 

på att jag skulle ha tagit ett kort på det röda men då fanns inget att ta kort på. Helt borta. 

 

Mia Haglind-Hultgren. Hej Alla! En liten solskenshistoria igen vilket kan behövas i dessa tider: 



Igår fick jag gå hem från jobbet med kraftig utinvägsinfektion och värk i ena njuren. Omgivningen 

försökte få mig till vårdcentralen för penicillin men penicillin är jag klar med i det här livet. Hem så 

fort jag kunde, i med silvergroggen, spreja KS i underlivet flera gånger, hällde i mig en liter citron- och 

nyponvatten samt sov med en KS-fuktad binda hela natten. I dag känner jag absolut INGENTING . Så 

nu har jag besparat alla skattebetalare ett besök på vårdcentralen med tillhörande 

penicillinbehandling. Är det undra på att Läkemedelsföretagen vrider sig av oro?! 

 

Monica Söderquist. Monica Söderquist Ska berätta om min hund som varit väldigt sjuk sedan i maj. 

Det började med kennelhosta som efter en vecka gick över i lunginflamation. Penicillinkur efter kur 

och hunden blev bara sjukare och sjukare 41 graders feber och fruktansvärd hosta. Hon spydde var 

och blev bara magrare och magrare. Tillslut satte veterinären in kortison och vips försvann febern 

och det återstod ca: 10% av hostan men lungorna och blodprovet såg förskräckligt ut. Hunden 

började i alla fall äta och gick upp 3kg på 2 veckor så vi beslöt att ge henne en chans till. Testade då 

att ge henne kolloidalt silver och msm, det tog bara 4 dagar innan all hosta försvann. Ser med 

spänning fram emot röntgen om ca 3veckor. Tog även bort kennelhostan på mina andra hundar som 

vi drabbades en runda till. Så visst hjälper det!! 

 

Suzanne Currybettan Bielik. Måste ju vara väldigt individuellt hur man svarar på KS (?). Både invärtes 

och utvärtes. När jag hanterat chili och tafsade mig under ögat sprejades jag med vatten av maken, 

när det inte hade någon lindring slet han åt sig en flaska med KS och sprejade mitt öga och jag tjöt 

rakt ut. Det kändes så mkt värre än vatten. Men mina besvär gick förvånansvärt snabbt över. Hade vi 

bara använt vattensprej kanske jag haft ont en halvtimme istället... 

 

Anna Wäktare. Wow - då är vår berättelse inte så konstig då: Sonen fick vattkoppor som började m 

hög feber och 2 prickar, bara svagt upphöjda röda prickar. Inget kliande. Gav KS i dryck, tex 

äpplejuice med citron och KS. Sprayade oxå KS på de två prickarna. Knappt 3 dygn senare feberfri, 

bara svagt kan man ana ena pricken, den andra borta, kändes nästan som att han aldrig haft 

vattkoppor ... Men eftersom han träffat kusinerna som hade det och fick det precis 2 v senare, och 

att det började m feber känns det ändå som att det var vk. Helt otroligt om det kan hjälpa så bra. 

Önskar alla visste! 

 

Barbro Johansson. Jag började med ks i måndags, har alltså inte byggt upp något i min kropp, tisdag 

vid lunch var jag riktigt dålig med feber och halsont..blandade en silvergrogg; tog en matsked då och 

då..sprayade rent silver i näsa och hals varje kvart..sov hela natten..vaknade nästan feberfri..fortsatte 

nästa dag med silvergrogg och spray..nästa dag super pigg med massa energi..så fort har jag aldrig 

piggnat till..gillar detta. 

 

Roger Nibeland. Imorse kände jag influensan komma. Jag har känt den så många ggr så jag vet precis 

hur det känns och vad som kommer att hända närmsta dagarna. Jag tog en hutt ur silverflaskan, 

samma sak någon timma senare och nu är samtliga symptom borta. Synd att det bara är inbillning 

som alla lärda människor säger, annars hade jag varit frisk nu. Nu går jag tydligen bara omkring och 

känner mig frisk utan att vara det. 

 

 



Inger Francke. Kan def säga att k s botade min svåra ögoninfl som jag fick i Indien. Det tog knappt ett 

dygn efter att jag droppat k s i ögat några ggr. 

 

Åsa Davidsson. Jag sprayar ögonen varje kväll och morgon för torra ögon. Hjälper bättre än medel 

från apoteket. 

 

Monica Löfsved Pettersson. Har sedan 1,5 år droppat KS m MSM i mina ögon morgon och kväll och 

mitt tryck i ögonen har sjunkit fr 21 till 19 på det ena ögat och fr 19 till 17 på det andra! Trycket har ju 

med starr att göra och min mamma hade starr på båda ögonen, och jag vill förebygga detta! Ks och 

MSM är toppen! 

 

Inger Francke. Jag droppar rent k s i ögonen morgon och kväll sedan ca ett halvår och jag behöver 

inte längre anv ögondroppar  mot torra rinnande ögon. Är inte heller lika ljuskänslig som förut. 

 

Anna Larsson. Jag kladdade ihop lite decubal,MSM och KS i går och smorde in mitt ansikte. Fick 

väldigt många pigmentfläckar efter graviditeten. Och från i går har dom blivit ljusare!!!!! Höll på att 

börja gråta i morse. 

 

Svetlana Ceca Kapor. Jag har mer eller mindre förlorat luktsinnet pga polyper i näsan. Nu har jag 

sprejat silvret i näsan och nu är lukten tillbaka Är det bara placebo effekt? Det tror jag inte. 

 

Maarith Byström Heino. Min då 12 åriga dotter hade kräksjuka för 2 år sen och det var första gången 

jag använde silver. Hade hört talas om det då jag jobbade på en hälsokostbutik Vi i familjen var "feg" 

o tog 1 tsk när vi fick hem det o morgonen efter. Men 1 1/2 dygn efter min dotter blev sjuk så 

började min äldsta dotter och jag må fruktansvärt illa o förstod att vi höll på att bli sjuka. (Visste inte 

doseringarna) men vi tog 2 msk rent silver var och efter ca 10 minuter så var bådas illamående borta! 

Och vi blev aldrig sjuka.Och sen dess har vi tagit minst 2 msk/dag rent silver i perioder när vi vet att 

det gått på skolan. Och peppar peppar så har vi klarat oss. 

 

Tuija Vuontisvaara. Herregud så lättlurad man kan vara! Jag har två katter som bor nere hos mina 

föräldrar och är utekatter. Den ena har sen ett tag tillbaka ett fult sår vid "tass vecket" & den andra 

lider av eosinofila granulom komplexet, och äter för mycket kortison ibland, ibland måste hon ha 

tratt för det är så hemskt. För två veckor sen, hällde jag i KS i drickvattnet och bad mamma hälla i 

mer när det tog slut/hon bytte och se på f#n! Såren har börjat läkt riktigt bra - på båda katterna och 

EGK katten är kortison och tratt fri! Plus att pälsen är fin och dom dricker på som sjutton. Konstigt att 

katterna mår bra av placebon? Varit nära avlivning en gång pga det, pumpa kortison o antibiotika, 

bytt foder hit o dit. Men nu, KS, och vips så fin! När började dom läsa? Varför har inte jag fått en 

vänförfrågan på Facebook? Skämt o sido, men mamma som inte har fb eller surfar, alls, sa; "Beställer 

du sånt där medel (KS) till mig? Det verkar ju superbra, det ser ja ju på katterna"Trevlig helg & skål, 

nu blir det KS grogg.  

 

Janet Impiö. Våran katt har haft eksem i alla sina 13 år och kortison å antibiotika om vart 

annat...hjälpt för stu den vissa ggr men sen började jag ha i silver i dricksvattnet och det är såååå 

mycket bättre. Endast någon torr skorv men inget som är infekterat eller vätskande. Fantastiskt är 

vad det är. 



 

Pirjo Hartvik. Ger bara KS vatten till mina hundar o katt, så fina i pälsen! 

 

Linn Kaosfabrikken Hemmingby. Jeg kurerte kennelhoste med ks. Jeg rakk ikke til veterinær før de 

var friske, en gang. De hostet litt, jeg ga ks, og etter et par dager sluttet de å hoste. Ingen av dem var 

merkbart syke. En stund etter, fikk vi vite at min sambos kamerat hadde hatt kennelhoste på alle sine 

hunder. Sambo hadde hatt sin hund med på besøk der. 

 

Ann Person. Jag sprayade min hund simba på baken när han hade en analsäcksinflammation med 

msm och ks blandat. Gick bort på ett par dagar. Han fick antibiotika hos vet men det gick inte över. 

Dom 'försökte klämma bort det' men misslyckades totalt. Han fick silver bara först men när jag tog i 

msm då blev det bra fort. 

 

Anna Bjöör. Jag blev av med min psoriasis i hårbotten efter att ha använt msm i ca två månader. 

Började med ett kryddmått, sedan ökade jag vecka efter vecka tills jag var uppe i 3 tsk. Överlycklig 

över detta då min hårbotten var hemsk :-) 

 

Linda Holgersson.  Blanda msm och ks och spraya på alla ställen där du har ditt eksem. Jag började 

för 3 veckor sen ungefär. Dricker även ks. Har inte börjat inta msm oralt än dock. Sån skillnad på 

eksemet, åt det bättre hållet vill säga.... 

 

Pernilla Antonsson.  Kämpat inatt med en kattunge på 4 veckor som blev vinglig lite stel i ena tassen 

o ville inte röra sig.fick veta att det kunde röra sig om kattsnuva så jag fick i henne 12ml ks o låg på 

värmefilt.efter c 2 timmar å började hon röra sig lite mer o mer så hon fick intill bror o styvmor 

igen.ställde väckarklockan på 2 timmar o döm om min förvåning när hon mötte mig i dörren och 

busade med sin bror. 

 

Eva Ström Forslin. Fick PPP-diagnos häromdagen och har varit oerhört nere eftersom det har varit så 

illa att jag inte har kunnat gå. Nu har jag kört med silverlotion, sprayat extra ks och har fått 

Duodermplattor och salvor av doktorn. Underbart att kunna gå på fötterna igen, även om det 

fortfarande gör ont. Men det är ju trots allt skillnad på ont och helvetiskt ont. 

 

Malinda Berthsdotter. Jag blev hunditen i våras. slet av min nagel från roten. satte handen i ks i 

några minuter och sen in till akuten för att se vad de tyckte såret såg ut. Jag tackade nej till stelkramp 

sprutan säkert 4-5 gånger o de titta på mig som om jag skrev min egen dödsdom. jag berättade att 

jag hade ks hemma och tänkte behandla med det. de skrattade o kallade mig för hokuspokus. de 

skratttade mindre när jag upplyste dem om att de har använt ks på astridlindgrens sjukhus sen 15 år 

tillbaka.. de skrattade också mindre när jag frågade vitsen med att spruta in stelkrampbakterier rakt 

in i blodet på mig, om jag nu har stelkramp i såret så är väl kroppen redan på väg att skaffa 

antikroppar emot den och om jag håller såret syrerikt så förvandlas inte bakterierna till stelkramp. 

hon svarade med att hon kunde ge mig en dubbeldos stelkramp i sprutan (?) precis som hon var helt 

hjärndöd och var tvungen till att säga något. de upplyst mig om att min nagel kommer nog inte växa 

ut igen. Idag (ca 6 månader senare) är nageln nästan helt återställd.  Ingen stelkramp. 

 

Annica Lindström. Ja sprutade ks i nylle ja med när ja fick finnar å dom försvann på en gång! 



 

Maria Brunkes. Ems creme fick bort min psoriasis på en vecka.  Happy!  Synd att det inte finns större 

flaskor av Ems creme, då det finns människor som har psoriasis över hela kroppen, och det går åt 

ganska mycket. 

 

Linda Holgersson.  EMS är fantastisk på min psoriasis också. 

 

Ingrid Berntsson. Vår hund fick första epilepsianfallet när hon var ett år, därefter var och varannan 

månad. För sex månader sedan började vi med KS i hennes dricksvatten, hon har inte haft något 

anfall ännu, om det är KS som hjälpt vet vi inte men man börjar undra. Kram till alla. 

 

Maria Olsen. Jag har ätit msm i fem år, har fått starka naglar o mitt hår växer ca 20 cm / år och 

topparna har jag bara behövt klippa en gång /år har fått fler hårstrån så det ser tjockare ut. 

 

Kon Stella Tion. Har själv RA som jag har under kontroll och slutade alla läkemedel som kortison, 

enbrel, sulfasalazin etc för detta. Samtidigt när jag slutade för ett år sedan började jag med KS och 

MSM. La om kosten... bort med vitt bröd och pasta, mejeri produkter, socker och kött. Ökade 

grönsaker och frukt i kosten. Har även lite psoriasis i hårbotten mellan varven. Jag är så gott som 

symptomfri och tar inte KS dagligen längre men MSM tar jag ca 1/2 tsk i glas vatten varje kväll. Den 

håller borta eksem och ledinflammation samt kontrollerar tarmen. Lycka till!!! 

 

Sabina Binne Petersen. I går kväll var första gången jag tog silvergrogg. Hade feber och mådde jätte 

dåligt vaknade för en stund sen och sängen är dyngsur. Jag tog ingen alvedon och jag har svettat ur 

febern ingen nästäppa bara törstig. Så nu köper inte jag mera alvedon iafl! 

 

Camilla Ekblad. Min dotter hade kräksjuka igår och jag blandade 1/2 dl ks med 1 dl ljummet/varmt 

vatten och bad henne försöka dricka allt på en gång. När hon gjort det slutade hon kräkas. 

 

Alex Hansell . Med all respekt, men att välja KS framför antibiotika är inte alls att chansa däremot är 

det verkligen en chansdragning med antibiotika, tycker jag. Jag fick så mycket antibiotika som liten & 

vuxen (jag är också öronbarn) att jag är numera resistent mot det, om man har fått 5 st 

antibiotikakurer (olika sorter) på varann mot mycoplasma inom loppet av 2 månader, så har man 

delvis 3 månader senare i mitt fall IBS & ett desperat & frustrerat sinne (detta var 3 år sen). Råkade 

ha en vän som frågade om jag vill testa KS. Jag tittade på henne som om hon inte var från den här 

sidan Vintergatan & tänkte men vad sjutton...  Smart nog gick jag först till vårdcentral, kollade att 

mycoplasman var kvar & åh vad den var kvar! Tackade snällt för mej med mössan i handen, gick hem 

& silvrade, gick på återbesök på vårdcentral & halleluja, plasman var borta... Det måste skett ett 

mirakel eller så var det kanske det ovetenskapliga silvret som faktiskt funkade... Då kan jag väl 

tillägga att jag VERKLIGEN INTE trodde på det. Utgick verkligen ifrån att det var tvättäkta humbug... 

Sen dess har ingen antibiotika gått genom det här huset, för det behövs verkligen inte. Har idag är en 

jättego läkare, så klart tycker vi inte lika i allt, men han jobbar med vår Bvc också & han är inte big fan 

av antibiotika, han är väldigt påläst & tar till sej alla nya studier. Känner mej glad att det finns schysst 

& bra läkarvård också, för så klart vill vi ha den bästa vården, men också den vettigaste... 

 

Susanne Hannott.  Jag hade så där under fotsulor! Kunde knappt gå! PPP är hemskt smärtsamt och 



svårbehandlad! På hud fick jag bara kortison som inte hjälpte mer än för stunden. Jag hade det oxå 

över ett år. Nästan två och jag drog ner på mjölk o gluten men det gjorde inte så stor skillnad. Jag 

började med ett näringstillskott och provade EMS salva och silversalva som lättade det lite. Men det 

som verkligen hjälpte va att ha silveromslag på natten. Det hjälpte faktiskt och tog även bort 

smärtan, till slut blev det bättre och bättre! Och efter några veckor så blev jag av med det helt. Vid 

minsta lilla antydan till nya blåsor tog jag på silver igen. Jag dränkte in bumollspads eller kompress 

med ks tills det var genomdränkt och tejpade fast eller ned bandage. Hade jag riktigt mkt så hade jag 

det även på dagen och sprayade på mer om det torkade. Jag var så glad och lättad! Nu har jag varit 

besvärsfri 1 1/2 år. Jag tar frtf näringstillskottet, och ks ibland. Hoppas du oxå blir bra! 

 

Rebecka Svensson.  Ät KS å MSM! Jag har själv liknande problem men fick bort dä när jag börja äta KS 

å MSM! Gör även en egen salva så mam slipper förstöra sig mä kortison... Blanda ihop mortlat msm-

pulver, lite honung, KS, å aloe vera i cocosolja å smörj mä! Dä kan du smörja mä hur många gånger 

som helst om dygnet utan att dä tar skada på nå vis! 

 

Cecilia Dahlström. Måste bara få dela med mig av en ir händelse.. Igår blev yngsta dottern med 

skyhög feber, 39,7 mätte jag som mest! Hon var ju rätt påverkad såklart. Först tvingade jag i henne 

0,5 dl KS vid lunch. Men kom sedan på att jag kanske skulle blanda ihop en liten silvergrogg (bara 

med ca en halv pressad ekocitron och KS såklart) Hon hällde i sig halva rätt snabbt..ca 20 min senare 

hade tempen sjunkit med ca 1 grad?! Hon mätte då 38,4.. Innan hon la sig fick hon 1 ml Rosmarin 

samt resten av sin lilla grogg. I morse vaknade hon helt feberfri, nu när jag kollade henne så är den 

fortfarande nere på 37,1  Underbart att se sådana klara fallstudiebevis på att KS hjälpte hennes lilla 

kropp att komma i sån underbar balans och därmed till läkning. Kroppen är fantastisk. 

 

Liselotte Lotta Samuelsson. Samma hände min tös förra helgen! Hade 39,5 grader på kvällen - drack 

KS och citron. På natten tempade jag henne till 38,5 och morgonen efter hade hon 37,5 som sedan 

sjönk till 37,1. Helgrymt!!! 

 

Emma Holmberg. Igår vaknade barnen med rejäl förkylning och konstant rinnande näsa. Gav ks 

under dagen och idag är snuvan som bortblåst! Så tacksam för att jag funnit ks!! 

 

Maria Simic Lazarevic. Säger bara : HELLO KS och välkommen till min fam där vi oftast är friska. Nu 

råka min yngsta prinsessa drabbas av lite feber och förkylning. Trodde aldrig i min vildaste fantasi att 

hon( snart 5 år) skulle kvickna till på bara 20min. 0,5 dl KS och en halv eko citron. Tjohoo...// Maria 

 

Susann Hedblom.  Mig har KS hjälpt mot astma bland annat.Jag använde förut pulmicort och 

bricanul. Dessa mediciner gjorde mig ännu sjukare än vad jag var. När jag blev förkyld så blev jag 

sjukare än vad de ike astmatiker blev. Fick sitta upp i soffan och sova. Och jag kan lova att det blev 

inte så mycket sova för mig inte. Jag hostade så mycket att jag knappt kunde andas samt 

kräkreflexser uppstod. Kan du förstå hur jobbigt det var för mig. Jag slutade med medicinerna och 

kände mig bättre. Men när jag började med KS så upptäckte jag att jag kunde mocka stallet och 

hönshuset utan att hosta. Det är klart att man börjar att tro på KS men inte som en gud som du 

påstår. 

 

Anonym. Lite roligt att prostataproblem kom på frågan idag. Inte tänkt tanken förut. Men.... Har haft 



känningar av det i några år trots relativt låg ålder och har prostatabekymmer nära i släkten. När jag 

tänker tillbaka så har problemen avtagit och helt försvunnit sen jag började med KS  Lycka! 

 

Linda Näsström. Brände mig för 4 timmar sedan när jag skulle lägga in ved i kaminen. Spolade svalt 

vatten någon minut, och sprayade på KS ca var 10 min i en timme drygt.. För sedan glömde jag bort 

det  Har inte ont ens om jag rör det, och det ser väl ganska fint ut tycker jag. Har blivit en liten 

försänkning i huden. Ska bli spännande och se vad som händer tills imorgon. Tycker ju dock att det 

repat sig bra redan. Rök lite från armen precis när det hände så närvaron att ta ett foto just då var 

inte riktigt där. Upplever ofta KS som smärtstillande. Använder det ofta på barnens skrubbsår, 

myggbett och trasiga nagelband. De kommer själv och frågar efter sprayflaskan. 

 

 
 

Dagen efter: Morgonens bild.  Sprayade 2 ggr till innan jag la mig igår. Ska fortsätta nu tänkte jag. 

Känner fortfarande ingenting, och allt ser ljust och fint ut. 



 
 

Detta får bli sista bilden om inget annat hemskt uppstår. Har sprayat några gånger sporadiskt under 

dagen och tycker att det ser ut att läka fint. Gör inte ont, och inga blåsor har uppstått. Har ingen 

nedsänkning i huden längre så det betyder kanske att där bildats nåed nytt. 

 

 
 

Eva Kriström. I somras var vi på en camping och precis där vi var sprang en liten kille omkull och 

skrapade handflator och ett knä. Jag hämtade genast mig *trollerispray* och så att "nu ska du få se 

vilken bra spray jag har här, är det ok om jag sprayar lite?" jo, det var ok. Jag sprayade och torkade 

bort smuts och sprayade igen. Vi småpratade lite och jag frågade om han ville att jag följde honom till 

hans föräldrar, vilket han inte ville men han förklarade med snopen min och röst att "men det blöder 

inte längre och det gör inget ont heller" - *hokus pokus* svarade jag. 

 

Lycka Lindström. I fredags skar jag mig rejält i ena pekfingret. Trodde först det behövde sys men 

chansade och satte ett bandage med ks och höll tummarna  idag är det fint läkt och syns knappt. Bytt 

bandage varje dag med ks på. Coolt! 



 

Greta Gretlappen Andersson. Min Devon Rex -katt har i alla år haft lös avföring. Dock inte diarre. Har 

i ett par veckor testat ks på mina tre katter och till min glädje ser jag att min devon rex har fått 

normal avföring. 

 

Agnetha Hjortsparre.  Jag begriper mig inte på folk faktiskt, alla är så oerhört hjälpsamma på denna 

sida, och vad tror folk igentligen att KS hjälper alla mot allt? Jag tog KS mot min mage för den är 

katastrof, läkarna hittar inget alla prov är bra, så jag har ner eller mindre ställt min egen diagnos! KS 

har jag använt mot mycket både till mig själv o djuren, ibland hjälper det ibland inte! Magen kände 

jag ingen bättring för, men jag har lidit av att mina fingrar svullnar upp och värker, ser ut som 

uppblåsta och går inte att böja på! Jag var så koncentrerad på min mage så jag märkte inte att 

svullnaden och värken försvann från mina fingrar, dom är inte svullna längre  och det var KS som 

hjälpte! 

 

Anna Andersson.  Jag är övertygad om att du har en massa "skit" i dina inre organ-som du 

förmodligen inte ens visste att du har.Den kan vara rester av läkemedel eller en groende 

inflammation.När jagbörjade med ionosil många år sedan så råkade jag ut för samma sak som 

dej.Som blixt från en klar himmel blossade det upp stora röda knölar som ömmade och sved och 

brände som attan.Kliade sönder dom på nätterna när jag sov.Såg ut som om jag hade spetälska.Blev 

jätterädd och fick panik.Men homeopaten skrattade gott och sa att det var ju toppen.Jaha du tack för 

det-så sjysst sagt..Då förklarade han att jag bar omkring på en massa osynlig "skit" i organen.Och nu 

fick kroppen hjälp av Ionosilet att göra sej av med allt som den behövde bli av med.Och då blev det 

en utrensning.Dvs att din kropp nu har öppnat stora portarna ut.Funkar typ som att klämma sönder 

en stor finne-allt kommer ut..Dina organ hinner inte med att göra sej av med "skiten" bakvägen i den 

takt den behöver.Så då söker den sej nya vägar.Dvs "skiten" forslas ut genom huden.Man har ju inte 

jobbat ihop till all "skit" på en enda dag.Det har säkert pågått i många år så att "skräphögen" är 

väldigt stor nu i din kropp.Så utrensningen måste få ta den tid det tar.Det blev sämre.Men det 

kommar att bli toppen vartefter.Så ha tålamod och härda ut.Din kropp jobbar nu febrilt för att bli 

ren.Fortsätt med att tvätta med Ionosil.Och drick det gärna också.Snart vänder det på sej.Från 

negativt till positivt. Våga att härda ut och ge Ionosilet en ärlig chans..För efter det jag själv gick 

igenom så är det min fasta övertygelse att det blir bra vartefter kroppen har gjort storstädningen 

färdig..Och återkom gärna och berätta hur det går... 

 

Sanna Wennerquist. Jag åt Msm i ungefär 3 veckor och efter det har jag inte känt av mitt ena knä 

som jag har haft ont i till och från i några år! 

 

Eivor Andersson. Jag blev pigg i benen efter 2 dagar..startade med ett kryddmått och det blev för 

mycket och fick gå ned till bara ett par korn den första tiden eftersom jag fick så mycket utrensningar 

som var jobbiga..har stannat efter 1 år på ett kryddmått där jag mår så bra... 

 

Karin Alfredsson. Har använt MSM sedan slutet på september och inser nu att jag nästan aldrig 

använder mina läsglasögon längre. 

 

Carina Lidholm. Jag har också fått bättre syn, helt underbart!! 

 



Ingela Brodin.  Positiva effekter enl mej: fick ett väldigt infekterat kattbett och läkaren blev helt ifrån 

sig och sa:- du måste ha amimox innan du får blodförgiftning. Amimox får man ju svamp av, lade 

silveromslag i tre dagar. Fingret blev som förr. Sonen var med om en svår lastbilsolycka och fick 

glasskross rivet över hela ena axlen. Vården lade på nåt grönt nät och plast utanpå, skulle han ha i 3 

dgr. Han luktade rutten. Under klökningar så tvättade jag med silver. Lade om silver två ggr/ dygn 

fast dom sagt att det skulle vara ifred. När han kom till vc så undrade dom och dom lade på nytt 

grönt nät, inflammationen fick ny fart. Av med det och på med silver. Efter 3 veckor var 

inflammationen över och sköterskan erkände att silvret var fantastiskt men dom får inte använda det 

i vården. Nu dricker jag en slurk varje dag. Utvärtes har jag det på alla sår och skrapsår sen många år 

och ingen vetenskapsman ska slå i mej att det inte funkar. Det kattbettet hade ingen placeboeffekt 

fixat. 

 

Stina Redbjörk Eklund. Ja jag tar extra vid influensa och har klarat mig från det, tar inga vaccinationer 

inte ens när jag åker utomlands, har ks med mig och sprayar över sallader, tar in det före och efter 

mat, har det i dricksvattnet jag köper där. Använder det som handdesinfektion. Borstar tänderna 

med egengjord tandkräm med silver, msm och kokosoljs. Har använt det på ett fult ärr som läkaren 

tyckte såg så fint ut nu i höst när jag var på besök där, brände mina fingrar som jag råkade lägga på 

en het platta, blötte upp en pad och höll den mot fingrarna, smärtan försvann och inte en blåsa blev 

det. Tandfickor läkt väldigt fort. Skrubbsår på knät som blev varigt ( var bortrest och glömde ta med 

mig ks) rengjorde jag en gång när jag kom hem. Det räckte och det läkte snabbt. Har också fått höra 

av flera stycken att jag har så fin hy (och jag är 60 år och röker  ) men jag har ju använt mig av msm 

och ks i snart 15 år. Har aldrig varit mycket för att smörja in mig, men har det senaste året börjat 

använda mig av EMS salvan och nu EMS cremen som är samma men cremen är tunnare. Använt det 

till mina fötter oxå och de blir så mjuka. 

 

Tobias Engqvist. Tjejen fick jätteproblem med EMS-salvan i början. Det började bubbla i huden och 

kliade nått fruktansvärt. Såpass att hon blev tvungen att sluta med salvan för ett tag. Hon fortsatte 

med msm och ks och pausade salvan. Nu efter ca 4 veckor så börjar det gå åt rätt håll med hennes 

hud och nu kan hon använda salvan också... troligen blir det för mkt för huden i början under 

utrensning och läkning. 

 

Maria Larsson. EMS-  det kunde komma små röda prickar tex på underarmen, kliade, försvann efter 

ca en dag. Sen dök de upp nån annanstans. Så höll det på i typ tre veckor. Har också psoriasis. Tar 

1tsk KS morgon/kväll o 1tsk MSM/dag. 

 

Mikael Eriksson. Har prostatacancer som ärftlig belastning inom släkten och började därför göra PSA-

prover för 7-8 år sedan ( är 55 år ). Förra hösten hade värdet stigit markant två gånger i rad och 

vårdcentralens läkare tyckte att vävnadsprov ( biopsi ) var motiverat. Detta gjordes och förekomst av 

cancer konstaterades, om än i relativt liten omfattning. Sedan ett halvår har jag använt ks ( gjort av 

med totalt 3 liter ). Har genomlidit ytterligare 2 biopsier och vid den senaste hittades ingen cancer 

alls. PSA-värdet har vänt och är numera betydligt lägre. Följer inget schema, lite då & då utan 

planering.  I övrigt - magnesium och d-vitamin vilket jag gjort länge, långt innan ks. 

 

Bodil Henriksson. Jag vet inte om ks botar vissa former av cancer, men en ting vet jag: Det påv. i alla 

fall röda och vita blodkroppar så jag kunde genomföra en aggressiv cellgiftsbehandling utan 



blodtransf. eller måste avbryta behandlingen några månader pga. dåliga värden eller för dåligt 

allmäntillstånd. Läkarna visste vad jag tog och blev mycket förvånade av resultaten. Ingen av oss 

visste om någon som hade klart det! Jag hade 4 metastaser i lymfan som dom plockade bort då dom 

tog tumören. Nu 1 år efter op. var jag inne på datortomografi, och allt var borta! Jag tar i dag 5 l ks 

dagligen. Har börjat den långa vägen tillbaka till ett bra och rörligt liv. Jag går på SPA 5-6 ggr. pr 

vecka. Har vattengympa och bodybalans. Gick på ett "danspass" på söndag i 1 timma med hög puls 

och det gick också bra. Jag trodde jag inte att jag skulle orka med, men jag klarade det! Dagen efter 

var jag mörbultad i hela kroppen, men i dag mår jag toppen. Jag vill leva ett värdigt liv. 

 

Kerstin Karmhed.  Har precis samma erfarenhet med prostatacancer då det gäller en bekant. 

Prostatacancern har backat sakta men säkert av KS. Han har tagit olika kosttillskott men det var när 

han ökade på KS ordentligt som PSA värdet sjönk ordentligt. 

 

Susanne Eriksson. Hej vill bara tala om resultat av silver. Har tagit en masked morron o en matsked 

på kvällen har aldrig mått så bra som nu har ej rossel eller pip i luftvägarna. Har hållt på i en vecka 

och blir bättre o bättre för varje dag. Skönt duder bra dett är så glad att fick tips o hjälp säger bara att 

flera bör prova detta värt att man kan må så bra fast man har kol så jäkla lycklig o glad för jag mår så 

bra nu. 

 

Gunilla Dahlquist. Ville bara berätta om min mamma 84 år som sista året varit krasslig, ont i en 

skadad disk, ont i ena knät och dubbelsidig lunginflammation /haft det flera gånger) fick KS av mig i 

augusti eftersom hon skulle flytta och jag var utomlands så var jag rädd det skulle knäcka henne... 

Men hon har tappat vikt är inte sötsugen längre så nu passar hennes kläder, hon ser mycket yngre ut, 

är piggare i sinnet tappar inte orden längre ser bättre, klarade flytten utan problem och idag 

berättade hon att hon "håller tätt" efter haft problem i många år även opererats för det. Hon är så 

glad för sitt silvervatten och nu när hon var hos min bror så hade hon med sig MSM från mig o 

nyponpulver och han blev så pigg och klagade inte över att han var så trött längre. Så jag är nöjd nu 

är snart hela familjen "beroende" haha... 

 

Johanna Börjesson. Har köpt Silversalvan till dottern som led av tonårsfinnar. Efter tre veckor med 

KS-tvätt & silversalva finns nu inte många finnar kvar! Fantastisk salva! 

 

Lyn Capulet. Jag har använt Silversalvan på min axel som spökar från och till. Lindrar bra. Den är inte 

sådär jobbigt kladdig som de flesta lotion brukar vara. Rekommenderar! 

 

Johanna Börjesson. Har en liten kanin som troligtvis skadade ryggen och fick en blödning. Han blev 

näst intill förlamad och väldigt ostadig i bakbenen.  Hjälpte kaninen genom att blöta upp hans pellets 

i KS och fick på så vis i honom vätska. Idag var vi iväg till veterinären och där kaninen blev helt 

friskförklarad!  Har gett KS i tre dagar. Med fantastiskt resultat!   

 

Carina Leckremo. Ang lunginflammation och influensan ! Maken min har klarat sig bra denna gång 

med hjälp av silver . Han brukar bli så dålig i och med astman han har . Men nu ...ingen antibiotika 

och blir bättre och bättre för var dag. som sagt tålamod är en dygd .Tar även msm numera. 

 

Linda Beres. Då har jag hittat en sak till ks är bra på. Har inflammation i min ena axel vilket gett mig 



stort obehag då jag går på kryckor. Tänkte göra ett litet test då och sprayade ks på min inflammerade 

axel. 30 minuter senare kan jag röra min axel närtintill smärtfritt  Jag är lycklig. Ska spraya mitt knä 

också och se om det kan minska min menisk skada. Har allt att vinna och inget att förlora. 

 

Alex Hansell. Idag har vår dunk äntligen kommit, Silvergrogg till alla då stora & små har gått 

förkylda/hostiga ett tag. haft slut på KS. Lillan 2,5 år, har blivit av med sitt kikhostehost på några tim. 

Grabben, 5 år, hostar mer jämt & nästan hela tiden när han sover, hostat en gång sen kl 19. Jag höll 

på att bli riktigt förkyld med snuva/hosta. Det har slutat nu efter grogg nr 2, känner mej hyfsat bra...  

make har tagit två groggar, men ingen större skillnad, men han har mest gammal hosta... Spännande 

fortsättning imorgon...  Nu ska jag upp och smörja torr hud på barn & ge dom en antibakteriell hutt 

då dom somnade i bil... 

 

Pia Sundman. Ville berätta om något fantastiskt i mina ögon sett. Har haft högt blodtryck i många år. 

O ändring av kost o motion fick ner det något, men inte tillräckligt. Idag då jag gjorde min månads 

undersökning visade trycket på 130/80. Det är många år sedan!  trodde först hon skojade. Men vi tog 

om trycket. Det enda som är annorlunda är att jag tar 1 msk KS, 1 tsk msm, 1 D3, 1 C vitamin. ( 1 

pantothenic samt 1 Superzink om dagen.men gjort det i ca 1 år) alltså måste det vara KS, MSM, C 

eller D3 vitaminen som gjort detta. Hjälp mig att veta vilket som påverkat? Är så glad! 

 

Eva-Carin Nilsson. Jag har min egen historia: har fått tillbaka mitt luktsinne efter 7(!) års fullständig 

avsaknad  boostat mig med kolloidalt silver under 3veckor (1tsk en gång/halvtimme hela min vakna 

tid) och tadaa! 

 

David Holmström. Morsans gubbe hade också förhöjda PSA-värden tidigare i höstas. "Gick och 

pissade som en hankatt om nätterna" enligt han själv. Jag beställde hem en 5-litersdunk och bad 

honom bälja i sig första dygnet , och därefter köra morgon kväll. Det tog två dygn så behövde han ej 

kissa längre, och på nästa läkarkontroll var värdena normala. 

 

Anders Parbrink. Svärssonen förkyld i 10 dagar osv...jag frisk på 2 dygn på kolloidalt spray samt kräm 

i kran. Annars brukar jag bra däckad o dum i veckor. Nu frisk för 5 km löpning. 

 

Jessika Ahlborg. Kan uppdatera mitt mående med att virre och ks gjorde susen  trycket över 

bihålorna och halsontet har lindrats :))))  Är lite frusen och tung i huvudet fortfarande men bara köra 

favorit i repris. 

 

Tony Wallén. När vi, jag o hundarna, kom hem efter en lång skogspromenad igår så hoppade Selma, 

åttaåringen, på tre ben. När jag tittade såg jag ett hål rätt in mellan trampdynorna på vänster 

framtass. Eftersom det var kväll och hennes allmäntillstånd inte var påverkat avvaktade jag med att 

kontakta veterinär. Istället gjorde jag rent med ks, dränkte in lite fetvadd med ks och satt på en 

strumpa över natten o planerade för ett veterinärbesök. Imorse var hon precis som vanligt, inte en 

tillstymmelse till att halta o såret har dragit ihop sig nästan helt.  Fantastiskt, måste jag säga:)) 

 

Jeanette Ericson.  Wow! Fantastiskt! Min lilla Malteser hade en svullen analsäck i helgen. Jag märkte 

det på lördagkväll. Hon verkade inte öm och det var inte rött så jag tvättade rent med ks ett par 

gånger och hon fick lite äggskal i maten för att få lite hårdare bajs så analsäcken ev skulle tömmas 



naturligt. På söndagen hade svullnaden gått ner och idag är det helt borta! 

 

Dolores Westerberg. Jag har 4 jakthundar, har varit en hel del tasskador! Ks är rena rama 

dundermedicinen till det mesta för våra fyrfotingar. Självklart måste man göra en bedömning om 

hunden behöver veterinärvård. 

 

Karina Ovredsson. Vill bara berätta att jag hade en snopen opererande läkare på Karolinska idag. När 

han öppnade min högra höft hittade han inte tumören som skulle tas bort. Den fanns vid slätröntgen 

och MR. Den fanns även vid ultraljud och biopsin tidigare i höstas. Kan det vara pga att jag dricker KS 

den har försvunnit? Lite roligt är det men mindre roligt att jag blev opererad i onödan. Den var i 

storlek med en 5krona. Jag har bara tagit ks 1 msk i 0.5 liter vatten nästan dagligen utom när jag blev 

förkyld. Då ökade jag till det dubbla. Blev lindrigt förkyld. Ska lägga till att jag fick en stroke i somras 

så jag ville förstärka immunförsvaret. Karina Ovredsson Jag började i somras och knölen har gjort ont 

några år. Det var en mjukdelstumör som var godartad. 

 

Tyko Göteborg.  Kan med förvåning konstatera att efter att ha satt i mig kanske totalt 0.8 liter 

kolloidalt silver så märkte jag igår hur den nagelsvamp jag har kämpat med i kanske tio år på två 

stycken tår, plötsligt hade friska nyutvuxna nagelrötter. Det sägs att den typen av svamp är den mest 

svårbotade och det som säljs på apoteket receptfritt är inte bara verkningslöst utan även dyrt. 

Anledningen till att jag tar ionsilver var enbart för att generellt stärka hälsan, det där med naglarna 

ser jag som en ren bonus. 

 

Annika Svensson. Jag har haft ett ganglion på min hand sedan i somras. Använder KS och Msm och 

handledsskydd på natten. Upptäckte i går att knölen som var stor som en halv vindruva var borta. 

Utan att jag märkte det. Är lycklig. 

 

Lina Möller. Jag fick ett sår på läppen i förrgår. Vaknade på morgonen och läppen var tjockare än 

vanligt och ömmade rejält och man såg små blåsor titta fram...Jag brukar sätta på munsårsplåster när 

jag börjar känna av detta, då tar det ca 7-8 dagar för det att läka istället för 10-12. Till min stora fasa 

hade jag inga plåster hemma. Jag strök då på rejält med EMS salva (en ren chansning). Och det 

hjälpte ta mig tusan! Idag, 2,5 dygn senare är jag lite röd och ett litet märke syns. Men jag har inte 

haft ont, det blommade aldrig upp rejält och svullnaden la sig med en gång. Det har varat litegrann 

men när jag har lagt på salvan är det precis som den har dragit ut allt var ur blåsorna. Jag måste säga 

att jag är förvånad! Men evigt tacksam att jag sluppit gå runt med en hemsk läpp i flera dagar:) 

 

Karin Mars Fd Lindberg. Jag har psoriasis....började badda med KS för 4 veckor sedan och 75% är 

borta redan. 

 

Camilla Andersson. Jag är ganska ny med att använda kolloidalt silver! Min tre månaders bebis har 

åkt på en otäck förkylning, har kolloidalt silver hemma men är osäker på hur jag ska göra. Har ingen 

liten spray flaska, så kan inte spraya i näsan och svalj, kan man droppa i?Hur hade ni gjort? Camilla 

återkom efter två dagar: Förkylningen är som bortblåst på min lilla helt otroligt. Tack ks! 

 

Kim Larsson. Gud! Första natten jag slapp klia mig till dödS. Vaknade i en chock och såg att vissa 

utslag har redan gått tillbaks och det värsta som sitter på halsen är så mycket mindre idag. Enda 



biverkningen jag har känt än är Att det svider och blir varmt i huden. Men klagar inte.  Plus huvudvärk 

så tror det sker en avgiftning nu i kroppen. So long svamp och bakterier jag har haft i snart 7 mån , 

kommer inte sakna er!  Tar ks på huden där huden ännu är frisk eller bara lite svamputväxt, på större 

utslag där det är större, klåda eller smärtsamma hårsäcksinflammationer tar jag EMS salva. 

 

  
 

Wi nu är jag inne på dag 3 och stor skillnad på huden. Min rygg som såg ut som ett bombnedslag med 

fokuliter har nästan blivit slät. Även ställen jag inte har smort in på har blivit finare ( så antar silvret 

rensar fint i blodet på hela kroppen).  Enda är att jag har som sagt utrensning på gång så idag kör jag 

bara EMS salvan för att mildra utrensningen och inte köra ks spray samtidigt . Men får vara lite snäll 

mot kroppen . Har märkt konstigt nog att jag har blivit piggare och har massor med energi i kroppen. 

Så man kan undra hur mycket skit som egentligen ligger i blodet . Gud ja, så glad. Detta har plågat 

mig så länge och använd så mycket mjällschampoo och hemska läkemedel med förfärliga 

biverkningar som inte har hjälpt mig Alls. Så testar man detta så säger det nästan bara *poff*. jag 

använder just nu bara ks och ems salvan (tydligen är det msm i den också, så hoppas på att den också 

ger lite av sin effekt på huden). 

 



 
 

Lena Hammarstrand. Så fint det ser ut Kim.... Jag tycker också att du skall börja med MSM. Sedan jag 

började med det så spricker inte naglarna, håret har blivit tjockt och växer ordentligt samt att mitt 

skinn inte längre behöver smörjas efter att jag duschat. Nu när det är kallt ute brukar jag få problem 

med nariga händer....inte mer...borta. 

 

Eric Karlsson. Igår var jag på jag på lasarettet för att kolla hur min axel hade läkt efter operation förra 

veckan. När min sjukgymnast såg att ett av fyra sår var lite infekterat för att ett par stygn hade 

lossnat, så ringde hon en läkare som kollade noggrannare på såret och sade att jag behövde 

antibiotika. Jag berättade då för honom att jag inte ville ha någon, och det slutade med att han vart 

riktigt förbannad på mig när jag fortsatte vägra efter 10 minuters tjat. Efter det sade han att jag fick 

skylla mig själv för att det skulle bli värre, sedan så gick han bara.  Idag när jag vaknade, så såg jag att 

det hade blivit värre. Då kom jag på att jag hade en skvätt KS, så jag baddade såret ordentligt. Efter 5-

6 timmar lite drygt så hade såret i princip läkt! Jag har aldrig varit med om att ett sår läkt så fort som 

detta. Är det någon som kan svara på hur KS kunde läka ett öppet och infekterat sår inom ett par 

timmar? 

 

Guy Wangerås. Kom till jobbet förr förra Onsdagen o kände att jag började bli tjock i halsen. (Två 

dagar efter att Sara WaNgeras hade haft Halsfluss.) Värre blev det ju längre dagen led. Jag gick in till 

chefen o sa att jag skulle gå hem pga att jag knappt kunde svälja mitt eget saliv o det kändes som jag 

hade en kokosnöt i halsen. Väl hemma, drack o inhalerade jag massa silver.  På Tors morgon var jag 

fortfarande dålig o medd jobbet att jag inte kunde jobba. Hela torsdagen fortsatte jag dricka/inhalera 

silver. På Torsdag kväll, ett o ett halvt dygn efter första symtom sa jag till Sara. -Fan... Undra om jag 

inte ska jobba imorgon. Känner mig helt ok!!! Sov på saken. Vaknade Fredag morgon. Allt borta. Inget 

ont i halsen, inte hängig, inte trött.  Helt fit for fight, helt enkelt. Valde att stanna hemma ändå o ha 

en mysFredag med min fru. Psst. Säg inget till chefen bara!!!  För då ligger jag pyrt till!!! 

 

Marika Marre Cederblad. Våran katt hade ett rivsår mitt på sidan av magen efter en argsint grann 



katt. Öppet rivsår ca 1cm långt å ca 3-4mm brett... Dränkte KS i bomull å håll på såret.., efter bara två 

-tre gånger så lät jag de sen va, nu efter lite mer än 1vecka så är det fint läkt och skorpa på såret har 

dragit i hop sig så bra! Heja ks! 

 

Erica Beatrice Ärlig. Nagelsvamp.  Samma här, 2 mm fräsh utväxt.Go KS! 

 

Agnetha Burström. Vet inte om det är ren inbillning men för varje dag som jag tar silver har mitt sug 

efter "slisk" minskat väsentligt.. Jag har alltid älskat att kvällsäta diverse onyttigheter.. Ett långt tag åt 

jag godis varje kväll.. Samt chips o likn relativt ofta. Men jag har alltså inte ätit en godisbit what do 

ever sen jag började med silver.. Suget är borta o jag har gått ner tre kg på en vecka nu.. Helt 

otroligt.. Men jag har inget sug efter det nu.. . 

 

Agneta Lillås. Ligger något i det. Jag har fått mindre sötsug.... 

 

Jaana Säker.  Exakt samma hände mig, och läst om en annan tjej här i gruppen som känt samma sak. 

 

Elisabeth Nisses-Gagnér. Jag upplever precis samma. 

 

Leif Östberg. Om du har en svampinfektion (Candidasis) kan det förklaras genom KS-intag eftersom 

den dödar jästsvampar. 15-20 ml KS 3 ggr/dag. Ät inte: socker, vanligt bröd, jäst, snabba kolhydrater, 

svamp etc. Drick inte: öl, vin, läsk etc. 

 

Mia Blomberg.  Jaaaaaaaaaaa. Mitt choklad- o ostkrokssug försvann helt  saknar det lite allt. 

 

Belinda Luttinen. Samma här  Dricker silver mot min candida. 

 

Maria Olsen. Samma här, har gått ner 6kg sen i somras. 

 

Alyonas Mormor. Jag har använt KS nu i två månader två matskedar om dagen 1 på morgon och 1 på 

kväll. Och började också använda msm i en vecka utan utrensnings symtom ett kryddmått om dagen. 

Jag har fibromyalgi och njurtransplanterad och har mycket lågt immunförsvar därför får alldeles ofta 

kraftiga förkylningar och urinvägsinfektioner och svampinfektioner. Plus hamnar jag alltid i 

depressioner på det här tiden om året. Vad hände med mig tror ni sedan jag har börjat använda KS 

och MSM? Jag mår mycket bättre. Orkar mera och piggare på dagarna. Tydligen mina infektioner är 

borta. Men det mest intressantaste jag märker är att jag känner mig mycket gladare. Humöret är i 

topp som det inte har varit på många år. Jag kan gå hela dagarna med ett leende på läpparna. Och 

min fibromyalgivärk har avtagit mycket. Jag tror inte att jag inbillar mig. Det måste vara effekten av 

KS. Nu är mitt mål att kunna ta bort smärtan i mina artrosa knän. I sluten av Augusti hade jag hemska 

fibro smärtor i hela kroppen. Jag fick Saroten av läkaren och prövade. Den gav mig lite förbättring 

men inte så här mycket som jag har fått av KS. En dag slutade jag äta Saroten och började med KS. 

Det var det bästa jag har gjort för min hälsa tycker jag. Har bara fått bra effekt av KS. 

 

Inger Francke. Jag har läkt en svår ögoninfl som jag fick i Indien, på mindre än ett dygn, genom att 

droppa k s i ögat några ggr. Så att det kan gå fort vet jag. 

 



Ellinor Carlsson. Måste få berätta. För tre dagar sen kände jag att min hund hade svullna lymfkörtlar 

precis bakom öronen vid käkens början. Har gett honom nån matsked silver i vattnet dessa dagar.  

Idag när jag kom hem vid sextiden var han jättesvullen och hade ont vid beröring. Efter att ha kollat 

svalg, öron och temp som inte var annorlunda. Så sprayade jag KS i munnen på honom och några 

rejäla spray i öronen. Tre timmar senare har svullnaden lagt sig helt! Och han är inte öm längre. Jag 

är helt häpen! Och hoppas att det håller i sig framöver också! 

 

Anneli Samuelsen. Hmm katten ville inte dricka...hängig upp och ner...han fick min sista 1/2 Dl 

Ks...och drack ...jag väntar på nya leveransen och katten går före .. men på em drack han vanligt 

vatten så djur vet när och om de behöver .. Djur är smarta. 

 

Marianne Hilbert. Min väninna hade en ful nagel med svamp som hon haft länge. Hon tog en liten 

flaska med 1 del MSM och 6 delar KS och sprayade på nageln morgon och kväll. Hon smorde också 

med kokosolja till natten. Efter en vecka såg nageln fin ut och är det fortfarande efter ca ett halvår. 

 

Sara Swe. Vill bara tacka den personen som gav mig tipset att blanda KS me MSM och spraya i mitt 

öga som gjorde så ont och besvärat mig över ett år från och till. Det hjälpte efter bara några dagar! 

Förhoppningsvis är det borta för gott nu. Hoppas det kan hjälpa andra också! 

 

Madeleine Mullvaden Hagberg. Jag hade ett litet sår på mitt finger som katten rev upp med sin klo, 

det blev väldigt rött och gjorde ont. Hade på silver på plåster och under natten va det typ borta. 

 

Anette Bosis Boström Sidestål.  Kan tillägga att min lilla magsårshund inte haft en enda blodmixad 

spya sen vi började putta i lite KS i djurens vattenskål, har inte sett en enda inälvsmask eller liknande 

heller. Den rivna katten Tassar har inte behövt åka en enda gång till veterinären för drän och 

antibiotika sedan KS-start. Gamla hunden har med sig eget dricksvatten hemifrån på resan med KS i - 

inte ett diarréanfall sedan start. Så - till alla tvivlare - visst kan det vara en tillfällighet .... och tomtar 

och troll kan finnas men alltså för en knapp tusenlapp om året håller vi oss friska. Det är ett besök 

hos vetten det ... och Tassar var vi dit med minst tre-fyra gånger om året. 

 

Christina Johansson. KS som nässpray.  Kan bara hålla med, efter många års problem kan man andas 

igen och ingen huvudvärk längre! 

 

Elisabeth Brodd-Adolfsson. 1 knivsudd msm i 5 dagar så kom jag på att mina fötter inte värkte så... 

mirakel... 

 

Ylva Styffe. Glömde min traditionella nässpray hos ex-sväronen häromveckan. Men eftersom jag inte 

brukar vara täppt så ofta och har det endast i nödfall (typ en -två gånger om året) så brydde jag mig 

inte så mycket. Ikväll kände jag nästäppa igen men hade precis beställt hem nässprayflaska från 

Naturliga Norrland så tänkte jag att jag provar spraya ks i näsan rent. Mindes inte vad folk skrivit så 

gjorde en chansning. Och tro på fan... sprayade bara ena borren och nu känns den efter ett tag 

normal och bättre än den andra som jag ansåg mig ha normal andning från. Det blir en dos i andra 

också nu. 

 

Inger Johansson Ja. både Msm och Ks gör jätteskillnad, men Ks ska drickas rent 1-2 msk 2 ggr 



dagligen. Blandas enbart med citron och ev rött vin om man känner att en förkylning är på gång. 

Brukar gurgla runt Ks i munnen efter tandborstning morgon och kväll. Har använt både Ks och Msm i 

snart 1 år och slutat med alla värkmediciner! Har både psoriasisartrit, artroser i knän och fingrar och 

fibromyalgi. 

 

Elenor Rosdahl. Har själv RA m m och märker också ett mycket gott resultat av KS och MSM. Mår 

bättre och är mycket gladare och piggare. Förhoppningsvis färre infektioner också. Lycka till!! 

 

Liselott Rénud. Jag började med msm för ca1½ år sen och har fått samma effekt som dig. Ks har jag 

precis börjat med så det kan jag inte uttala mig om än. Jag har också fibro och artrosknän. 

 

Susanne Eriksson. Vill bara tala om att silver är kanon bra för kol har hjälpt mej o min pappa är så 

glad att jag fick tips av linda beres o anders sultan o får mår bättre har sluppit att ta mina mediciner 

sen 2 veckor tillbaks silver är guld värld för oss som har kol då tycker jag då. 

 

Linda Beres. Igår var jag på återbesök hos min läkare för att följa upp mina lungor då jag har KOL. 

Återigen blev hon lycklig över att inte höra något rossel i mina lungor  Även jag glädjer mig åt detta. 

Hon sa att jag såg mycket friskare ut och hela jag hade ett lyster och energi som man inte kunde 

missa. Besöket drog ut på tiden då jag fick berätta om Ionosil och hur jag använde det. Hon 

bekräftade det vi alla vet att silver läker kroppen inifrån och att det var bra att använda. Sen 

berättade jag om MSM och även där fick jag tummen upp då jag har whiplash  Den 16:e ska jag till 

lungmottagningen för årlig kontroll och genomgång av mediciner. Hon sa att när bevisen kommer på 

papper att mina lungor blivit bättre ska jag berätta om Ionosil. En sak är vi överens om. Ionosil kanske 

inte tar bort KOL helt och hållet men vi som har det blir avsevärt bättre och får bättre liv. Nu orkar jag 

mer och att vakna utan rossel i lungorna är fantastiskt! Jag både dricker och inhalerar och känner jag 

att en förkylning är på gång gör jag en alkoholfri silvergrogg samt tar Ionosil som nässpray. Mina 

sjukdagar är som bortblåsta. Jag känner att jag kan se framåt och planera. Tack för Ionosil och tack 

för att jag fick livet åter! 

 

Björn von Backe. Aldrig testat med enbart KS, men jag blandade 1 del msm med 5 delar ks i en 30 ml 

nässprayflaska (finns att köpa online). Varit nässpraysberoende av otrivin mentol i ett par år, och 

testat både kortisonspray och fått utskrivet såna där fina piller som ska vara avsvällande helt utan 

resultat.  Hade även kronisk bihåleinflammation (sen länge), och ont i huvudet dygnet runt i några 

månader. Just huvudvärken som fick mej att desperat testa KS, hade inget att förlora eftersom 

läkarna inte kunde göra något och bara fick remisser hit å dit. Efter några dagars sprayande försvann 

huvudvärken, och ytterligare nån dag senare var nästäppan borta. Underhållssprayar fortfarande 

minst en gång om dagen, och dricker msm/ks på morgonen. 

 

Jaja Östberg. Jag hade väldiga problem med bihållor, men efter flera misslyckade försök med diverse 

penicilinkurer har övergått till sköljkanna med en saltlösning, vilket hjälpte genast och så småningom 

bytte saltvatten till KS. Bästa möjliga - tom bättre än spray, gör rent hela vägen!! 

 

Eleonor Danett Engdahl. Hejsan har en fråga om någon annan har märkt någon skillnad på ådernät 

på benen ? Har ett ådernät som varit lila och svullet till min stora förvåning är svullnaden borta och 

färgen blek har druckit ks ca tre veckor! 



 

Marie Erlandsson. Jag blev felbehandlad på sjukan årsskiftet 2006-2007 efter en matförgiftning. har 

druckigt silver och allovera sedan dess. I dag 2014 har jag inte haft ett återfall, äter inga mediciner för 

det. I dag har jag även ätit msm sedan februari och har slutat fälla hår....Det är superbra. 

 

Mia Rautiokoski. Vinterkräksjuka.  Jag o mina två barn har klarat oss i flera år tack vare silergrogg. 

Dvs i detta fall en halv dl ks + en halv citron + en tsk underberg  vid minsta misstanke... 

 

Hanna Nilsson. Jag lider också av kräkfobi, tar ks tre ggr om dagen under vinterhalvåret när 

smittorna är som värst och får jag höra att nån i min närhet eller på dagis är sjuk så tar jag direkt 20 

vitpepparkorn och en dl ks.. Har en liten sprayflaska med ks i väskan som jag använder som handsprit 

också.. Förra december tog jag ingen ks av nån anledning och då blev jag magsjuk.. Annars har jag 

inte kräkts på 8 år.... 

 

Eivor Arnbrix. Börjar jag må illa tar jag ks och jag blir av med illamåendet nästan på en gång. 

 

Agneta Wauge. Kan ett under ha sket ..min Simone som blev klämd vid 3v i en bäddsoffa och jag 

rädda livet på henne och blev hennes mamma.Fick en klämskada ,antagligen blind på ett öga,vid 1 år 

fick hon epilepsi..Nu har hon fått SK och Msm 1 mån och har inte haft ett anfall på över 3 v ..förr var 

det minst 2 ggr per mån...Och hon alltid med huvudet på snedden..folk tyckte hon var gullig ..Idag går 

hon rakt med huvudet och pupillerna är lika..tycker hon ser förvånad ut på omgivningen..kan hon fått 

bättre syn ,kan det hjälpa henne mot sin epilepsi..törs inte tror men jag hoppas..en bild på henne 

tidigare där man ser hur olika ögonen är..älskar henne. 

 

Frost Erkers.  Jag gav mina hundar silver i maten. Funkade fint mot bl a lös mage, 

livmodersinflammation o kräkningar. Gav en msk 2gånger/dag de första 3 dagarna sedan 1tsk 2g/dag 

i någon vecka. Nu har de alltid 1-2msk i sin vattenskål på drygt en liter vatten.  Ger dagligen även 1tsk 

MSM och gammelhunden, snart 10år, är ung på nytt. 

 

Ewa Nordhälling. Trollade bort min påbörjade förkylning med KS. Magiskt! Har tidigare använt 

Esberitox. Men det här var fantastiskt snabbt. 

 

Christer Olsen.  Har gjort det samma idag. En grogg med apelsinjuice, ks och en halv lime saft. Och 3 

tim senare, en silvergrogg med rödvin, lime saft, ks, och det hals onda försvann. 

 

Yvonne Anne-May Rönnblom. Jag har också vikingasjukan i ena handen. Jag har tagit KS sedan mars 

och upptäcker nu att min hand är mycket mjukare, jag kan sträcka ut handen helt, och de svullna 

senorna har minskat! Ett fantastiskt vattenreningsmedel! 

 

Linda Lisshammar. Jag har psoriasis under fötterna så scrubeffekten bryr jag mig inte om men 

samtidigt gäller det ju att MSM:et löses upp ordentligt. Samtidigt äter jag ju MSM varje morgon så 

kanske att jag skall dra ner på mängden på morgonen för att lägga på huden. Hel vetenskap det här 

men jag mår så superbra efter 3 veckor med MSM. 

 

Christian Eriksson. Det tog ansenlig tid för mig med, inte för att jag inte trodde på silvrets verkan 



men snarare för att riktigt förstå hur det fungerar... Har nu använt ks & motat två förkylningar på kort 

tid & det är bevis nog för mig! 

 

Mona-Lisa Erixon. Min man har haft en förskräcklig hosta i 2 års tid. Åkt ut o in på lung- o 

infektionskliniken även till onkologen. De har hittat bakterier i lungorna o en skada på luftrören 

(orsakat av den grymma hostan).  Han tar 1 msk ks 5 ggr/dag, 2 tsk MSM tillsammans med 1000 mg 

Ester C, Ph kalk för att basa kroppen, det går bra med bikarbonat utan aluminium oxå. Kosten är oxå 

viktig. Inget socker, sädesslag, absolut inga mejeriprodukter, undvik rött kött. Allt detta orsakar 

jäsningar i tarmen med inflammationer i kroppen som följd. Man måste se till att basa kroppen, äta 

basisk kost. Det sjukvården gick bet med har kosten o ks msm vitaminer o kalk börjat ge goda 

resultat. Hostan är nästan borta o mkt mindre. Hälsan börjar komma tillbaka. 

 

Monika Karlsson. Igår klockan 21.00,kasderkäktes sonen. Han blev duschad och fick ks i ljummet 

vatten.21.30 sov han.Idag mår han bra. 

 

Barbro Johansson. Min förkylning for puts väck med silver groggen..är helt ny på detta men tror på 

det till 100 procent... 

 

Maria Franzén. Fick just höra en härlig historia om en sjuksyster på en vårdcentral. Hon stängde 

dörren om sin patient som hade sår på kroppen (inifrånkommande) och rekommenderade silver "off 

the record". Han tog invärtes och utvärtes och det fungerade till skillnad från allt annat de 

ordinerat... Hon rekommenderade detta för att hon med egna ögon sett hur hennes egen dotter 

blivit av med sin kroniska åkomma där konventionell medicin gått bet om och om igen. 

 

Susanne Eriksson. Vill säga att man mår bättre o bättre sen jag börja använda silver ett bra medel 

imot kol flera borde testa silver jag har fått bra resultat o är överlycklig för detta har ej behövt 

använda mediciner på 2veckor det är jag glad för att jag fick tips att börja använda har sett mycket 

positivt sen jag börja med silver har fått bort rosell i lungerna mera ork lättare att andas mera 

matlust fått bort hostan mera o mera ett bra tips att dom som har kol borde pröva det för man vill 

mår bättre fast man har kol då så jag tycker alla borde pröva silver som har kol ett tips att man får 

mår bättre fast man har kol lycka till alla ett stort tack till linda beres o anders sultan som tipsade om 

silver ni är guld värda o fått mej o min far att må bättre o bättre känns så skönt. 

 

Catarina Klang. Jag har Ks att tacka för att jag är på väg att bli frisk och har lyckats få flera av mina 

vänner att oxå prova ks och även msm och silversalva och om är nöjda. Jag fick diagnosen PPP, mina 

händer och fötter sprack helt upp blödde och varade - blev insatt på cellgifter och blev jättesjuk fick 

svamp i alla naglarna så dom blev helt fördärvade till slut kunde jag inte gå av egen maskin då la jag 

all medicin och gick över helt till ks och i perioder msm och nu 2½ år senare är allt nästan helt okej 

med mig. Har även sluppit från min kroniska bihåleinflammation som jag dragits med i 25 år. 

 

Sabina Binne Petersen. Kan förstå läkemedelvärkets hysteri mot KS! För vad ska vi med dom till när 

det finns annat som funkar utmärkt? Behöver köpa en 5 litersdunk med tappkran! Jag är överbevisad 

gång på gång. Har till och med övertygat mannen största skeptikern själv! Han var på g med 

bihålsinflamation men KS efter konstens alla regler och han mår prima. Det jag menar är att ju 

friskare vi blir mera förlorar dom! Just nu behöver jag varken alvedon ipren omeprazol eller starka 



smärtlindrande tabletter. 

 

Autio Lion Tommy. Sjukt, tog mig en liten mun bara, var lite småförkyld innan men nu kan jag andas 

friskt igenom näsan! 50 min sen. 

 

Linda Beres. Så mycket som ks och msm är bra för. Sen jag började med ks: regelbunden mens, inga 

ibs besvär, otrolig förbättring av kol, katterna friskare, botar blödande tandkött, tar bort fotvårtor, 

lindrar trötta ögon, piggar upp hyn (med msm), allergiska besvär borta, kronisk nästäppa borta. 

Undrar om jag kom ihåg allt nu. Med msm: håret ny lyster, friskare naglar, ingen värk av whiplash, 

knäskadan läkt, mer energi, dämpat godissuget. Det var nog det. Mitt liv är så mycket bättre nu. 

Fyller år om 8 dagar och blir första gången på 8 år som jag kan fylla år utan att kämpa med andningen 

pga KOL. Andra födelsedagen utan att röka! Hållt upp 1 år och 10 månader. Jag könner mig frisk. Jag 

är mycket piggare och med hjälp av ks har jag fått min röst tillbaka. Ett tag hörde ingen vad jag sa och 

jag fick kämpa för att få fram ljud. Nu kan jag se framåt och nu när jag andas lättare ska jag börja 

konditionsträna och utan värk i rygg och axlar kan jag träna upp muskulaturen där också. Ks och MSM 

har gjort mig till en ny förbättrad version av Linda. Tack! 

 

Magdalena Svartlok. Har legat med yrsel idag, vilket inte är ovanligt för mig när förkylningar bryter 

ut. När jag väl kunde vara uppe utan att bli svimfärdig så tog jag ett dricksglas med hälften rent silver 

och hälften vatten samt en c-vitaminbrus. Svepte alltihop och en timma senare sov jag som klubbad! 

Vaknade 2 timmar senare, bättre! 

 

Elisabeth Brodd-Adolfsson. Kvällen ks ritual klar  Ansiktet tvättat slurk intagen och fotvårtan 

inpackad för natten i ks. Mitt lilla onda operations ärr i ögonbrynet är inte ont längre har bleknat 

betydligt efter bara en vecka med ks. Hurra! 

 

Anton Lind. De finns ett hav av mediciner och dom fungerar olika bra på alla. Min hepatit C gjorde ju 

så att lever värdena blev väldigt dåliga låg på 6,9. Efter att druckit 1liter kolidate silver då drack jag 

varje dag 3 gånger om dagen nu är värdena på 3,4 vet ej om de har med silvret att göra men ja har 

inte ändrat något i kosten, sen måste man tro på medeciner man använder de kanske låter sjukt men 

så mer man tror så bättre fungerar de så är det egentligen med allt inställningen påverkar mer än 

medicin överhuvdtaget. 

 

Åsa Planstedt Brännström. Måste få berätta!  Har två tjejer på 9 o 5 år som är diagnosticerade med 

förkylningsastma o krupp. Den yngsta är den som har varit värst drabbad, så fort hon blev förkyld så 

var det em massa mediciner, samt att vi var tvungna att åka till Barnmottagningen eller jouren för att 

inhalera där. MEN så började vi med silver för drygt 2 år sedan, o till o börja med så visste jag inte hur 

jag skulle dosera osv, använde mest vid behov. Sen så fick tjejerna en msk varje dag under de sk r-

månaderna, som är värst för astmatiker. De blev sakta men säkert bättre o mindre o mindre 

mediciner behövdes. Vi går på årlig kontroll med tjejerna för detta, och förra veckan var det dags 

igen. Läkaren för dagen är en tysk tjej i 35 års åldern och hon frågar hur tjejerna har mått det senaste 

året. Vi svarar att det har gått riktigt bra, då vi endast har använt deras mediciner ca 2 veckor på ett 

helt år! Läkaren höll på att tappa hakan, VA? Vad har ni då gjort? Jag kände hur jag tog sats och 

svarade att vi använder silvervatten. "Jaha, vad intressant! Jag är ju från Tyskland o där ligger vi 

väldigt långt fram med alternativa behandlingar o mediciner. Flytande silver har jag aldrig hört talas 



om, men jag använder själv silversalva, för det vet ju alla att silver är läkande!" Hon blev självklart 

nyfiken och ville att vi skulle berätta mera. Hon sa också att om detta nu funkar, vilket det verkar 

göra så är ju det självklart bättre än att använda kortison-preparat. Sedan nämnde hon kort att 

sådant här kan ju även växa bort, och det höll vi med om, men eftersom det ändå skiljer 4 år på 

tjejerna och dom blev bättre samtidigt o den lilla som var värst drabbad mår lika fint som storasyster 

idag, så känns det som att det argumentet faller!? Läkaren frågade vilka mediciner tjejerna använde, 

varpå jag o min man tittade frågande på varandra då vi hade glömt bort namnen. Läkaren skrattade o 

frågade när vi sist hade använt dessa, o vi svarade att det var i mars-april någongång. Hon gick då o 

kollade i datorn för att få svar Vi upplevde ett otroligt positivt möte där o då, så vi kommer så klart 

att fortsätta med vårat fantastiska silver! 

 

Maria Ericsson. Precis samma här! Min sons inhalatorer ligger i ett skåp medans silvret står framme  

Så härligt! 

 

Maria Sundstedt.  Min rosacea är numera borta, även min melasma är snart ett minne blott. Men jag 

har ändrat om väldigt mycket. Skyr antibiotika som pesten så långt det går, uteslutit gluten och äter 

det endast någon enstaka gång. Äter laktosfritt, tar MSM, silver då och då (innan regelbundet), 

grapefruktskärnextrakt, vitamin D3, C vitamin... Någon gång tar jag bikarbonat som jag dricker och 

jag dricker då och då thé som renar levern och gallan... Tja, det tar ju tid men nu verkar jag äntligen 

ha kommit såpass långt i reningsarbetet av kroppen att det börjar synas och märkas på sådant som 

enligt mainstream är "obotligt", hehe! Aldrig tappa hoppet, vettu! 

 

Alex Hansell. Kissekattens UVI borta på ett dygn. Det blödde ur urinblåsan och hon slickade sej 

jätteofta, när jag upptäckte det, sprejade jag med KS ofta på & i blåsan, samt pälsen i två dygn, ett 

dygn efter att det blivit bra. Nu är allt super och vi har en busig katt som kissar mer sällan men stora 

pölar.  älskade KS!  ger också hela tiden i vattnet... 

 

Lollo Wernäng. Jag hade med mig Kolloidalt silver Ionosil till Hainon Sanya Kina. Jag och min 

rumskamrat använde det varje dag. Drack, gurglade, tog det i näsan. Vi var de ända som inte 

drabbades av förkylning på dessa 14 dagar. Sedan fick vi hjälpa de andra som blev sjuka. Och snabbt 

blev de bättre. Underbart, Tack!!! 

 

Joanna Kaka Persson. Min kille var hos tandläkaren i tisdags, han var tvungen att komma tillbaka 

dagen efter för han hade jätte inflammerat tandkötte. Hon skickade med honom fluor skölj och 

tandkräm med extra fluor och tandtråd och you name it. Jag frågade om han inte bara kunde prova 

att skölja med silver. Ååååååå ok då. Så kvällen och morgonen sköljde han med silver efter 

tandborste. Tillbaka till tandläkaren morgonen efter, hon petar honom i tandköttet och säger 

förvånad "oj det är visst redan bättre, anväde du allt jag skickade med dig igår? Duktigt! " "nä säger 

killen, lika förvånad han, jag har sköljt med kolloidalt silver två gånger" tandläkaren visste inte vad 

det var, och killen är numera övertygad, och jag tror på det mer än någonsin innan. Summan av 

kardemumman. Vi gurglar vidare, och gör egen tandkräm när våran är slut! 

 

Lennart Nilsson. Var på mitt årliga besök hos Tandhygienist häromdagen. Slutade med att jag fick 

berätta om KS eftersom besöket var snabbt avklarat. Hon blev intresserad o ville kolla vidare. 

 



Milo Ljussyster Sjökvist.  Samma här när jag dragit en inflammerad rotfyllning..fick sy och skulle käka 

pencillin..använde silver och var tebax efter en vecka..helt läkt o förvånad tandläkare som berömde 

mitt goda läkkött... 

 

Maria Shaw. Jag sköljer mun å tänder med en kork silver några ggr i veckan, och det är mycket 

mycket välgörande och effektivt mot alla möjliga åkommor i munhålan/tandkött å tänder! 

Rekommenderas varmt! I  Kollodialt Silver.., best thing ever! 

 

Susanne Öhrström Andersson. Inte helt enkelt avmaska min katt som dikterar villkoren för vår 

kontakt vilket innebär att jag inte bråkat med honom mot hans vilja. Så läste jag här att en del använt 

KS för avmaskning. Började ge honom det och nu är han inte mager o eländig utan snarare lite tjock 

och ser ut att må prima. 

 

Tyko Göteborg. Nu har en vän till mig i enbart en vecka av dagligt intag av kolloidalt silver plötsligt 

börjat få bukt med sin IBS- mage via ett intag på ca 2 cl 2 gånger om dagen. Ingen läkare har tidigare 

kunnat hjälpa honom! 

 

Minna Jernström. Före och eftet att ha sprayat ks vid 2 tillfällen med en veckas mellanrum. Den hade 

varit skrumpen länge och inte fått skott på väldigt länge. Redo för soporna men så fick den liv igen på 

några dagar. 

 

  
 

Barbro Johansson. Urinvägsinfektionen puts väck, med KS både utvärtes och invärtes, plus en massa 

citron vatten och bikarbonat, det sista va inte gott, men bara blunda och svälja, fortsätter med detta 

ett par dagar till så det inte återkommer. Är så glad att jag hittat KS!! 

 

Kerstin Olofsson ....samma här! Frisk igen med varmt citronvatten med bikarbonat (tack för tipset  ) 

och tranbärskapslar, tog en vecka sedan var jag som ny. 



 

Helen Gustavsson. Jag drog till med två dunkar på bodystore eftersom de hade rea. Jag har på kort 

tid gjort slut på 2 st 1l flaskor. KS äger... 

 

Margaretha Johansson. Vaknade med bihåleinflammation och ett enormt tryck i pannan... Några 

tryck med nässprayet som det är ks i, nu är allt borta,  jippiiii.... därför är jag så glad. Till pessimisten; 

Hur jag vet att det var bihåleinflammation, jo, jag har haft det sen jag var barn, jag kan det här... 

 

Ann-christine Larsson. Min katt har FIV........Trodde jag va tvungen o ta bort han Tappat hår o stora 

sår runt mun o öron... Sprayat Ks i 5dgr o nu HELT borta  Ger även 1krm msm i maten o KS i vattnet . 

Så glad o tacksam för det.  Superbra! 

 

Alex Hansell. Kissekattens UVI borta på ett dygn. Det blödde ur urinblåsan och hon slickade sej 

jätteofta, när jag upptäckte det, sprejade jag med KS ofta på & i blåsan, samt pälsen i två dygn, ett 

dygn efter att det blivit bra. Nu är allt super och vi har en busig katt som kissar mer sällan men stora 

pölar.  älskade KS!  Ger också hela tiden i vattnet... 

 

Helga Asgeirsdottir Soukni.  jag brände mig på ugnen baddade KS vola blev bra. 

 

Johanna Lindman.  Ks... en kompis fick rediga brännskador... alldeles såriga.. använde ks varje dag 

och det syns knappt att hon har skadat sig där... man får titta riktigt nära för att se. Ks gör ju att det 

börjar bildas nya stamceller, precis vad som behövs ju... 

 

Maria Söderqvist. Nu ska vi se...är väldigt sällan förkyld, men igår började det. Ont i halsen, 

nysningar, snorig. Inget rödvin på lut, och inte en citron i sikte.tog iallafall 1dl ks och smuttade i mig 

under kvällen, nu sitter jag med morgondrinken 1dl Ionosil ks till, och banne mig, om jag inte känner 

mig bättre, iallafall absolut inte sämre. Ska köpa citron och köra en vända med den och ks oxå, 

återkommer i em med förkylningsstatusen. Kram alla fredagsdiggare:-)) Uppföljning senare:  Ja då 

har jag sippat i mig 1/2dl ks med citron på jobbet, nu har rödvin inhandlats och ksgroggen mixad. 

Känner mig i princip frisk. Såååå härligt! 

 

Om Usamaa. Ibland känner mig kommer att bli förkyld , har sprayat näsan, ögon och halsen varje ca 

20 min och ta KS mer än vanligt. Så mår jag väldigt frisk. 

 

Jenny Ulfsson. Igår kom min 12 åriga dotter hem vrååååålförkyld från skolan, ont i huvudet täppt i 

näsan och allmänt hängig med feber...Jag pressade en halv citron 1/2 dl KS och lite vatten.. Hon drack 

detta under en timma och jag sprutade ren KS en gång i varje näsborre, sedan gick hon o la sig. 

Vaknade som en mört i dag !!! Täppan borta! Ingen huvudvärk ingen feber och va på toppen humör 

allt var borta! Tack för det KS! 

 

Max Gawehn. Jag hade skelettcancer, början på als, epilepsi, multipel scleros allt gick över med ks o 

vitaminer o massor av läsande o luskande o testande. 

 

Olle Von Högsten. Min morfar dog i cancer, läkarna gav honom medicin och behandling.... Ska jag 

låta det hindra mig från att söka läkarhjälp vid sjukdom? Lyckligtvis har jag tagit friska mängder 



Ionosil sedan 2006, en enda feber har jag haft sedan dess. Det var när dunken var tom. 

 

Ulrika Pettersson. Jag har lagt om min kost LCHF jag dricker ks ca 3msk per dag. Dricker msm äter c 

vitamin ej brus tablet och d vitamin. Gjort det sen aug och för ca 1 månad sedan så fick jag det 

glädjande beskedet att min sköldkörtel cancer har halverats. Jag har gått igenom många strålnings 

perioder men det har alltid växt till sig till nästa kontroll. Så jag bestämde mig efter vårens kontroll på 

onkologen när cancern växt ännu lite grann. Att det var värt ett ärligt försök att dricka ks och msm 

och ändra kosten. Jag hoppas och tror att innan nästa kontroll så har cancern minskat eller försvunnit 

helt. 

 

Ulrika Pettersson. Jag har lagt om min kost LCHF jag dricker ks ca 3msk per dag. Dricker msm äter c 

vitamin ej brus tablet och d vitamin. Gjort det sen aug och för ca 1 månad sedan så fick jag det 

glädjande beskedet att min sköldkörtel cancer har halverats. Jag har gått igenom många strålnings 

perioder men det har alltid växt till sig till nästa kontroll. Så jag bestämde mig efter vårens kontroll på 

onkologen när cancern växt ännu lite grann. Att det var värt ett ärligt försök att dricka ks och msm 

och ändra kosten. Jag hoppas och tror att innan nästa kontroll så har cancern minskat eller försvunnit 

helt. 

 

Maria Olsen. Jag gjorde en gröt på askorbinsyra och ks, fyllde ett plåster med blandningen och satte 

över fläcken. Några ggr om dagen öppna jag plåstret försiktigt i överkant o droppa i ks så det hela 

tiden var blött o mjukt. Hade detta fyra dygn. Jag såg först ingen skillnad på fläcken men sen när jag 

duschade o skulle torka mig så ramlade den bort ungefär som när gammal hud korvar av.det var bara 

en liten vit fläck som ett ärr kvar, inget sår, läkt o fint.  Har även gjort så på åldersfläckar med bra 

resultat.  Provat på en fläck som var tvåfärgad o då ramlade bara det mörka bort så nu är den ljus o 

fin. Jag har många leverfläckar så även provat på friska / fina fläckar men då hände inget så det är 

bara de sjuka som åker bort. 

 

Maria Svensson Fd Håkansson. KS levererar än en gång x2... Sonen kördes hem från skolan i 

måndags, strax innan lunch, med värk i kroppen och feber. En "kuckelimuck" och lite sömn gjorde 

susen! Feberfri, tokpigg och tvätsur 6-åring hade jag här hemma i går då skolan skriker högt att dom 

måste vara hemma en dag efter feber.. Han ville så gärna gå!! (han hade kunnat det med) Överlycklig 

över att få gå idag i vilket fall. Nu i kväll hade stora tjejen (8år) fruktansvärt ont i magen, hon får det 

lite nu och då och vi vet inte vad som är fel. Kan vara förstoppning, kan vara stress och oro, kan vara 

en reaktion på någon mat, meningarna går isär där.. 0,5dl KS, 2 dl varmt vatten och 20 min senare 

släppte det i vilket fall!! 

 

Helena Huldt.  Här verkar de funka med. Dottern på 6 år haft en rejält jobbig rethosta nu ett bra tag. 

Har gett medicin från apoteket mot rethosta då även hennes nattsömn blivit rejält lidande. Vi haft ca 

3 dagar nu de varit bättre och hon varit helt utan medicin men igår kväll kom hostan tillbaka. Rejält. 

Fick tag på ks och gav henne ca en matsked på eftermiddagen och efter det har hon inte hostat alls  

och då hade hon gymnastik idag i skolan. (Lärarna skulle se till att hon kunde göra lugnare aktiviteter) 

Borde hostat massvis. Men nej.. hon sover så lugnt och har inte hört henne hosta en endaste gång 

på, nu 6h.  helt fantastiskt! Trots att jag läst flera ggr om ks fantastiska resultat på andra så kan jag 

inte låta bli och bli förvånad över dess effekt. Hostmedicin = nej tack! Ks = ja så klart! 

 



Kia Lilith Johansson. Jag började med MSM (Lignisul) samt C-vitamin (Holistika) för två dagar sedan. 

Anledningen till detta var att jag sedan nästan ett år tillbaka fått en helt fruktansvärd värk och stelhet 

i hela kroppen; i leder och muskler. Jag har knappt kommit upp ur sängen. Jag är 46 år och har inte 

haft fysiskt tungt arbete, i och för sig fött fem barn, men det lär knappast ha slitit ut mig så 

fruktansvärt då jag varit i god fysisk form. Jag har provat så mycket: gått till alternativ kiropraktor, 

ändrat träningsform, vilat, gjort kostomläggningar (förvisso bra för annat) och provat kosttillskott. 

Förra veckan ville jag bara ge upp. Varför skulle jag fortsätta gå upp ur sängen, när det gjorde så 

ont?!  Men jag valde att prova MSM som en sista utväg (för att jag är envis och helst slipper 

skolmedicinen). Imorse när jag klev upp ur sängen hade jag inte ont!!! Det slog mig när jag hade gått 

ut ur sovrummet. Visst är jag stel och det får jag nog jobba lite på, så jag gör medicinsk yoga på 

morgonen och det gick så otroligt mycket lättare nu.  Jag är helt förundrad. Det här är magiskt. Och 

jag tror nästan inte på det, för det kan inte gå på två små doser....säger min hjärna. Fast jag vet ju 

annat också. Kroppen rensar ut, men jag klarar det bra. Jag har haft en del infektioner under hösten, 

så jag förstår att det behöver hända. Glad och tacksam tänker jag fortsätta med detta! Uppföljning: 

Dag tre idag och jag går ur sängen med ett leende!  Hurra!  Jag tar min dos i ett stort glas vatten 

direkt på morgonen tillsammans med c-vitaminet (samt b- och d-vitaminer). Frukost äter jag ca 45 

min senare (gör medicinsk yoga). Jag har lite svårt för att dela upp dosen eller bära med mig 

vattenflaskor: jag glömmer helt enkelt. Men så länge det funkar, är jag nöjd. Eftersom man dessutom 

kan bli pigg av MSM får jag vara försiktig. Så, dos: jag tog 1 krm första dagen. Men bestämde mig för 

att öka redan dag två till två krm. Jag vill testa mig fram och se var gränsen går. Nu får jag fullt 

acceptabla och - som jag tycker: naturliga och bra - utrensningssymptom, jag känner mig i balans, så 

jag kommer ta 2 krm i 5-7 dagar. Detta med dosering osv är ju helt individuellt. Så det är ju otroligt 

viktigt att lyssna på kroppen, känna efter vad som är balans/acceptabelt och ta det i små steg. 

 

Mimi von Haartman. Divertikulit. Mot tarmar!!! Ja. Min irriterade tarm är som ny. Jag drack ks i ett 

glas varmt vatten i en ca vecka. Och jag hade haft problem i över 6 månader. Inga problem alls 

längre. Så glad. ca 4msk ks minst varje gång i glaset. Tog flera glas med det de första dagarna. 

 

Anna Vågberg. Bästa medicinen! KS botat min hals o snart min förkylning på bara 3dagar! 

 

Madeleine Leonnie-Karlsson. Igår em. Kände jag att en stor förkylning/bihåleinflammation var på 

intågande. Även min 2-åriga dotter klagade över halsen, åt dåligt och var trött. Blandade silvergrogg 

med rödvin till mig själv och en med bara KS och citron till henne. 1tsk/5:e minut och idag är båda 

symptomfria. Dessutom slapp hon undan den hostan hon haft på nätterna i över 1 vecka.  Jag klev 

upp under natten för att kissa, det luktade väldigt starkt, mot typ rotsaker och var väldigt mörkt. 

Likaså hennes urin i blöjan. Det var nästan som att förkylningen sköljdes ut med urinen och idag 

kissar vi klart och mår prima. Tack för det gruppen! PS, jag har långtidsbehandlats i över 2 åt med 

stark antibiotika varje dag mot urinrörskatarr och UVI. Efter jag börjat med KS har jag slutat helt med 

antibiotikan vilket är helt otroligt! 

 

Marita Väpnefalk. Ett litet tips för julblommorna kanske... En vän till mig fick en bukett rosor. Hon 

hade KS i blomvattnet (1 tsk till ca 2dl vatten) och rosorna höll sig i drygt 4 veckor!  

 

Marie Flensburg Christiansen. Gillar KS skarpt. Häller i mig ionosil för fullt o min infektion håller på 

att ge vika. Jag är som sagt reumatiker sedan barn o har nu 51 år fått sjukhussjukan i ett sår från en 



knäprotes operation i maj. Men jag säger inget till Läkarna förrän infektionen är borta. 

 

Ewa Anderholm. Jag var hos tandläkaren idag o när han blev tvungen att skada tandköttet för att få 

bra fäste för en krona, sa jag att jag skulle vara noga med att behandla munnen med ks. "Det 

använder jag varje gång det uppstår blödningar" Alla är visst inte så negativa till ks Jag blev jätteglad! 

 

Kim Larsson. Kan nu medela ännu en bra grej med ks. Har gått med mega förstoppning sen några 

veckor tillbacks och försökt få igång magen med oxytarm som syresätter tarmen och renar den ifrån 

plack och gammalt(tänk tarmsköljning) Tagit 1000mg magnesiumhydroxid utan effekt (en vanlig 

mage skulle reagera vid 600mg). Men så idag efter 3 tim intag på oxytarm så tänkte jag 2 teskedar ks 

kanske kan få det en skjuts. ( och med tanke på ks gör antibiotika mer effekt med ks så kanske ks kan 

bli kompis med syresättningen av tarmen som också renar blodet). Tog cirka 2 tim och kände fick en 

signal till huvudet "Toa nu! Då äntligen släppte det. Jag är glad att jag var hemma och inte ute på stan 

för så bråttom fick jag:P haha. 

 

Jonathan Forstenius. Hej alla. Minns inte om jag redan skrivit om detta men jag behandlade min ena 

katts öga med KS för några veckor sedan. Han hade fått en ful infektion i ögat efter ett kattslagsmål 

och tredje ögonlocket var strimlat. Hornhinnan hade dock klarat sig. Jag torkade rent och sen 

sprayade jag med KS en sprutt varannan timme ungefär. Åkte till apoteket och köpte 

antibiotikadroppar för säkerhetsskull men har inte öppnat paketet. Efter ngr timmar så var 

infektionen avläkt. Han gillade inte att jag sprayade honom men jag fortsatte hela första dagen. 

Dagen efter såg det bra ut förutom slamsan som hängde där så jag slutade behandla. Han har varit 

bra i ögat sedan dess. 

 

Helene Frick. Tror att jag lyckats bota min öroninflammation/kristallsjuka med KS nu. Har behandlat 

genom att droppa outspädd Ionosil i öra och näsa några dagar nu (1 gg/dag) och besvären är på väg 

att bli bättre. I dag är första dagen av de 10 senaste som jag inte är helt yr i huvudet när jag vänder 

på skallen eller ändrar läge. Skönt för jag ska ut på en lång flygresa nästa vecka. 

 

Eva Jonsson. Jag har en vän som äter MSM, hon säger att hon aldrig är bakfull mer pga den. 

 

Veronica Abrahamsson. Långt hår o borsten full av hår av alla stopp av trassel, fick genast ett slut, då 

jag duscha KS i håret. Inga mängder bara små duschningar som knappt märktes av i håret. Ett 

användningsområde till blev det. 

 

Josefin Krantz. Måste få dela med mig om några upplevelser jag vart med förra månaden.  I början på 

november vaknade jag en morgon av magont och lätt illamående, så jag tog några matskedar KS i 

ljummet vatten och svepte det, 30 min senare mådde jag perfekt och kände varken illamående eller 

magont.  Någon vecka senare fick jag och bonussystern öroninflammation. Jag behandlade det med 

silver, 2-3 gånger per dag i tre dagar, den var det borta! Från det att örat hade varat och gjort ont till 

helt återställt. (Hon behandlades också med KS med samma resultat). Och senaste händelsen från 

igår! Mitt hål i örat (örhänge) hade börjat göra ont och vätskas på baksidan och såg väldigt skumt ut, 

så jag sprayade en gång med KS, och idag, dagen efter "behandlingen" så har jag inte ont, det ser 

normalt ut och det är torrt och fint! Har tagit KS sedan 2003 och har botat många förkylningar. Är 

supernöjd med KS! Vår katt hade problem med ena ögat, det rann en mörk vätska ur det och det såg 



irriterat ut runt om (troligtvis ögoninflammation) så vi droppade några droppar KS i ögat i någon 

vecka, sedan vart det borta! Det var inte uppskattat av katten då, men nu är problemet borta, vi har 

även sprejat KS på katternas sår som de fått när de varit ute och härjat, det har läkt fint. 

 

Ingalill Wiklund. Tandvärk?  Spraya ren ks på tanden flera ggr/per dag jag fick bort min tandvärk. 

 

Barbro Jangmo.  Jag har botat tandinflammation med ks, hade en riktig hamsterkind som försvann 

efter två dagar. Gurglade flera gånger om dagen, plus att jag lät det ligga länge i munnen innan jag 

spottade ut det. 

 

Peder Mobilproffset'se.  Jag har en kompis som kom med en svullnad stor som en tennisboll. 

Infektion i en tand. Han ville gå till tandläkaren, men fick prova mitt hemmagjorda silver. Han sköljde 

munnen lite då och då, och ett par dagar senare var det helt borta, slapp rotfyllning. KS bygger emalj 

med eftersom det hjälper cellerna att förnya sej, så man stärker tänder och tandkött bara genom att 

skölja munnen. Jag sköljer med Ks varje dag efter tandborstning. Har inte varit hos tandläkaren på 25 

år. 

 

Elina Sankala. Min mamma har fått bättre syn och bytt ner styrkan på glasögon efter att ha ätit msm. 

Hon såg ingenting längre genom sina vanliga efter två mån, gick till optikern som förvånad sa att det 

är för att synen blivit bättre. 

 

Jhina Månsson. Vill bara berätta att min dotters eksem som besvärat henne länge försvann på 

armarna efter 2 dagar med silversalva!! Hurra! Huden är fortfarnade lite skrovlig & så men det röda 

irriterande är borta. Provade även på sonen som fått allergiskt utslag över hela hakan av ett plåster, 

såg brännskadad ut. Samma där, fint efter 2 dagar med silversalva! 

 

Liselott Erstad. Mina eksem som jag haft i över ett år på insidan av underarmen försvann också på 

några dagar bara efter att jag baddat med ks! 

 

Christel Johansson.  Samma sak med min dotters vintereksem på händerna! Hon är elva år och har 

besvärats av detta varje vinter i flera år. 2-3 dagar med salvan gav fantastiskt resultat !! 

 

Anette Nilsson. Jsg tog ks på mina eksem bakom örat det försvann på två dagar. Min dotter har 

psoriasis artrit tänkte att hon kunde prova salvan. 

 

Helena Lidén. Jag droppade i örat på Mio, även på bomull/kompress och tejpade med kirurgtejp över 

natten. Öroninflammationen läkte ut. Han fick penicillin men spydde upp det hela tiden så troligen är 

att ks läkte ut. Tog ca en vecka. 

 

Pia Hedenquist. Hade öroninflammation förra veckan, droppade rätt in i örat, lindrade direkt. Annars 

också liten bit vitlök (en flis) inlindad i bomull in i örat (+ KS i munnen tillsammans med pressad 

citron)! 

 

Lisa Magnusson. Funkar KS på kennelhosta?  Absolut, ställde min tik på Hundmässan förra året och 

började bli hostig något vecka senare, började behandla henne både morgon ock kväll, 2ml x 2, 



hostan försvann efter ett par dagar. Behandlade även mina andra hundar samtidigt och där kom det 

ingen hosta hellervet att det funkar eftersom kennelhosta är en virus, och KS tar bort det effektivt. 

 

Inger Fritiofsson. KS mot halsbränna? Jojomensan, nu vet jag det. 

 

Oscar Porath. Jag och min familj har nu använt en skvätt Kollodialt Silver dagligen sedan 2009 och 

upplever bl a att vi flera gånger kunnat avvärja begynnande sjukdomar. 

 

Kerstin Frost Erkers. Mina hundar mår så bra utan vaccin (de har bara grundvacc år 1). När nu MSM 

gjort min gammelhund (snart10år) som ung på nytt å även botat hennes begynnande 

livmodersinflammation med Kolloidalt silver (slapp op) så är enda negativa biverkningen att min 

veterinär tjänar mindre pengar. 

 

Linda Beres. Vad händer? Alltid varit en godisgris speciellt sen jag slutade röka för snart 2 år sedan. 

Tagit ks strax över 2 månader och msm 1,5 vecka. Men mitt sug efter godis är som bortblåst  Krossad 

ananas och äppel är det som gäller. Vilket är det som tagit bort godis begäret och är det vanligt? Äter 

mindre mat också. Gör mig inget för är mycket överviktig. 

 

Helga Asgeirsdottir Soukni. Jag började bli riktigt sjuk i förkylning nästäppa hosta hela köret i lördags 

gjorde KS groggar lördag söndag allt borta i dag som jag aldrig varet sjuk o jag som har kol helt 

otroligt tack för att ni finns. 

 

Mariann Andersson. Alla frisörer borde ha en liten sprayflaska med ks! I går när jag klippte min mor 

med en sprillans ny sax så klippte jag mig i fingret (inget ovanligt för en frisör), eftersom en ny sax 

just innebär mer klipp i fingret hade jag laddat upp med ks och plåster. Genast sprayade jag silver på 

och på med plåster. Det slutade blöda rätt väl med en gång. Redan i går kväll kunde jag konstatera 

att det slutit sig!!?? Detta brukar ta flera dagar, det blir alltid en hudflärp som man hänger upp sig i 

med både hår och kläder varpå man river upp det igen och igen, inte tillstymmelse till hudflärp!  inte 

heller tillnärmelsevis lika rött å inflammerat som det också alltid blir då man ju klipper sig! Detta blir 

en stående behandling i min salong hädanefter! Ville bara berätta... 

 

Kajsa Kimmegren. Helt galet hur fantastiskt silver är. Kliande, irriterade värmeutslag är efter en natt 

med kompresser doppade i silver helt borta. Jag visste att silver var bra men inte såhär. Drack även 

rent silver och tvättade mot uvi, dagen efter var det helt borta vilket känns helt underbart efter att 

ha tragglat med uvi minst en gång i månaden, envis uvi som inte gått över först mer än halva 

pencillinkuren är gången. En kväll med tvätt och drickande var det borta. 

 

Greta Gretlappen Andersson. Jag har artros i mitt högra knä och höft.Känner inte av det längre. Har 

druckit ks några veckor nu och även tagit msm i nån vecka. Känner mig tacksam. 

 

Carin Ericson. Samma här. Har inte ont av artros längre. Tagit msm och ks i ett halvår. 

 

Professor Göran. Jag tycker att det här med kolloidalt silver är väldigt intressant och framför att för 

frågan åter har skakat om mig själv i grunden. Tidigare var jag helt övertygad om att KS typiskt 

‘kvacksalveri’. Som gammal kemist trodde jag, då jag tidigare var ‘normal’, att medicin också 



verkligen hade något med naturvetenskap att göra och inte som jag nu göra att medicinen i sin 

helhet är frågan om en läskigt korrupt verksamhet där det i grunden saknas intresse för att 

människor verkligen ska bli friska. Det är faktiskt en oerhört profitabel affärsverksamhet och 

dessutom av gigantiska dimensioner idag och dessutom av det mest omoraliska slag jag själv kan 

tänka mig för att man de facto slår mynt av människors sjukdomar och vår rädsla. Min nuvarande 

ståndpunkt är idag istället att det är läkemedelsbolagen som står för ett oerhört omfattande och 

sofistikerat kvacksalveri, och inte alternativmedicinen, och detta just för att dörrarna är stängda så 

att den så kallade evidensbaserade medicinen inte kan granskas av oberoende forskare. Min tidigare 

naturvetenskapliga ‘barnatro’ har nu ersatts av dessa hemska mörka tankar som dock stämmer 

alltför väl med hur verkligheten som den ser ut idag. Utan att ha ‘grävt’ på djupet i detta med KS har 

jag ändå, med hjälp av vårt fantastiska internet, blivit övertygad om att det mesta talar för de 

positiva läkande effekterna som kan uppnås med KS och framför allt att inga negativa biverkningar 

har rapporterats under den långa tid som medlet använts. (Detta kan jämföras med det korrupta 

kvacksalveri som förskrivningen av statinerna representerar och där allvarliga biverkningar som 

kliniskt noterades är ‘legio’ men inte rapporteras av läkare och där den verkliga kunskapen om dessa 

biverkningar är gömd i läkemedelsbolagens låsta skåp.) Att det inte går att patentera KS och därmed 

tjäna ‘storkovan’ på medicinen förstärker min nuvarande ‘tro’ på att KS kan vara bra mot diverse 

åkommor. En hel del övertygande undersökningar om de positiva farmakologiska effekterna finns 

också lätttillgängliga och länkade till i den här tråden. Det här med vattnets betydelse för hur det 

kolloidala silverpartiklarna uppstår låter som ett intressant ‘forskningsområde’. Jag såg att 

batterivattnet hos Biltema inte heller är framställt genom destillation utan genom så kallad osmos 

vilket troligen är en billigare metod än destillation men som inte ger ett lika rent vatten. I ett mycket 

rent destillerat vatten är den elektrisk ledningsförmågan också mycket låg vilket säkert påverkar 

förhållandet med den mängd metalliska kolloidala silverpartiklar och den mängd silverjoner som 

bildas i en viss elektrolytisk process. Det är säkert viktigt att göra det hela på ‘rätt’ sätt. Men Internet 

är igen en ‘guldgruva’ för att snabbt få en översikt av metoder och erfarenheter även om de bästa 

experimenten är de man sedan själv har kontroll över. Det är kul med riktig naturvetenskap! 

 

Nichole. Ks är en väldigt omtalad diskussion. Jag var en gång en av dom negativa. Men efter att ha 

gjort lite forskning så kan jag inte se nåt farligt med det. Det finns läkemedel som är 100 ggr farligare. 

Som ssri och alvedon (dessa preparat påverkar alla organ i kroppen och finns en del dödsfall). Ks har 

inga dödsfall och finns inga förgiftningar dokumenterade hos giftcentralen. (ring själv o kolla). Jag 

lider av en jobbig svamp i huden och även en bakterie som ger hårsäcksinflammationer som går på 

hela kroppen plus huvud. Har testat alla svampmedel, descutan, svampmedel oralt, antibiotika m.m 

Så igår så sa jag nej nu testar jag ks. Så kör ks på huden och redan efter 1 dag så såg jag en väldigt 

stor skillnad! Kör ks och EMS salva. Bästa jag har provat :) 

 

Johanna Segerå. Kolidialt silver på skorv!  Testade på en fläck och där är all skorv väck! 

 

Linda Beres. Precis gjort ultimata testet på hur ks och msm påverkat mig .Sit ups. Upp och ner räknas 

som 1. Då blev det 120 stycken på 4 minuter. Direkt 30 knäböj. 2 minuter biceps, 2 minuter triceps 

och 1 minut axlar. Svettig men inte anfådd och helt otränad  Så glad. Detta hade jag inte klarat innan 

ks. Imorgon tar jag mig an träningscykeln sen blir det träning varvat med cykel varannan dag. Nu kan 

jag träna upp mina KOL förstörda lungor och gå ner i vikt  Underbara ks gav mig livet åter! 

 



Yrsa Finne. Jag måste få dela med mig av mitt tandläkarbesök igår. Sökte för en lossnad bit/plomb 

och tandläkaren gjorde samtidigt en rutinkoll. Hen gapade nästan lika stort som jag  och sade att hen 

vetat att jag sköter mina tänder, borstar med el-borste osv. men att så här god munhygien och friska 

tänder har hen aldrig sett på mig. Har gått hos samma tandläkare i 30 år så hen känner mina tänder. 

Jag har sköljt/gurglat med KS 2 ggr/dag sedan i somras. 

 

Lena Smyth. Tog min första Silvergrogg igår kväll. Fungerade utmärkt. Tack för tips, erfarenhet och 

kunskap som många av er i denna grupp delar med sig av. 

 

Linda Beres. Tar man ks+msm och sprayar i ansiktet så tunnas rynkorna ut. 

 

Agnetha Burström. Jag är normalt en av naturen väldigt skeptisk person. Måste få saken bevisad för 

mig åtskilliga ggr innan jag kan ta till mig o tro på en sak som är ny för mig.. Ska även erkänna att jag 

varit skeptisk mellan varven till KS o tänkt att "det är ju underbart om det funkar men det känns för 

bra för att vara sant" Ja typ så har jag tänkt även om jag självklart haft silver hemma o tagit av det 

varje dag. Framförallt nu dom sista veckorna. Har dock inte vågat tro på det fullt ut. NU har jag fått 

min totala bekräftelse  Jag är ju sjukskriven sen några år pga fibro, utbrändhet, diskbråck mm.. O 

framför allt fibron har varit jätte jobbig i perioder.. Nu då jag vaknade i morse slog det mig att jag inte 

känt av fibron på samma vis nu på flera veckor.. Mkt mindre värk o mkt mindre fibrobesvär allmänt 

sett.. Sen har jag varit jätteförkyld men det är en annan grej.. Jag brukar åka på detta varje år före jul 

o ALLTID behöva penicillin. O bara det faktum att jag inte behöver det nu talar sitt tydliga språk som 

jag ser det. För det hade jag MOST DEFINITLY varit tvungen att ta om jag inte haft mitt KS.. Även hävt 

illamående med KS i förrgår så härmed kommer jag inte att tvivla en sekund på dett mer. KS är ren 

magi o jag kommer att fortsätta ta det varje dag hädanefter. Det är det bästa som finns. Så TACK för 

KS.. Vill aldrig va utan det mer! 

 

Eva Jarlhed.  Jag har gått o "sippat" på en silvergrogg i em. Hade en begynnande förkylning på G. 

Kände att julbordet skulle frysa inne i kväll. Men tro mej eller ej så är jag redo för julbordet nu. 

 

Jasmine Råland. Läste härom veckan om att KS tipsades mot de små blåsorna man får i munnen, 

höstblåsor/virusblåsor.. Vad ni nu kallar dom. Fick en jekel på tung-kanten härom dagen och 

sprayade KS på det första jag gjorde när jag kom hem och en gång till innan jag la mig för natten. 

Dagen efter var den BORTA! Woop woop!dom gör ju sååå ont annars och kan hålla i sig några dagar. 

Nöjd!!! 

 

Agata Timoszuk. Vinterkräksjuka besegrat! !! Sonen :spydde några gånger (alltså funkar inte riktigt 

på en 2 åring att dricka 1dl KS med het vatten)  Mannen: lite dålig i magen ,spydde 1 gång. Och till 

sist jag själv : INGENTING! NOLL!  Vi brukar annars ligga på soffan och dö i tre dagar. Sonen tog 1 

tesked då och då. Vi vuxna det som Anders S. rekommender halv dl varmt vatten med halv dl KS 

dricka väldigt snabbt per dag. 

 

Mabel Viitanen. Jag prövade KS för första gången för några veckor sedan, en ynka tsk per dag tog jag 

för försiktighetens skull. Jag har haft huvudvärk sen i våras, flera ggr i veckan och nu är den 

fullständigt borta. Jag har inte haft värk en enda dag sedan första dagen jag tog det.  Fattar inte 

riktigt hur det har gått till. Jag kan ordna huvudvärk på beställning då jag vet precis vad jag klarar sen 



många år tillbaka men inte ens det fungerade nu. 

 

Necibe Cavdarlar. Jag hade hosta efter rökstopp,dr skrev ut hostmedicin -  inget hjälpte under 9 

månader. Ks hjälpte, nu har jag ingen hosta tusen tack. 

 

Yvette Lissman. Precis börjat ta ks och jag blev först sjuk.. Influensasymptom feber och ont i hela 

kroppen.. Fortsatte ta det o nu 5dagar in börjar jag känna enorm förbättring! Fick öronvärk av tusan 

o droppade ks rakt i öronen 3 ggr dag o nu börjar skiten släppa på riktigt även om jag fick omedelbar 

lindring mm dropparna så satt de bara i 1-2timmar då. Började få elaka sk munherpessymptom (dock 

sitter mitt i nässlemhinnan) och när jag får detta blir jag enormt sjuk dagarna  innan det bryter ut.. 

Vilket jag även blev men dock vände det mkt snabbare än vanligt o jag sprayar ks på själva stället i 

näsan där det började bukta av outspruckna blåsor o sticka... Än har blåsorna inte spruckit o 

buktningen har gått ner! Det är helt otroligt! Om jag inte tidigare tagit antivirala tabletter så har jag 

varit enormt sjuk i hel kroppen 5-7dagar o haft smärtsamma sår o blåsor 2-3 veckor! Nu verkar de 

aldrig bryta ut o jag sprayar varje gång jag känner minsta lilla stickning vilket blir mindre ofta för varje 

timme! 

 

Anna-Karin Akka Persson. Tänkte bara sticka in och berätta att min fredskalla har börjat blomma 

efter att jag tillsatt KS i blomvattnet.  Måste erkänna att jag är _väldigt_ slarvig med mina blommor 

så den stackars blomman har inte fått ny jord på väldigt länge och heller inte blommat på flera, flera 

år. (Men det kanske bara är placebo). Nu när julgranen ska in så ska den oxå få KS så den ska må bra.  

 

 
Linn Kärker Kjell. Det är ju egentligen rätt äckligt att skriva om nagelsvamp osv, men här känns det ju 

som världens mest naturliga grej:p Jag började med KS för kanske en månad sen och tagit 1 msk 2 

ggr/dag, tänkte mest se om handeksemet kunde försvinna (kan inte riktigt påstå nånting där) men 

sen har jag ju haft nagelsvamp på några tår i typ hela mitt 23åriga liv. Studerar naglarna varje dag sen 

jag började dricka KS och upptäcker att det börjar växa upp friska naglar, hallå helt överlycklig ju! 

Placebon funkar wiho. Vet att många redan har skrivit om nagelsvamp, men det är så kul så jag kände 



att jag var tvungen att dela med mig! 

 

Helena Bäck. Kräksjuka.  Håkan var magsjuk förra veckan och fick silver av mig, han blev lyrisk när det 

var borta efter några timmar och vill nu ha en egen flaska. Har tyvärr inte lyckats övertyga min man 

än men det kommer nog. 

 

Linda Beres. Då lider denna dagen mot sitt slut. Första födelsedagen på 5 år utan andningsbesvär. Jag 

hade 1 när dom upptäckte att det var KOL i kombination med allergisk astma. Jag min idiot rökte och 

slutade först i februari 2013 då mina lungor höll på att kollapsa. Jag trodde jag skulle få ett liv med 

hosta, slem i lungorna, infektioner mm. Så var det fram tills för 3 månader sen. På endast 3 månader 

har jag nu blivit så pass bra att min vdc läkare fixade tid till lungmottagningen för att bevisa att man 

kan bli bättre fast man har långt gången KOL. Hon tror på detta och säger att jag ska fortsätta för 2 

gånger har hon lyssnat på mina lungor och dom har varit helt rena. Även när jag hade 

lunginflammation. Jag ber alla att ta chansen till ett nytt liv. Det gjorde jag  Fick denna laptopen av 

mor i present och massa fb gratulationer. 

 

Ann Person. Vi har eds (Ehlers-Danlos syndrom, en bindvävssjukdom). Kämpar på med både ks och 

msm. Det vi märker än så länge. (Håller på sedan februari 2014) vi har varit mycket mindre sjuka. En 

förkylning på hela året! Bara det gör att orken räcker längre. Jag gissar att det tar ett tag till innan vi 

märker mer. Men vi får inte glömma att vi är födda med en missbildning. Det vore att kräva det 

omöjliga att bli frisk men vi hoppas på lite mer styrka med hjälp av msm snarare än silver. Men silver 

håller oss infektionsfria och det är hyperbra! 

 

Marie Blomback. Har två små KS historier jag vill dela för att jag blir glad av dom. På onsdag åker jag 

3.5 vecka till Afrika (Sydafrika, Tanzania och Zanzibar) så när jag förra söndagen började känna de 

omisskännliga symtomen av en begynnande influensa var det förskräckelse jag kände. Värken i 

kroppen som bara blev värre och värre, varje led och muskel värkte, huvudvärken, febern som bara 

steg och feberfrossa. Hade så ont så jag kunde inte vara uppe. Vad göra? Jomen Silvergrogg 

naturligtvis. Låg i sängen hela eftermiddagen och kvällen och sippade i mig tre totalt, och redan innan 

jag somnade så kände jag att febern gav med sig. Nästa morgon hade jag fortfarande lite feber och 

lite ledvärk, men inte värre än att jag kunde jobba. I med en ny silvergrogg innan jobbet , rent ks 

under dagen och två nya groggar på kvällen. Frisk nästa dag . I torsdags skulle jag sen vaccinera mig 

på Cityakuten (jag vet, gillar inte vaccinationer men måste ta mot gula febern för att få resa in i 

Tanzania eftersom jag varit i Sydafrika innan). Förberedde mig på en diskussion eftersom jag tänkte 

neka malariatabletter och istället använda KS.  Frågan kom och jag sa nej och berättade varför.  

Sköterskan frågade vad det var, jag berättade, hon hade aldrig hört talas om det. Berättade även att 

det just nu pågick ett drev emot det med smutskastning och falska anklagelser.  Då kommer hon med 

papper och penna och ber mig skriva ner det . Sen berättar hon att hon för många år sen forskade på 

KI gällande akupunktur. Hur andra forskare, när de kunde visa att det hjälpte, bara vände och gick ut 

genom dörren. Hur de vägrade att ens titta på resultaten, hur de hånades och förlöjligades. Hon 

orkade inte fortsätta. Så hon blev direkt intresserad av KS . Härligt med sådant bemötande och skönt 

att se att många inom vården ändå har ett öppet sinne. 

 

Eva Anderson Fd Backström. En skoj kommentar från äkta hälften som "har" varit skeptisk till KS och 

MSM! Det är dax att fylla på och vi borde nog köpa en 5l dunk KS.  "- Finns det ingen tank man kan 



ställa på gården? " (Hi hi hi...) Här botas förkylningar, magsjuka, sår, astma, magkatarr, stick mm... 

 

Robert Bielik. En katt var busig och i sin iver rev han mig lite imorse, på med KS, och inom några 

minuter såg såret ut som normalt efter ett par dagar (?). Skumt... 

 

Kim Larsson. Äntligen är min hals helt färdig läkt! Tog 6 dar och körde dessutom varannan dag. Går 

hela tiden till spegeln och säger " helt sjukt" haha.  Enda jag har haft är lite huvudvärk och 

led/muskelvärk i dom gamla träningsskadorna. Men inte mer än det:).  Nu ska jag ta i tur med armar 

som har ett litet svampangrepp och acne på rygg.Klådan på kroppen är nästan helt borta nu:).så jävla 

underbart att helvete med svampen lider mot sitt slut! Har denna vecka fokuserat på hals och 

ansikte. Mest sprayat ks och smörjt med silversalvan. Så tack till er alla som har gett mig mycket 

kunskap kring silver och hjälpt mig! Tusen tack! 

 

 
 

Åsa Kroon. Jag köpte en nebulisator till min dotter. Funkar super. Hon inhalerar just nu ks och ska på 

röntgen snart. Spännande. Hon har glömt bort att använda bricanyl och pullmikort efter hon har 

börjat inhalera. Hon är supernöjd! 

 

Anna Maria Panic. Jag inbillar mig att mitt hår har blivit mindre grått sedan jag började med MSM! 

Kan det verkligen stämma? Någon annan med samma erfarenhet? Kommer i alla fall aldrig sluta med 

detta undermedel! Det har verkligen gjort underverk med hud, hår, naglar och leder! Är verkligen 

dundernöjd!!! 

 

Malin Råå Janryd.  Jag har under 15 års tid vart tvungen att äta 5-6 penicillinkurer per vinter pga 

nedsatt immunförsvar och det har jag inte behövs sen jag började med silver. Mer "bevis" behöver 

inte jag. Tror inte jag kan klara mig ifrån bihåleinflammation genom placebo effekt eller?! 

 

Emma Gustavsson.  Mina ögon med blefarit... Inte varit såhär grusfria och vita på MÅÅÅÅÅÅNGA 

VECKOR! Hoppas att det håller i sig nu! Men jag, skeptiskt som man ändå är, måste uttala att detta är 

den mest effektiva behandling jag provat! Wow! 

 

Karin Björklund. Inte undra på att kapitalet är livrädd för vart detta kan leda. Bara jag - en person - 

har gjort så att läkemedelsindustrin förlorar tusentals kronor varje månad/år genom att jag i stort 

sett slutat köpa mediciner utskrivna på recept - och andra mediciner också. Innan jag hittade Ionosil 

och msm var jag stadig kund hos läkare och apotek - nu går jag nästan aldrig dit. Mina värden är bra 

och alla dyra mediciner är ett minne blott. Klart som tusan att den "etablerade vetenskapen" skakar i 

sina grundvalar. Men ok - om jag skulle bryta ett ben tex - så skulle jag nog behöva litet sjukvård. 

Man får skilja på teori och hantverk - haha. För att inte tala om vad det gör för privatekonomin.....ks 



och msm kommer inte i närheten av kostnaderna för alla mediciner jag köpte tidigare. 

 

Eva Andersson-Wilks. Särbon som blev förkyld förra veckan räknade med att få stanna hemma som 

vanligt en vecka. Jag propsade på KS. Han trodde inte på det men efter 2 dagar var det ett faktum. 

Förkylningen som var på väg ner i lungorna hade försvunnit. Tack var KS och silvergroggen. 

 

Eleonore Löfqvist Camara. Vill bara tipsa om det finns någon i gruppen med celiaki (glutenintolerans) 

att KS hjälper även mot det.  När dottern av olyckshändelse fått i sig något med gluten så ber hon 

numer själv om silver och de tidigare symptomen är som bortblåsta, hon blir alltså inte sjuk 

alls.Användningsområdena bara växer. Sen är det säkert olika hur alla reagerar men min dotter får 

först huvudvärk och sen ont och dålig i magen men nu stannar allt vid huvudvärk som försvinner bara 

en liten stund efter KS. Jag tror faktisk att KS kan hjälpa till så att tarmen inte skadas eftersom det blir 

en inflammation när man får i sig gluten och KS hjälper vid inflammationer  jag vet förstås inte men 

tycker det är superskönt att hon slipper dessa dåliga dagar. 

 

Malin Andersson. Enalapril är en s. k. ACE-hämmare och är en vanlig blodtrycksmedicin som många 

står på. Trombyl är acetylsalicylslyra, vilket är samma ingrediens som finns i Magnecyl, Treo, etc-dock 

i betydligt mindre dos. Känner till flera här i gruppen som står på dessa mediciner (eller liknande), 

och det är inga problem alls. Du kan absolut ta KS när du står på dessa mediciner! Man brukar dock 

råda personer att vänta två timmar mellan intag av KS och ev. Läkemedel. 

 

Emma Truelsen. Magsjuka kom med 4 åringen från förskolan. Han kräktes så fort han åt eller drack. 

Tillslut gav jag honom 1/3 dl ks i ett stort glas med ljumet/varmt vatten att svepa. Sen var det som 

borta. Bara tröttheten av att ha kräkts kvar. Sen började pappan i familjen må dåligt och sprang på 

toa. Gjorde samma glas till honom fast 1/2dl ks. sen blev han bra (var sjuk i 2h bara). Jag är mållös. 

Och tacksam. Alltså jag vill bara skrika rätt ut. Det är så fantastiskt enkelt att bli frisk eller betydande 

bättre på så många sätt. Att jag inte upptäckt detta tidigare!! 

 

Agnetha Burström. Måste bara säga att det är första gången EVER i vuxen ålder som jag klarat denna 

influensa liknande förkylning som jag alltid tycks åka på före jul varje år utan penicillin. Jag har kört 

KS varje dag.. Rätt massiv dos.. Upp till 2 dl om dagen o trots att det varit mkt segdraget så kan jag nu 

kalla mig frisk från detta o det trodde jag inte var möjligt  anhöriga o bekanta ligger däckade o fått ta 

till penicillin. Men Agnetha Burström är nu FRISK efter över två v dagligt huttande av rent KS.. Hade 

säkert gått fortare om jag gjort silvergroggen men jag får köra den nästa gång  Så 

summasummarum.. Jag är helt såld på KS nu o jag var bara tvungen att dela med mig av det nu.  

Måste göra en liten ändring i det jag skrev.. Jag har inte tagit 2 dl varje dag utan vanligtvis ca 1 msk X 

3. Men i början o sista dagarna hällde jag in ca 2 dl o helt klart har det gett effekt  så nu hoppas jag 

att det kan ge lika bra effekt mot andra ev sjukdomar oxå. Känner allt mer kärlek till detta magiska 

KS. 

 

Anna Andersson. Måste bara få berätta. Igår körde jag ett hårt dressyrpass, har inte ridit hårt på 

minst tre månader, var lite öm i kroppen efteråt och trodde att jag skulle ha världens träningsvärk 

idag, men icke!!! Kommer aldrig ge mej med MSM. 

 

Mari Isabella. Måst få fråga om d verkligen kan vara så att min dotter 4år inte har fått vattenkoppor 



pga av Ks? Alla andra i hennes dagis grupp 21 andra barn har haft vattenkoppor! 11st tidigare och 9st 

nu inom kort. Eller kan d vara så att Ks lindrat utbrottet så att vi inte märkt att hon haft smittan?  2 

små nippor hade hon vid bröstet som jag tänkte att nu kanske vattkopporna e påkommande men de 

blev aldrig mer.. hon hade faktiskt lite ont i munnen några dagar tidigare o ett litet 

"munsår"/afteliknande o några pyttesmå blåsor där som ja behandlade me Ks o ja förstod ej att 

relatera detta till vattenkoppor då, men har nu efteråt förstått att vattenkopporna kan även 

förekomma i munnens slemhinna. 

 

Lena Bolin. Har hela mitt liv lidit av otroligt smärtsamma afteblåsor i munnen. Har testat allt som 

finns på marknaden. Har inte haft en enda sen jag började med silvervatten. 

 

Marina Wetterstrand Jakobsson.  Samma här! 

 

Camilla Solelind. Samma här! 

 

Annika Simson. Även min skeptiska make har upptäckt att det hjälper med ks. Han har också testat 

allt på marknaden mot afte! 

 

Josefin Lindström. Tack och lov för silver!!!! Fick så fruktansvärt ont i magen i går kväll, så öm i 

tarmarna. Vet inte om det var för att jag smakade på den råa älgfärsen några gånger när jag lagade 

mat(lär mig aldrig). Drog i mig 1 dl KS i 1/2 liter ljummet vatten vid kl. 21 på jobbet. Hände inte så 

mycket. Tog en lika omgång igen kl 23.30 när jag kommit hem, och rullade runt på golvet. Då släppte 

det och jag kände ingenting av det onda längre. 

 

Sten Kandy Johnsson. Jag har idag troligen lyckats stoppa min grabbs öroninflammation med KS. Han 

hade ont som attans i morse och örat var varmt och rött. Jag droppade KS i örat och lät honom ligga 

på sidan i en halvtimme. Nu är örat kallt och han har inte ont längre. Vi brukar annars få ta honom till 

vårdcentralen för att få antibiotika. Kanske lite tidigt att jubla, men det ser rätt ljust ut. 

 

Linda Beres. Hemma! Gick väl så där hos läkaren idag. 35% lungkapacitet så det har inte blivit bättre 

MEN hon sa att Ionosil håller borta bakterier och virus och på så sätt håller mina lungor rena och då 

blir det lättare att andas  Tack Ionosil.  Nu ska jag ta vidgande mediciner för mina lungor UTAN 

cortison. Skönt.  Gjorde nytt allergi test. Björk, gräs och båda kvalster som innan samt LITE katt men 

tar jag allergitabletter kan jag behålla dom. Vet inget som kan ersätta det. Ska få tid till lungröntgen 

senare och kolla hur dom ser ut med emfysem och övrigt.  Jaja inte bättre i kapacitet NU men hon sa 

att jag hade bara hållt på i 3 månader så fanns STOR chans att det blev bättre. Men mina lungor är i 

alla fall helt rena och det är skönt. Så domen från min läkare löd: Linda du måste ta mediciner men 

du får utan cortison sen tycker jag du ska fortsätta med Ionosil och MSM. Kan du skriva upp det på 

papper? Var får man tag på dom? Det verkar ju vara bra saker. Haha. Vi har kanske fått med oss en 

lungläkare som användare nu... 

 

Berit Johansson.  Min mamma blev av med sitt bensår, använde silversalva. 

 

Anna Lena Lindqvist. Har sprayat KS i ögonene i minst 8 år, ser bättre nu än då. 

 



Britt-Marie Andersson. Vår hund blev riven av en katt i ögat... Veterinären behandlade i flera veckor 

utan resultat. Baddade med silver och det läkte på några dagar och han ser alldeles utmärkt... 

 

Jeanette Börjesson Jansson. Det är ok, jag har sprayat bort min o hundens ögoninflammation för två 

veckor sedan, direkt i ögat, inga problem, vet fler som gjort det. 

 

Elin Gavelfält. Jag har MS. Tar både msm, ks samt cbd-olja. Märker förbättring sedan jag började 

men kan inte säga vad av dessa tre som är hjälpen. Kanske alla... 

 

Johanna Älvan Mauritzson. Jag var lite skeptisk men jag behandlade min hunds sår och det var riktigt 

fult sår. Efter ett dygn såg det redan mycket bättre ut och det gick inte lika bra eller fort med andra 

behandlingar som jag använt tidigare till hennes sår. 

 

Johanna Segerå. Asså detta kom från min BVC tant efter att jag berätta att skorven försvann på min 

dotters huvud efter 1 behandling! Jag visa stolt upp barnets rena huvud men reaktionen blev inte 

den jag trott. Skitsur blev hon och en v senare kommer detta på brev! De tror jag ju så mycket jag vill 

på. det var mitt allra sista BVC besök! Där försvann allt förtroende. Vad tycker ni jag ska göra vill ju 

lixom inte få soc på mig för att jag värnar om mitt barns hälsa. Första gången jag fråga vad man 

kunde göra åt skorven föreslog hon en salva men läste på att de va massa dåliga saker i. Hon sucka 

och sa typ jaja hitta nåt bättre typ. Å så testa jag ks men de va ju åt helsike enligt henne men de 

funka efter 1 gången mkt bättre nästan allt borta. Jag bada henne sen baddade jag med en servette 

uppblött i ks . Tre gånger med nån min mellanrum när de torka ramla de av. 

 



 
 

Af Alderstrand Erica. Har en arbetskamrat som kom till jobbet i morse med svullet öga & utslag i 

ansiktet & på halsen. Hon fick lite droppar i ögat & en dusch över ansikte o hals. Ca 30 min senare 

kom hon in till mig o frågade -"Vad va det där"??? Det har slutat klia.. Hon fick ett par till "omgångar 

" under dagen & när vi gick hem såg hon ut som vanligt så när som på en liten prick.  Jag har blivit 

övertygad, hon blev det oxå. 

 

Johanna Börjesson. Jag har bara använt KS under 2 års tid, men har varit en flitig användare i 

perioder med bara goda resultat! Kan inte finna något som helst negativt med KS, inte en enda grej! 

 

Zenita Källström. Bara varit med i knappt ett år. Börja ge min hund det i våras. Sen i aug har jag tagit 

det själv inte en förkylning sen dess. Resten av familjen har legat familjen haft vinter kräksjuka inte 

jag.... 

 

Lena Hardyson. Bara positiva erfarenheter. Jobbat med ks i många år. Kunder kommer tillbaka o 

köper hela tiden. 

 



Ninni Landgren. Min marsvinsunge borde dött istället för överlevt om det vore farlugt: vägde 54 

gram o nära döden var ks o björksav det sista jag testade när ingen stödmatning funkade, den 

kvicknade till o började sen äta! 2 ml till en på 54 g och inte bara en gång utan flera, kanske 2 g/dag i 

tre dagar ...voila:-)! 

 

Susanne Borg. Vill berätta att ks hjälpte min sommargranne i somras. Han är i 70 års åldern och lider 

av prostatacancer sedan många år. Nej hans cancer försvann inte men han hade blivit getingstungen 

och satt på ett plåster över. Han reagerade negativt på plåstret och fick ett stort vätskande sår! Han 

baddade med desivon och andra liknande saker han fick tips om men såret blev värre. Läkaren han 

kontaktade ville ge antibiotika men sa också att vid cytostatikabehandling är immunförsvaret väldigt 

svagt. Jag träffade hans fru kvällen före han skulle hämta antibiotikan. Hon var allvarligt oroad 

eftersom det var varmt och bakterierna frodades. Jag hick över med lite ks och kompresser. Baddade 

såret och lade på en våt kompress och sa att han kunde ha under natten. På morgonen hade såret 

krympt. Det läkte helt efter någon dag! Han hämtade aldrig ut antibiotikan. 

 

Lisa Manfredsson. Hej på er alla! Har varit med ett tag i gruppen och läser bara det jag tycker är 

intressant och givande. Först vill jag säga att det är kul att så många är med i gruppen. Till det vill jag 

tillägga att jag känner flera i min omgivning som använder både KS och MSM utan att vara med i 

denna grupp. Slutledning blir att om varje medlem i gruppen vet av (lågt räknat) minst 1 person till 

som använder KS/MSM så är vi otroligt många användare. Min man har dragits med psoriasis på 

benen i säker 20 år. Han har provat flera olika behandlingar via läkare under de första åren men blev 

inte hjälpt nämnvärt. Resultatet blev att han bara lät bli att gå till läkare mera och led med 

kvarstående problem som bla vansinnig klåda på nätterna under många år. Trots att han var väldigt 

skeptisk till mitt förslag att börja smörja KS på benen innan läggdags så provade han för några veckor 

sedan. Effekten blev över förväntan. Det "bränner" i huden ett tag, säger han, men sedan sover han 

lugnt och utan irriterande klåda. Utslagen minskar i tjocklek och hudförändringarna blir till det bättre. 

Vi hoppas på att det kommer att läka ut så småningom med den enkla och betydligt billigare 

behandlingen med just KS. 

 

Isabel Chrisbel. För er om KS som hjälpte min man. Han fick en spricka bak i hälen lite längre upp och 

besvärades i nästa två veckor. Det blev till sist infekterat(varigt).  Jag har inte så stora erfarenheter 

om KS och har köpt bara en gång tidigare men så kom jag på att jag ska köpa så han kan lägga omslag 

på foten över natten. I natt var det andra gången han la omslag och sprickan hade läkt helt i stort 

sätt.  Har inte tänkt på att ta förebild(synd) så man kunde jämföra.  FANTASTISKT (KS) tycker jag. 

 

Kirsten Chen.  Hade vinterkräksjukan.men gick over på en dag.Tok en 1/2dl. KS i ett glass med varmt 

vatten. 

 

Ninni Landgren. 1/2 dl ks i en kopp ljummet vatten svälj allt då det fort ska ner till magmunnen o 

tarmarna. Hjälpte mig. Annars tar jag 15- 20 vitpepparkorn när jag vet att det går vinterkräksjukan på 

ex min förskola helt suveränt. Bikarbonat kan också lindra! 

 

Monika Holm. Måste dela med mig här inne också då jag tror starkt på att msm, omega 3 och D-

vitamin 3000 IE dagligen har bidragit till detta + mina dagliga promenader med min hund! Skam den 

som ger sig. Tjoohooo!!! Idag gav jag läkaren på lungkliniken på Sahlgrenska en smärre chock! Jag har 



ÖKAT min lungkapacitet med över 1 liter!!!! Och det är inte vanligt att det går åt det hållet sa han. " 

Vad du än gör, fortsätt med det" sa han  Ja jag berättade att jag är ute och går en hel del med min 

hund och att jag då använder runkeeper i min mobil som sporrar med tid och sträcka. Sen att jag tar 

naturmedicin, berättade vilka och det tyckte han verkade bra grejer. Och att jag tar dubbla doser av 

min lungmedicin Symbicort, vilket han också tyckte var bra. Jag har flyttat mig från nivån svår kol till 

medelsvår kol och om jag uppvisar samma resultat nästa år så vill han inte se mig mer  Jag svävar just 

nu kan jag säga, jippie! Jag har inte använt ks mer än att jag har druckit en klunk då och då, väldigt 

sporadiskt. Däremot använder jag msm dagligen 1,5 tsk och d-vitamin 3000 IE +bikarbonat 1-2 

tsk/dagl. + omega 3. Promenerar mellan 2- 4 km dagl. vid bra väder. Dock nu i nov/dec. har det inte 

varit så mycket p.g.av vädret. 

 

Ingela Mauritsson. Rejält infekterad tass efter sticksår mellan trampdynorna. Han får antibiotika, 

kortison och KS. Såret tvättas och dränaget sköljs med KS. Ljusbehandlar med Photizo LED-ljus för att 

påskynda läkningen. Känns bra att ha tillgång till det bästa av båda världarna när djur och människor 

blir sjuka. Ska också tillägga att både jag och hundarna äter MSM och Glukosamin varje dag. Tror 

definitivt att det bidrar till att veterinären varje gång han träffar mina hundar berömmer glans och 

kvalitet på pälsen och hur fint musklade de är. 

 

 
 

Dränageslangen for av igår, onsdag. Tvättade med KS och fyllde mellan tårna med Silversalva. Idag 

torsdag ser det JÄTTEfint ut! 

 



 
 

Annika Eriksson Sjöblom. Kanske gör det skillnad kanske inte men här är min historia:  För ca 4,5 år 

sedan insjuknade jag i neuroborrelia. Har varit hos 8 olika läkare, fått utskrivet alvedon, atarax, 

paraflex, cocolana etyfin, citodon, diklofynak, tre sorters penicillin, varit hos tre olika sjukgymnaster, 

varit hos en lungspecialist, varit hos specialist på reumatiska sjukdomar, gjort lungröntgen, de har 

tagit ett 20-tal olika prover på mig i otaliga omgångar, jag har blivit hånad och utskrattad av några 

läkare, en sa att jag var alkoholist, jag har nekats sjukskrivning. Jag har fått diagnosförslag som 

reumatism, fibromyalgi, kristallsjuka, stress, depression, artros, lathet, gnällig, överkänslig och 

krävande. Jag har själv sökt mig till alternativbehandlingar: akupunktur,massage,avslappning och 

olika typer av hälsokost... Jag har försökt träna och ändra min kost och tänka positivt... Efter två år 

krävde en sköterska att jag skulle få ta ett borreliatest (hade själv krävt det men blev utskrattad trots 

att jag bor i en fästingtätt område). Och ja, mycket riktigt... Borrelia... Då var det för sent, mitt 

nervsystem var redan svårt skadat och inget fanns att göra. Fick en tiodagars penicillinkur av en 

läkare som först vägrade men till sist skrev ut efter att jag vrålande och skrikande krävt det. Blev 

mycket bättre vad gäller koncentration och hjärntrötthet efter detta men alla andra symtom 

kvarstod... orkar inte räkna upp dem men kan säga att jag till slut tänkte ta mitt liv pga all vidrig 

smärta. Lyckades av en slump på nätet hitta hit och började i augusti förra året med ks och msm. Tog 

några dagar så började min väg tillbaka till livet. Idag arbetar jag och lever nästan som en vanlig 

människa. Kan säga att jag formligen exploderar av vrede varje gång jag läser något negativ om ks 

eller msm... Om jag är färgad? Ja, men självklart jag har ju för h...vete nästan blivit frisk. SJÄLVKLART 

hjälper inte ks mot jordens alla åkommor, vem är enfaldig nog att tro detta??? Men det lindrar en hel 

del och i mitt fall har det gjort en miljon gånger mer gott än läkarna och läkemedelsföretagen. Kanske 

är jag en medicinsk sensation men min koncentrationsförmåga har ÖKAT efter att jag började med 

ks, visste knappt hur gammal jag var när jag mådde som sämst och klarade inte av att läsa en 

instruktion eller se på tv. Och inte har jag blivit vare sig blå eller fått resistenta bakterier eller, bara så 

ni vet!! 

 



Anna Andersson. Jaa ni..att folk som är så smarta i övrigt kan vara så dumma-det är för mej en stor 

gåta..Jag har sett så otroligt många situationer då jag VET att de har kunnat bli hjälpta av Ionosil. 

Både att dricka och att använda till sårvård på både dom och djuren. De har ju sett att mina egna sår 

har läkts så snabbt och fint. Och när jag har smakat och sagt att det är tack vare ks så har de skrattat 

och sagt att det måste bero på att jag har enormt bra läk-kött. Och jag har då svarat att javisst har jag 

bra läk-kött. Och bra immunförsvar också-tack vare ks. Men då jag har tipsat om de också ska börja 

nyttja ks så har de helt slagit det ifrån sej. Jag tror att det är av ren skrämsel pga all 

skrämselpropaganda som skrivits. Har väl egentligen dykt upp sådana dumma påståenden från sina 

kanter lite då och då från ksmotståndare genom åren, men inte i dess omfattning som det har varit 

den sista tiden.. Jag har funderat väldigt mycket på detta genom åren. Och kan inte bli klok på varför 

de har reagerat och varit skeptiska och kommit med motargument. De har t o m försökt att påverka 

mej att sluta använda ks-för det är ju så oerhört farligt att använda det..Suck..Jag känner mej så 

väldigt maktlös eftersom de hade kunnat tillfriska och må bättre om de också använt ks. Jag visste 

vilka mediciner de äter och hur giftiga de är. Så jag printade ut infon från FASS gällande deras 

mediciner. Dessutom är dessa människor livrädda för att äta fett i maten. De envisas med att 

använda lättmargariner och fettsnål "grädde" mm. När man läser innehållsdeklarationen så behöver 

man ju vara kemist för att kunna förstå vad det egentligen innehåller för skräp.. Dessutom så vräker 

de oftast i sej godis läsk och kaffebröd nästan varenda dag. Så jag printade ut innehållsdeklarationen 

på deras favoritskräp också. Efter besöket när jag skulle åka hem så överlämnade jag den digra 

pappersluntan och bad dom att strunta i tv:n en kväll och läsa papperen istället. Helst flera gånger så 

att de kommer till insikt någon gång om vad de stoppar i sej. Och sedan ta sej en rejäl funderare på 

varför de använder kroppen som soptipp. Jag la en massa fakta om ks överst. Och sa att de ska ju 

naturligtvis inte kasta sina mediciner. Men att ks kan hjälpa och stötta kroppen. Och jag bad dom att 

ge Ionosil en ärlig chans. De tittade så konstigt på mej. De undrade säkert om jag hade blivit knäpp.. 

Men jag hade stillatigande iakttagit i åratal. Och tyckte att NU måste det bli en förändring hos dom-

till det bättre.. Och nästa gång vi träffades och satt och drack kaffe noterade jag till min stora glädje 

att det inte var något kaffebröd framdukat. Det stod däremot framdukat några små skålar med olika 

sorters nötter och så morotsstavar. Jag brukar ha med mej sådant ifall att jag skulle bli sugen att 

knapra på något. Jag kommenterade inget. Men de såg nog att jag log.. De såg lite skamsna ut och sa 

att: vi har läst. Det var verkligen skräckpropaganda du gav oss. Men du har rätt. För vi har funderat 

och tänkt igenom detta. Fr o m nu så blir det äkta varor i maten-smör och fet grädde. Och så ställde 

de fram en flaska ionosil på bordet och frågade om doseringen att dricka och flera 

användningsområden.. Det räcker inte med att säja att jag blev totalt mållös. Jag tänkte i mitt milda 

sinne att det GÅR tydligen att lära gamla hundar att sitta. Vilken härlig känsla det var.. Jag har aldrig 

försökt övertala dom om att använda ks-bara sått frön som jag sedan vattnade.. Kan bara konstatera. 

Att vill inte folk bli hjälpta-så tar de heller inte emot någon hjälp. De måste själva komma till insikt. 

Och tyvärr så gör en del människor aldrig det. Men numera är iaf dessa människor också 

förespråkare för Ionosil eftersom de själva märker vilken positiv effekt det har. De kunde hejda årets 

maginfluensa med silvergroggar. Deras familj var de enda i hela området som slapp det. Och jag 

skrattar nu gott och är glad. För när deras grannar frågade hur de burit sej åt-så tog de fram 

Ionosilflaskan och började prata och dela ut sina råd och tips.. Jag börjar tro på att mänskligheten har 

en framtid.. Och den börjar med ks och bra och naturlig mat och god hälsa.. Men den insikten måste 

sprida sej som ringar på vattnet. Förlåt det långa inlägget. Men jag är frustrerad över att det måste ta 

sådan eviga lång tid för ringarna på vattnet att sprida sej. 

 



Therese Van Kerkvoorde. Mina tre barn har fått silver redan sedan jag ammade dem (idag 15, 14 o 

11år). Då använde jag en sån där doseringsspruta från Apoteket. De har fantastiska immunförsvar. 

Sedan, 2-årsåldern har själva känt av hur mycket de behöver och jag har inte doserat alls. Innan dess 

fick de ca 2 tsk. 

 

Jeanette Lehtinen. Jag ger båda mina tjejer en medicinkopp m silvervatten i...gurgla och svälj. Dom 

går lite då och då...sprayar själva när dom har ont i halsen tex. 

 

Maria Svensson Fd Håkansson. Mina tre får 7,5 ml dagligen efter tandborstningen på kvällen + vid 

förkylning, öroninflammation, sår mm  4, 6 & 8 år. 

 

Umm Alyassa. Vinterkräksjukan har slagit ner här hemma. Och jag har inte tid att bli sjuk då jag gifter 

mig nästa vecka. Hur mycket KS behövs det för att förebygga? Hur mycket ks behövs intas när man 

redan är magsjuk? Uppföljning:  Måste uppdatera er. Min mamma var rätt skeptisk till en början, 

men nu känner hon sig frisk. REDAN, helt sjukt. Nu har hela familjen intagit KS och vinterkräksjukan 

har lämnat oss för sitt sista besök. EVER. 

 

Lena Stenhjelm. I september fick jag diagnos bröstcancer och lovade då att återkomma här med 

resultatet av mitt försök att med KS få bukt med problemet. Nu är jag opererad och har fått 

patologens utlåtande. Tyvärr hade inte KS synbart påverkat min tumör, men den hade heller inte 

vuxit under de tre månader jag skjutit upp operationen. Jag kan inte med säkerhet säga om det haft 

någon effekt eller inte. Uppenbart är det ju ändå att det inte blivit värre. Vad jag däremot har märkt 

är att jag inte längre behöver glasögon för allmänseendet. Jag blev riktigt överraskad när jag en kväll 

upptäckte att jag tittade på TV och läste texten utan problem utan glasögon. Jag har de senaste 20 

åren varit helt beroende av glasögon. Måste tillägga att jag druckit ca 75-80 ml/d under de här tre 

månaderna. Jag fördelade intaget av KS under hela min vakna tid. 

 

Paula Gustafsson. Min 6-åriga dotter fick plötsligt värsta klådan till följd med massa utslag. Medan 

jag baddade armar och ben med KS fick hon även utslag i ansiktet. Baddade hela kroppen i fem min, 

sen åkte vi till vårdcentralen. Vi väntade ca 1 1/2h innan vi fick träffa läkare, då var nässelutslagen 

nästintill borta!! Samma vecka använde jag KS - det ömmade och blev rött runt min navel  (hade gjort 

ett titthål där för blindtarmen en månad tidigare). Började smörja med ems-salva och dricka KS - 

efter två dgr var det försvunnet! 

 

Peter Mitakidis. I morse halsont- sköljt och gurglat med KS - nu bra!!! 

 

Ann-Charlotte Andersson. Hade en skitond innombordsfinne på kinden igår. Kunde såklart inte låta 

bli att pilla å klämma. AAAAJ! Det kom bara blod och lymfa och gjorde ännu ondare. Satte på en 

indränkt bomullstuss mä lonosil innan läggdax å imorse var den borta! 

 

Lotta Kron. Jag har droppas ks i ögonen väldigt många ggr aldrig fått ngt problem! Jag har använt ks i 

flera år det är min bästa medicinmot div bakterier virus och parasiter!! Se dig omkring vad 

läkemedelsbolagen och de stora företagen gör... Pengar pengar pengar...jag tycker det är konstigt att 

inte fler ser bluffen... 

 



Kristina Rense. Min Lagotto Romagnolo-tik Mira före och efter en kraftig juverinfektion. Den första 

bilden är tagen 22 nov i år (2014). Juvret sprack dagen efter & juverdelarna blev bortopererade. Såret 

var helt öppet (ca 2 handflator stort) (den 26 nov gjordes sista operationen) & veterinärkirurgen sa 

att hon skulle behöva sy ihop det enormt stora såret 2 veckor senare. Men idag är såret helt ihopläkt 

utan fler operationer, tack vare behandling med kolloidalt silver (& lite msm) & Nya Zeeländsk 

Manuka-honung, både direkt på såret & invärtes! Det är ett mirakel! 

 

  
 

Wictoria Millberg. Alltså när jag tillslut tar den där silvergroggen (gjord på 15% glögg) o min ihärdiga 

hosta sen 1 vecka i princip försvinner inom loppet av en timme. Magiskt!!! 

 

Petra Tunmar Lundell. Jag är så glad! Min sons eksem har blivit mycket bättre på bara 36 timmar  

Har givit honom 3 msk rent KS och baddat eksemen endast 2 ggr. Svårt att tro det är sant! 

 

Kerstin Nyquist. Använt KS och MSM några år nu. Största förbättringen som jag tror beror på MSM 

är: Inget ryggskott på tre år. (senaste ryggskottet innebar sjukhusvistelse). Största förbättringen som 

jag tror beror på KS är: Bättre tandhälsa. Finns fler förbättringar att rapportera. 

 

Magdalena Svartlok. Okej, första dagen på 1/2 kryddmått MSM och jag har varit med sonen hos 

logoped, veckohandat, städat kylen och framför allt skafferiet!!  Det tidigaste datumet jag hittade var 

2009, då gissa när jag städade där sist...  WHAT THE HELL HAPPENED!?!?!?!? 

 

Lena Snabb. Fick EMS- Salva för 1 v sedan..mina såriga armbågar..smort med receptbelagd salva sen i 

höstas. Kom tillbaka då jag smorde mindre.  Nu är det så behagligt...på 1 vecka! 

 



Jonna Lund. Jag har i många år som distriktsköterska använd förband med silver. Fungera bara så bra 

på envetna sår, kan bara intyga detta. 

 

Linda Beres. Jag tar 1 del msm och 6 delar ks. Både att spruta i ansiktet (minskar rynkor) och spraya i 

ögonen. Funkar jätte bra. Så bra att jag får ta av mig glasögonen när jag ska läsa! 

 

Åsa Wickström. Ja hade mkt utslag i ansiktet, såg inte klok ut. Fått antibiotika många gånger. Det blir 

jättefint i 2 mån sedan kommer det tillbaka. Började ta bort smink m kokosolja och bomullstrasa, 

tvätta ansiktet med honung (ibland blandat m bikarbonat). Man kan låta det verka en stund också 

innan man sköljer av det. Sedan lägger jag en blandning av 1 del msm och 6 delar ks. I perioder 

använder jag också egentillverkat c-vitaminserum (googla) eller en 20-procentig blandning av 

askorbinsyra och vatten (peelingeffekt). På det smörja med kokosolja och aloe vera gelly. Huden är 

nu som förbytt. Kan få något utslag, men huden är nu mjuk och len som en babyrumpa. Innan var 

den illröd, svidande och rödprickig! 

 

Ann Cavanagh. Mitt barnbarn (14 år) har sprejat KS i tre veckor 2-3 ggr i dagen på akne i ansiktet och 

igår var så gott som alla utläkta! Och nu ville han ha mer silversprej som han kallar det, för att få bort 

det sista! 

 

Ida Jåfs. Jag har sprejat med ks och sedan smort med ems salva. Har inga finnar längre så länge jag 

kommer ihåg att smörja. 

 

Magdalena Svartlok. Acne? KS!!! Badda! Spraya!! EMS kan också hjälpa! Jag har ganska stora porer 

och är 45 år gammal, men både porer och rynkor har gjort ett stort steg tillbaka under tiden jag har 

använt EMS. 

 

Ann-christine Larsson.  Måste bara berätta om min HerrLarzon! Han har FIV!!! KattAids! Han var så 

dålig så jag övervägde låta han få somna in. Tappade hår o åt dåligt, sov hela tiden.  Men testade 

med 1krm MSM o KS i vattnet! Har även sprayat med KS VARJE dag sedan sept NU är han pigg o glad 

o äter bra.  Rena undret.  TACK för MSM o KS. Var även ner till Veterinären o skvallrade  Hon blev 

sååå positiv att hon skrev upp allt jag sa. 



 

 

Michelin-Berith Sandström. Det är ju helt otroligt.. Jag såg ju Herr Larzon när han var nästan skallig 

och han såg väldigt trött och ledsen ut.. Men att se honom med en köttbulle och åter igen fått päls 

på huvudet är ju helt otroligt... 

 

Michaela Wängelin. Jag köpte i förrgår en flaska KS för första gången då jag länge gått och dragits 

med torra ögon och det ena har ofta varit helt igenkletat när jag vaknar på morgonen.  Jag började 

droppa KS i ögonen i förrgår kväll, och fortsatte under gårdagen. Idag när Jag vaknade var det helt 

rent! Under dagen har jag inte alls känt av att det varit torrt eller irriterat heller!! Det är verkligen SÅ 

underbart att jag äntligen fått bukt med de här besväret!  Nu ska flaskan användas och testas på allt 

framöver!   

 

Katarina Sandör. Sprayar KS i ögonen morgon och kväll sedan några veckor tillbaka. Tidigare haft 

besvär med torra ögon pga torr innemiljö på jobbet och linserna trillar nästan ut framåt em. Ögonen 

är inte alls torra längre, linserna känns inte. Tycker dessutom att jag ser mkt klarare. Härligt!! 

Ann-Marie Wonevik. Mina ögon rinner inte längre så fort jag går utanför dörren. Astman är bättre 

och inga virus har satt sig i mig sedan jag började med ks och msm i somras.  Ont som fasen i ryggen 

fortfarande. Gjorde en steloperation i april. .undrar dock hur ont jag skulle ha om jag inte tog msm. 

Tror själv att nerver kommit i kläm efter op. Smärtan är inte samma som innan. Det lär nog behöva 

åtgärdas på nå sätt. 

 

Marie-anne Thörnström. Har länge haft värk i mina leder och rastlösa ben, Tycker att jag provat allt. 

För en månad sen började jag med Kolloidalt silver, msm och rent nyponpulver. Andra veckan hade 

jag så ont , det brände i benen och fötterna och jag fattade inte vad som hände . I dag efter en 

månads användande så mår jag så jäkla bra så jag tror inte detta är sant. Ingen värk i lederna inga 



rastlösa ben, ja detta är ett under. Så detta är verkligen ett mirakel. Jag tar nu två kryddmått msm , 

en kork med k silver och en matsked nyponpulver + magnesium. Jag har till och med börjat ge min 11 

åriga hund samma dos och det verkar funka även på henne. 

 

Carina Bellis Lander.  Jag tar KS, MSM och Nässelpulver och det går bättre vecka för vecka. 

 

Jonna Lund.  Marie-Anne din upplevelse av det som händer i din kropp det kunde lika gärna vara min 

beskrivning av det jag nu i fyra månader upplever med min smärta och i mina ben. Jag vågar nästan 

inte berätta hur det är för att det låter för otroligt för att vara sant. Jag är själv en skeptiker och 

skolad som sjuksköterska i den svenska sjukvården, så sveda värk och brännkäring vet jag vad är. 

Men MSM började jag och ta i augusti och nu för en månad sedan KS. Nypon har jag tagit i många år. 

Tar en del andra mineraler också. Men vist är det ett mirakel jag har haft smärtor i så många år så jag 

hade glömt hur livet kunde vara utan smärta. Har fått tillbaka min ork och allt är bara så bra men 

Lutter sitter på min axel och varnar att "imorgon så er din smärta tillbaka" Vänta bara, lycka till och 

så ska det bara fortsätta att vara bra. 

 

Jenny Westerling.  Jag vet inte hur reumatism fungerar riktigt, men msm verkar du vara vän med. Jag 

har en teori. Att mortla msm, blanda med KS, eller vatten. Dränka en binda el liknande och sätta på 

stället som gör ont.  Jag skrev detta till en tjej igår som testade, mot ryggskott. Och idag var smärtan 

borta, lite öm bara. Kanske värt att testa om du ändå har allt hemma. Hon blandade 5 tsk msm med 

KS, satte allt där hon hade ont i ryggen. Säkert svårt för dig om det är lite överallt. Men kanske testa 

på ett ställe och se om det fungerar. Och fungerar det, kanske man skulle kunna ta ett bad med msm 

blandat i vattnet. Jag bara spånar, men funkar det så vore det ju toppen. 

 

Ingrid Ohlin. Har precis botat en vagel i ögat på några timmar med KS. Upptäckte för ca 5 timmar sen 

att de börja göra ont, sprayat några ggr. Såg hur den växte, mogna o sprack.  De onda är borta.  Har 

haft vaglar innan som gjort väldigt ont i flera dagar. 

 

Eva Jonsson. Jag har inte behövt använda symbicort sedan jag började använda KS  Jag sprayar mest i 

halsen, så fort jag känner nåt så går det över! Jag har inte hostat heller som jag brukar, sååå glad för 

jag andas så bra! Önskar att alla får må bra! 

 

Pernilla Kalén. Jag måste bara säga att min grabb på 16 år hade fullt med vårtor under fötterna som 

liten. Jag testade det mesta tills min syster sa till mig att testa KS mot min hals, och då frågade jag om 

det kunde funka på hans fötter med. Så jag å grabben tog en kapsyl om dan (vi drack endast) å hans 

vårtor bara försvann. Jag vart så glad att på ett möte på jobbet bara avbröt jag alla å sa att jag måste 

bara berätta nått helt otroligt jag vart med om. (Kan ju va ett tips för framtiden eller om de har 

samma med nåt liten kotte hemma) En av dem snappade upp det direkt och skrev ner namnet. För 

hans grabb hade det på händerna. Vid nästa möte tackade han mig såååå mycke för jag berättat. Så 

nu är hans grabb oxå utan vårtor. 

 

Agnetha Burström. Hej alla vill bara berätta en sak o det är INTE bullshit el nåt jag säger bara för att 

göra reklam för KS.. Jag har varit sjukskriven för utbrändhet o fibromyalgi i perioder sen 2011 o det 

har varit riktigt tufft vissa dagar.. Hade börjat acceptera att det inte skulle bli bättre utan att jag 

skulle få leva med detta. Nu köpte jag hem KS för en dryg månad sen, framförallt för att mota Olle i 



grind gällande vinterns sjukdomar.. Men jag har samtidigt börjat märka, utan att det varit syftet med 

KS för mig, att mina fibrobesvär började lugna sig o nu även utbrändhetsproblematiken.. Det har 

kommit sakta o gradvis o NATURLIGTVIS är jag långt från "frisk".. Men jag känner att det är som att 

kroppen långsamt börjat läka o den känslan kommer allt oftare genom dagen.. Därtill börjar min IBS 

lugna sig o magen känns stabilare..plus det jag nämnt flera ggr här.. Jag lyckades kurera mig från en 

jobbig influensaliknande historia utan penicillin när dom flesta i min omgivning åkte på 

lunginflammation. Men rejäla doser KS fixade det för mig så vad kan man göra annat än TRO på detta 

liksom ÄVEN en skeptiker som jag har blivit överbevisad nu! 

Anna Melek Mecek. Vid halsont så har det räckt för mig att gurgla KS och hålla det i munnen nån 

minut. Upprepa gärna under dagen. Vid mer än ett tillfälle har jag gjort det en gång på kvällen och 

vaknat symptomfri. 

 

Sarah Klarström. Har två positiva saker att dela med mig av. Mina läppar och mungipor blödde av 

muntorrhet för en vecka sen. Men efter jag smort med EMS salvan ca tre gånger om dagen i fyra 

dagar så är de läkt och fint igen. Jag började ta två matskedar med KS för att förebygga magsjuka på 

jobbet. Fick även hoppa in extra vissa dagar så ja tänkte att nu är de verkligen kört. Men jag lyckades 

klara mig medan nästan alla i personalen blev sjuka! Undra varför... 

 

Cecilia Anca Leinen. Jag har Herpes Zoster (alltså bältros kroniskt). Tussar med KS och även EMS 

kräm är suveränt. 

 

Maj-britt Klasson.  Sedan jag började spreja k- silver i ögonen så har jag börjat se mycket bättre. 

Hade också en igentäppt tårkanal som gjorde att ögat rann hela tiden. Den är helt bra nu. Inga besvär 

alls. 

 

Ann Person. Min mor kom hem från Kanarieöarna i går. Får alltid diarré när hon är där. Detta efter 

strålning pga cancer i livmoder. Hon brukar vara dålig i flera veckor. Idag vågade hon för första 

gången prova en 'magsjukegrogg' hon tog ett halvt glas silver och ett halvt glas varmt vatten. Blev 

symptomfri på direkten!!! Hon ringde efter några timmar och var väldigt överraskad. Jag har varit i 

tvättstugan, handlat, lagat middag och ätit. Inte varit på toa än!!! 

 

Linda Beres. Silver = fertilitetsmedicin? Trodde jag hade kommit i övergångsåldern då jag dom 

senaste åren haft mens kanske 2-3 gånger per år. Sen började jag med Ionosil. Regelbunden mens 

och idag världens ägglossning! Har alltid känt av det så känner igen symtomen. Tur man är singel! 

 

Petra Woohoo. Mm, är otroligt fertil sedan ett år tillbaka, så ja! Nu löste du den gåtan. 

 

Agnetha Burström. Haha har upplevt samma sak nu sen jag började med KS. 

 

Görel Anja Enegren.  Detsamma hände mig när jag började med Ks för någon månad sedan. Min 

gynekolog hade pratat om gulkroppshormon om jag tyckte det var jobbigt att småblöda sporadiskt 

när nu min mens är på väg att upphöra. Så tog jag Ks och fick en så rejäl och sund mens som jag inte 

haft på något år. Suveränt. 

 



Sabina Binne Petersen.  Och jag har fått regelbunden ägglossning efter många år på p-spruta och 

endometrios och det bästa med hormonerna är väl att lusten såväl kommer igång. 

 

Ann-Katrin Kristensen.  Jo jag har varit utan mens sen jag satte in hormonspiral - typ 10-12 år, men 

nu har jag börjat blöda igen  Å det är bra - vi skall vara rädda om vår mens, det är ju en del av den 

normala utrensningen. 

 

Petra Woohoo.  KS hjälpte mot våran kattunges ögoninflammation. 

 

Kerstin Sjögren.  Min dotters katt råkade ut för samma sak efter en attack av främmande katt. Det 

blev som en böld men märktes inte förrän den brast. Vi sprayade rikligt med KS och klämde försiktigt 

för att få ut varet och tvättade rent. Upprepade några dagar. Hon fick också dricka rent KS. Hon var 

pigg hela tiden och såret höll sig fint och det läkte väldigt fint. Verkligen tur att varet kom ut och inte 

gick inåt. Fantastiskt att se hur bra KS fungerade. 

Minna Jernström. Jag ramlade på isen igår och fick en stor bula blå och gul på armen. Sprayade ks 

och idag har svullnaden lagt sig. 

 

Victoria Ullström. På mig funkar ks som dämpande när något kliar. Otroligt snabb verkan! Sprayar på 

bara... 

 

Jeanette Hedell. Ja kör hårt med MSM:et och sen Silverlotion om det behövs till sommaren. Vi har en 

kille i stallet som får klåda i svansroten på sommaren, när man kommer in till han och han får syn på 

flaskan med Silverlotion så ser man hur lycklig han blir, han slutar att äta och ställer sig och bara 

njuter när man smörjer in svansen. 

 

Sanna S-Lund. Hurra för silver! Inte varit sjuk en ända gång under hela hösten/vintern. 

 

Elsmari Nilsson.  Samma här, brukar vara ordentligt sjuk varje höst, tack för Silver! 

 

Eivor Andersson. Samma här för gubben och mig. Jag som alltid varit så sjuk nov-dec varje år men 

inte detta år tack vare ks och msm. 

 

Marie-anne Thörnström.  Jag har också blivit jättebra i mina leder och ingen värk längre. Tror detta 

är ett mirakel. 

 

Marie Hübenette. Jag har oxå fibro, IBS och varit sjukskriven pga utbrändhet! Jag har tagit KS i ett 

par-tre månader och MSM sedan ett par veckor, samt kokosfett sedan flera månader och tar allt 

varje dag! Jag åt PC i tre månader efter en fotoperation och blev helt förstörd i magen därefter. Har 

märkt en avsevärd förbättring av mage, fibrovärk och depressionen...och är mycket gladare!!  Är så 

glad för att detta finns!!! Jag tar 1 msk KS morgon och kväll och har så gjort sedan första dagen jag 

inhandlade KS! 

 

Carina Nina Broberg Pedersen. Jag har också fibro och kan bara säga att utan MSM och KS vill jag 

inte vara. Jag är inte heller "frisk" men jag är så mycket friskare och rörligare än vad jag har varit på 



mer än 15 år. 

 

Lena Wikström. Då kan jag berätta att KS och MSM har gjort att jag nu blivit friskförklarad från min 

fibromyalgi... 

 

Christina Edström.  Har efter en gråstarrsoperation av båda ögonen för 3 år sedan haft knallröda 

ögon från morgon till kväll under vinterhalvåret. Har även glaukom sedan 6 år tillbaka, o 

trycksänkande ögondroppar. Har testat allt för att slippa se ut som jag är bakis ( nykterist sedan 2år) 

eller konstant trött. Min ögonläkare hittar inte orsaken. Det är inte ögoninflammation eller allergi. 

Har bytt ögondroppar, använt tårersättning, inte målat mej, m.m. Inget har hjälpt. I nov i år började 

det igen . Började droppa KS i ögonen varje morgon. Efter 3 dgr blev de vitare, o nu är de oftast vita o 

klara hela dagen.Har fortsatt med 1 droppe i varje öga på morgonen.Jobbar på ett äldreboende med 

torr luft o ibland har ögonen varit så röda så jag knappt kunnat se ordenligt, o under dessa år har jag 

blivit rätt trött på alla frågor om hur jag mår, pga de röda ögonen. Är så glad att KS funkar! 

 

Runa Bengtsson. Jag är ganska ny i den här gruppen och har läst många av era inlägg. I morse 

upptäckte jag en infektion i en kindtand, och har idag sköljt munhålan med KS med jämna (varje 

halvtimme). Nu ikväll finns bara en svag rodnad kvar. Vad jag ville säga med detta är: Jag tror jag är 

förälskad. Jag tog ca en msk KS, gurglade runt det i munnen (ganska ordentligt) Jag upprepade 

proceduren ca en gång i halvtimmen hela dagen och fick bra resultat. Har ingen aning om hur man 

BÖR göra. 

 

B Backen. Misstänkt noskvalster hos min hund. Sprayade KS någrå gånger på nosen.......inga syptom 

efter det. Så lycklig för KS! 

 

Yvonne Anne-May Rönnblom. Jag klämde mitt långfinger i en dörr. Det gjorde ont som fasen, trodde 

att jag skulle svimma! Nageln blev blå på en gång. Jag skyndade ut i köket, hällde upp ett halvt glas KS 

och höll handen där i 15 minuter. Kände att smärtan lugnade ner sig. När jag tog upp handen, så 

hade det blå försvunnit och hade inte speciellt ont i fingret mer. Nu har det gått några timmar och jag 

har inte ont, känner bara att fingertoppen är lite stel. KS är bra till allt! 

 

Amanda Axelsson. Jag kan delge en egen erfarenhet av KS. Jag har haft problem med finnar och efter 

att jag först och främst la om kosten så har det blivit väldigt bra. Men är inte lika strikt längre osv och 

av nån anledning fått rätt mycket finnar på sista tiden så fick en ide om att jag skulle badda ansiktet 

med KS och det blev betydligt mycket bättre. Blir inte "inflammerat", även om det inte löser 

grundorsaken så dämpar det iaf finnar :) 

 

Lena Sågerås.  Köpte en burk msm till min mamma i juli. Hon tappade allt sitt hår även ögonbryn. 

Inget hade kommit tillbaka men nu efter några månader med Msm dagligen har det nu vuxit ut hår 

på hela huvudet :-)Helt fantastiskt!!! Hon är så glad :-) 

 

Malin Mellgren.  Jag har alopecia areata och jag har börjat få fjun på mina fläckar efter att jag druckit 

msm i två veckor. Dock ska jag säga att jag använt schampoo för håravfall, druckit gröna drinkar, sett 

över kosten, ätit silicea osv. Så det kan ju också vara allt tillsammans. Men det absolut värt ett försök! 

 



Barbro Johansson. Jag sprayar på min ena hund som haft problem med ett öga som runnit sen hon 

var liten (5 år i dag) äntligen har hon blivit bra, började med två gånger om.dagen nu räcker det med 

en. 

 

Olle Von Högsten.  Jag har sedan 2006 haft en feber, det var när min Ionosil var slut. Influensan går 

ju hela tiden, förr hade jag munherpes, hade både vinterkräksjuka och förkylningar jämt ... Eftersom 

virus är enormt mkt mindre än bakterier så är det A och O att KS håller hög kvalitet. Dvs avancerat KS 

med mindre partiklar/nano/joner i 10ppm. Det är min gissning. "Hemkok" är om möjligt mindre 

effektivt mot virus. Vitamin C är ju väldigt bra och går säkert att använda terapeutiskt, det tror jag 

säkert.  Själv tar jag en hutt brännvin (dricker inte alkohol annars) med KS om det hettar till med 

förkylning/influensa. 

 

Annette Arvidsson.  Min moster är friskförklarad från tre svåra cancer diagnoser! Läkarna kan inte 

förstå hur det gått till och vill inte tro på att hennes behandlingar med KS har med tillfrisknadet att 

göra. Synd om dom! 

 

Johan Olsson. Blödande magsår?  2dl kolloidalt silver utspritt på hela dagen i 2 veckor. Därefter 1dl 

utspritt under hela dagen. Och därefter ligg på 2msk morgon middag kväll. Ta bort industriella vetet, 

sockret och mjölken.  Ta tillskott på karbonater och magnesium inkl probiform.  Min vän som hade 

10cm långt öppet sår i magen, spydde & sket rent blod under 2 veckor tog bla enligt ovan och såret 

läkte ner till 1,5cm på 1,5vecka. Det då enligt observation på Kungälvs lasarett. Därefter försvann 

såret helt efter 3,5 veckor. 

 

Maria Söderqvist. Nu har jag ätit msm i lite över halvåret och fått en del förbättringar som mer 

rörlighet. Mindre värk i leder och är allmänt piggare. Idag kom jag på mig själv med att jag faktiskt 

kunna läsa texten på mobil och tidning, då jag glömt mina glasögon .hemma:-))detta har inte varit 

möjligt förut , så min syn har Mao blivit bättre . Suddigt är det men det funkar. Kan inte säga annat 

än att det måste vara msmet, blir såååå glad. God jul på er därute i stugorna :-))) 

 

Anna Lena Lindqvist. 2006 fick jag också problem med ögonen. Röda och rinnande och däremellan 

tvärtorra. Jag började spreja KS, fick spreja ganska ofta i början men fick lindring direkt. Nu efter 8 år 

behöver jag inte ens spreja varje dag men så fort det börjar skava så sprejar jag och då blir det bättre 

på en gång. 

 

Inger Francke. Haft torra, rinnande röda ögon m skavkänsla i flera år beroende på Graves sjukdom 

(giftstruma) för 15 år sedan. Provat ett otal ögondroppar utan större effekt. Började droppa KS för 

några mån sedan och är nu i princip helt besvärsfri. Använder inga ögondroppar längre. I mitt fall har 

KS botat en kronisk ögoninflammation som läkare sagt det inte fanns någon bot för. T o m svullnaden 

runt ögonen har gått ner. Det är såå skönt. Kan nämna att jag även botat en svår akut 

ögoninflammation som jag fick i Indien med KS. Det tog bara ca ett dygn! 

 

Veronica Zell. Har två diskbråck och tycker att ks har hjälpt mycket. Har inte känt av ryggen på tre 

månader, helt sjukt *ta i trä*. 

 

Kim Regina. Idag kom mitt efterlängtade silver. Bodystore va snabba som tusan. Körde oilpulling igår 



och idag. Känns super i käften. Tog ks nu på kvällen. Har lyckats hålla mig väck från värktabletter. 

Mannen min skrattade åt mig och snackade om kvacksalveri. Eftersom jag vet att han själv har 

problem med en tand så tänkte jag att han är ju en bra försökskanin. Han har gått och gnällt litt på 

smärta idag så jag sa: Överbevisa mig att det är kvacksalveri och att jag bara inbillar mig att min 

smärta är borta genom att dutta ks på det onda, gurgla sen litt och svälj. Sagt och gjort. Mannen fick 

svälja sina ord. Han kom för en stund sedan och sa: Fatta, jag har inte ont längre. 

 

Anders Lantz. Flera i min närhet har blivit av med tandvärk och inflammation i tandköttet genom att 

gurgla med KS. 

 

Estelle Wingren.  Jag hade cellförändringar på livmodertappen, köpte mig en nässprayflaska och 

sprayade KS non-stop. Hejja KS, nästa test visade INGENTING! 

 

Kattis Bjerselius. Min sons rosacea är under kontroll pga ks. Jag bad honom prova detta ist föra att få 

någon hemsk medicin. Både spraya och dricka. Jag funderade på om skinnet i ansiktet kanske blir 

immunt till slut. Men så borde det ju inte vara. Själv använder jag ju det dagligt pga 

tarmficksproblem. Oxå med väldigt bra resultat. 

 

Fröken Fohlin. Jag har opererats för cellförändringar 2 ggr. Mellan den sista provtagningen och 

operationen så började jag med ks och jag kände verkligen hur något "jobbade" intensivt i området 

för cellförändringarna konstant under 3 dagar från det att jag börjat med ks. Som om kroppen gjorde 

sig av med det. Knappast placebo, då jag känner min kropp väl och aldrig tidigare känt just den 

känslan, varken före eller efter fortsatt användande. Tyvärr så kan jag ju inte bevisa att det hjälpte, 

men jag har hört att det hjälpt för flertalet med samma åkomma. Och ja, spruta upp ca 4 ml i slidan 

varje morgon och kväll, det har jag också gjort! Ekologisk gurkmeja och ingefära ska tydligen vara bra 

och även graviola. Kan förresten tillägga att jag fick en äcklig kondylomvårta nära anus en gång när 

jag var riktigt sjuk. På bara en vecka försvann den då jag drack ks, så det borde väl fungera effektivt 

på HPV-virus. Har läst att det tar normalt 8-10 månader innan sådana försvinner av sig självt annars. 

 

Ann Person. KS har räddat livet på min mor som kom hem från semester med en helt utslagen mage. 

Hon är 72 år. Svepte en magsjukegrogg helt symptomfri på direkten. Hon är överlycklig!!! Och jag 

också! 

 

Linda Beres. Måste bara dela med mig. Dom senaste jularna har varit väldigt lugna pga min KOL. Igår 

var det INTE lugnt. Vi sprang stafett i lägenheten ca 30 minuter. Vi lekte kasta boll i 2 timmar med 1 

liten paus  Så glad att kunna ha roligt med barnen igen och varje vinter brukar jag vara jättesjuk men 

inte i år. Fortfarande bara 35% lungkapacitet men ks har tagit bort allt det rossliga i lungorna samt 

håller dom fria från virus och bakterier. Jag är så tacksam och mina barn också som fått tillbaka en 

mamma som kan leka med dom. Dom är bara 9 och 7 mina små så dom är värda en friskare mamma. 

Ionosil är verkligen ett dundermedel 

 

Barbro Johansson. Silvergrogg är helt riktigt alkohol blandat med ks..själv blandar jag 1 dl rött vin 

med 1 dl ks och saften av en citron, som jag sen dricker i omgångar under en tid av 20 - 30 min. 

..Detta har jag botad två kraftiga förkylningar med, och en urinvägsinfektion den senaste månaden! 

 



Eleonore Löfqvist Camara. Jag använder Ionosil och har gjort hela tiden. Fick igår för första gången 

prova Ionosils förmåga att stoppa blödning när jag skar mig i två fingrar, doppade dem i KS och det 

slutade blöda direkt  något som inte HTS klarar så en stor skillnad i tillverkning måste det vara. 

 

Anneli Kristina Törnros. Sonen (18) klagade över ont i tandköttet där en visdomstand är på väg att 

bryta igenom. Jag sa att han borde skölja munnen med KS före sänggång, vilket han gjorde. Idag sa 

han att det onda var väck! God fortsättning på julen och prisa KS. 

 

Laila Hammersland. Började med KS för 13 dagar sedan.Helt otrolig produkt,alltså!  Inga muskel / 

ledsmärtor mer..  Är supernöjd! Tar 1 tesked 3ggr/dag. 

 

Jonte Boström. Jag har MS fick diagnosen 2004 och har sakta blivit sämre! Jag tar självklart 

bromsmedecin men den e som den heter en broms inte ett botemedel ! När man som jag har ms så 

ser verkligheten "ganska" annorlunda ut än va alla nånsin kaan läsa sig till, jag är en stor optimist och 

det hjälper mig mycket och jag e tycker jag väldigt jordnära , tror inte på mirakelkurer inte heller att 

jag kommer bli botad av varken KS , MSN eller nån annan naturmedicin! Men när man har MS blir 

man mycket sämre av t.ex En vanlig förkylning och kan jag mota "olle" i grind så e jag jättenöjd. Har 

haft huvudvärk från hell i ca halvåret ätit 5-6 ipren eller liknande varje dag samt bäljat vatten som en 

galning , nu efter att ha druckit Silver och blandat i msm i juicen på morgonen i knappt en vecka 

klarar jag mig på en-två tabletter om dan. Det finns en massa olika former på MS eller den ter sig 

olika så de e jättesvårt att säga vad som funkar, man får testa , så länge det är ofarliga grejer så why 

not lixom. 

 

Filis Jano-Tuominen. Vad gör jag mot öronvärk hos små barn? Uppföljning efter goda råd: Jag 

sprejade ks i munnen och in i örat. Efter 20 min var allt borta och har inte kommit tillbaks än. 

 

Josefina Askelöf. Detta blåmärke fick jag över låret efter att ha ramlat i vår trappa... Vet inte om det 

finns något samband, men blåmärket dök upp och blev kraftigt morgonen efter mitt fall, bilden är 

tagen ett par dagar efter. Hur som helst fick hem min första flaska silver plus en burk med MSM som 

jag började ta direkt (vilket var drygt en vecka från jag ramlat och blåmärket såg ut snarlikt som på 

bilden. 3 dagar efter det var blåmärket i princip helt borta.... Förstår inte ens hur det är möjligt... Blir 

nästan skraj... Kan det ha något samband? Har läst att om det är en såkallad lårkaka så sitter 

blåmärket i väldigt länge. Även min släkting som är barnläkare höjde på ögonbrynen när jag 

berättade hur snabbt det försvann. Från att ha varit mörkt lila till näst intill osynligt. Märkte inte ens 

att det blev grön/gult... 



 

 

Anna Andersson. Jag fick blåmärken hur lätt som helst, men efter jag började med ks och MSM så 

försvinner dom jättesnabbt OM jag lyckas få ett. 

 

Åsa Davidsson. Jag fick näsblod förra veckan och det ville inte sluta vad jag än gjorde... Kom på att 

jag kunde prova med att spraya Ks .. Sprayade i båda näsborrarna och i munnen. Stoppade direkt! 

Kan vara en tillfällighet.. Men jag tror inte det... 

 

Monica Söderquist. Konstigt, min hund höll veterinären på att försöka få frisk från sin 

lunginflammation i 6 månader. Efter 4 dagar med KS försvann både feber och hosta. Och vad sa 

veterinären då: Ja alla blir vi saliga på vår tro. 

 

Sabina Binne Petersen. Min lokala hälsokost berättade för mig att det är flera läkare som köper KS av 

honom! 

 

Kaj Engelke. Det är verkligen helt galet det mediadrev som pågår. Jag har dragits med 

infektionssjukdomar i flera år. Sedan jag började med KS så har jag inte varit sjuk en enda gång, INTE 

EN ENDA GÅNG! Lägg därtill att mina magproblem försvunnit, borta, puts väck, och att jag 

återhämtar mig snabbare än någonsin efter träning. Hoppas verkligen att uppmärksamheten leder till 

att fler hittar denna superprodukt. 

 

 

 



Marlén Wagner. Dagens metro!! Så arg man blir! Hur kan man skriva så! Vadå lurade?!? 

 

 
 

 

Annika Svensson. KS räddade mitt skinn!!  Hade en form i ugnen idag på 250 grader.  Tänkte mig ej 

för utan grep tag i kanten och brände 3 fingrar. Hällde på KS i 3 omgångar med några min mellanrum. 

Smärtan försvann direkt och inga synliga skador!! Jippi! 

 

Ann-katrin Lindroth. Jag började med MSM för en månad sedan ca.. hoppas på att att bli av med 

värk och att mina eksem ska försvinna... Det hjälper otroligt bra mot min värk, blir även piggare, 

mjukare hud, finare hår...men eksemet biter det inte på ännu, det har tvärtom blossat upp värre än 

vanligt...men fortsätter och hoppas...Började även använda KS för ca 10 dagar sedan och är mer än 

lycklig...Jag är 55år gammal och har aldrig känt mättnad, tvärtom, börjar jag äta vill jag bara ha 

mera..vet ej vad det beror på, läkarna vet inte heller men jobbigt är det...MEN idag blev jag mätt 

..fattar inte att det inträffade..både frukost mellanmål o middag..helt fantastiskt för mig och nu 

känns det som jag kommer få ett helt nytt liv...  Jag förstår om detta låter smått "knäppt"...men att 

alltid känna sig hungrig är inte kul. Så inatt kommer jag somna nöjd...underbart. 

 

Alexandra Carlsson Fd Bergström. Har också eksem. Först blev det värre, sen värre och blossade upp 

på fler ställen för att till sist minska till nästan ingenting på bara nån/några dagar. Fick lära mej här i 

gruppen att huden är det sista som läker vid en utrensning, så håll ut! 

 

Vanja Ekelund. Min mammas fot är mycket bättre idag. Hon fick laser behandling mot infektionen 

igår och sprayat med ks under hela kvällen. Låtit det lufta under natten.  

Igår före behandlingen respektive idag. 

 



  
 

Lotti Praznik. Jobbar själv inom vården: ser att de flesta vårdtagare äter väldigt ohälsosamt , kan 

även tycka så om mina vänner: de äter snabbmat, socker, godis, dricker för mycket alkohol etc är inte 

detta något att oroa sig för så vet jag inte vad man /myndigheterna ska oroa sig för , jo de oroar sig 

för vårt silver..........många som är med i denna gruppen uppfattar jag som väldigt hälsomedvetna , 

väljer ekologisk mat osv. De läkare som jag själv känner till är de mest ohälsosamma individer som 

går i ett par skor som har fått den stora uppgiften att ge goda råd till sina patienter om vad de ska äta 

och inte äta, hur de ska leva och inte leva osv , ..........finns ingen som helst logik i detta samhälle ! 

Kolla sen alla politiker , de ser ju helt risiga ut , de skulle ju behöva lite silver och msm och kanske lite 

näringsrik kost och ett och annat bra hälsoråd. 

 

Helèn Nansing. Läste nyss att de sa att KS va vatten och såldes för 300kr flaskan! Vår lilla hund har 

fått ca 5-10ml på sin mat varje dag i 2 månader. Det är en ras som har kladd i sina ögon i stort sett 

varje dag! MEN sen vi började med KS har vi inte behövt tvätta honom runt ögonen en enda gång! 

Kanske inte hör hit, han är ju bara en hund! 

Karolin Davidsson Lindberg. Vet inte om jag lyckats bli "fri" från herpes permanent men fick 

häromveckan början till munsår, sprayade KS flera ggr under dagen, det bröt då aldrig ut helt utan 

stannade av och gick tillbaka. 

 

Ellen Viktoria Brindemark. Min mor baddade med pads med silver på när hon fick "känning". Gjorde 

detta några ggr, det stannade av och bröt aldrig ut. Värt ett försök tycker jag för hon va själaglad! 

 

Anno Lillstrumpan Eriksson. Jag fick en på läppen nyligen, baddade m rent silver, har aldrig läkt ut så 

snabbt. 

 

Olle Von Högsten. Hade herpes förr. Men har använt bla ionosil i 9 år nu, så herpes är en av flera 

irritationsmoment som är helt borta. Jag har aldrig varit rädd för att "ta för mkt" ks, har varit ganska 

generös. 

 

Malin Melander. Jag brukar ALLTID få utbrott vid förkylning men tog massa silver när jag fick 

förkylningen och fick aldrig några blåsor  använder ems-salva dagligen med så får ju i mig silver på de 

sättet med. 

 

Mia Willför. Min dotters pappa får alltid i samband med förkylning, senast sprayade o baddade han 



på o drack en silvergrogg på kvällen genast när han börjat bli förkyld o herpesblåsan hade börjat 

komma fram, nästa morgon va han frisk o blåsan hade gått tillbaka. Då började han tro på KS. 

 

Anne-Mari Klarin Buddhadogs. Herpesviruset ligger latent i ett nervganglion - nervknut! Vid utbrott 

följer den nervbanor. Ett starkt immunförsvar och inre harmoni minskar risken för att herpesviruset 

aktiveras. Om utbrottet är ett faktum lindras det av bl a ks. 

 

Birgitta Stenson. Jag har en vän som sprayar med KS så fort han känner av att det skall blomma upp, 

och då stannar det av. och blir inget utbrott. Och med åren har det blivit mer sällan han har fått 

känningar. Så det är bara att spraya och dricka KS. 

 

Annika Törner. Efter att ha ersatt Nasonex och nässpray (beroende sen drygt tjugo år) med KS i fyra 

dagar, besväras jag inte längre av nästäppa och "allergiska reaktioner". 

 

Liselotte Bengtell. Jag har oxå kunnat sluta med cortisonnässprayer! 

 

Elsmari Nilsson. KS funkar utmärkt som nässpray, har inte använt "vanligt" nässpray sedan mars -14 

och näsan mår mycket bättre. 

 

Annica Svensson. Jag har kol och är deprimerad sedan ca 30 år. Har testat KS i ca 3 veckor och tycker 

redan att jag mår bättre både fysiskt och psykiskt, otroligt! 

 

Annika Svensson.  Jag har en känslig magslemhinna och när jag fått i mig tex chili så tar jag ett par 

korkar och magsmärtan försvinner.  Det känns som Silvervattnet läker slemhinnan omedelbart. 

 

Kerstin Kokås-Sörgård.  Brände mig på bakplåten och smärtan försvann direkt med KS och det blev 

inte ett enda märke. 

 

Lisa Billö. Jag brände mig på ett bastuaggregat... la på silverkompresser en hel dag. Värken försvann 

nästan direkt (och den var outhärdlig), efter en dag var det "bara" röd hud. Efter att huden under 

vuxit ut tappade jag huden över och det var som "borttrollat". Bara att slippa värken gjorde det värt 

det! Men annars hade jag garanterat fått variga sår som aldrig läker. 

 

Frida Andersson. Har använt kolloidalt silver flera gånger mot brännskador och funkat fint varje 

gång! 

 

Maria Nylund. Jag är just nu på resa och kände mig som om jag skulle bli förkyld både innan resan 

och under resan. Hade tagit med mig ks i sprayflaska som jag sprayade varje halvtimme i näsan och 

svalget. Symptomen försvann samma dag båda gångerna. Nu har jag varit symptomfri i flera dar. Jag 

har aldrig provat silvergroggen men brukar ta msm samt ks regelbundet samt spraya ks ofta när jag 

börjar känna mig förkyld eller sjuk. 

 

Annette Seidlitz. Min lilla pudel/kinesmix fick våteksem på sidan av ryggen stort som en femkrona. 

Jag tvättade rent smörjde på silver salva och hennes bomullspjamas på efter två dagar badade och 

henne och efter torkningen upptäckte jag att skorpan hade ramlat av och huden var rosa och fin igen 



och med små fjun av päls. Rena rama trolleriet om jag får säja det själv! 

 

Monica Andersson. Folk faller som käglor runt om mig av influensa och förkylning, de hånade mig 

när jag talade om att jag tog silver, bluff sa de, men jag är den som är frisk, tycker de tittar konstigt 

på min ionosil flaska, så visst är det fantastiskt att vara frisk och kry. Hi hi. Vi har alla ett val, folk kan 

ju ej utan veta vad det är, gratis reklam i media, så många som bara skriver positiva saker om detta 

kan ju ej ha fel, är så tacksam för media som skrev ner det, annars hade jag ej provat.sen ser runt 

omkring mig och jag är frisk. Så sekt eller ej så är det positivt för oss i denna friska sekt. hi hi hi 

 

Christina Edström. Har blivit både KS, MSM, och EMS fantast sedan några veckor tillbaka. Fantastiska 

produkter! 

 

Kerstin Sjögren. Sippar på silvergrogg nu. Fantastiskt bra! Känner skillnaden ganska snabbt. 

 

Anneli Eriksson Sundberg. Blev silvergroggande för mig igår pga ont i halsen - och idag är jag helt 

frisk  Är så tacksam att jag funnit dessa fantastiska produkter! 

 

Anna Melek Mecek. Har en gäst från Turkiet på besök. Igår kväll fick han ont i magen och misstänkte 

själv att det var för att han ätit starkt. Jag tänkte att han ändå kan få lite KS ifall det är något annat 

som spökar. Blandade upp en glas med nästan 1 dl KS, en halv pressad citron och resten kokande 

vatten. Han smuttade på den i en halvtimme och innan den var slut sa han att smärtan och 

oroligheter var borta! 

 

Pia Lejonquist. Reser aldrig mer utan KS!  Vilken tur att placebo fungerade nu när jag var i Indien. 

Drack en slurk om dagen och sprayade i näsan (jag har fått för mig att man andas in en del jox!) Jag åt 

och mumsade i mig god mat och dryck på alla möjliga ställen (man tittar inte in i köken frivilligt...) 

Mådde prinsessa hela tiden (till skillnad från många andra resenärer). Tyvärr är jag galet allergisk mot 

myggstick och samlade, som vanligt, på mig ett ansenlig antal rejäla myggbett som kliade infernaliskt 

och vätskade samt inflammerade. Käkade antihistamin dagligen från en vecka innan avresa, köpte 

sedan allt jag kom över både på traditionellt och ayurvedisk apotek i Indien... Både mot klåda, 

inflammation och antihistaminliknande medel! Efter fem sömnlösa nätter började jag spraya mina 

vätskade "bölder" med ks och lät självtorka... Efter två dagar var de knappt skönjbara! Kändes liiite 

löjligt att inte testa det FÖRST! Aldrig mer en resa utan ks! 

 

Karin Hillenius. Igår feber och ont i kroppen..nåt var på gång..Tog en rejäl silvergrogg, gick till sängs 

och sov 12 timmar. Vaknade utan några känningar av att vara "sjuk" så jag åkte direkt till butiken och 

handlade en stor flaska KS. Ska alltid finnas hemma. 

 

Sabina Binne Petersen. Måste dela med mig av en händelse igår. Vi har haft slut på KS en tid och 

första gången på 1 år fick vi besöka läkaren med den lilla pga låmgvarig feber. Läkaren säger ja 35 i 

crp ni får fylla henne me alvedon och cocilana vet inte vad annat vi ska hitta på. Varpå min dotter 

som är sjuk utbrister KOLLODIALT SILVER!!!!! Intressant när en 5 åring inser att KS hjälper bättre än 

den andra skiten! Nu har vi KS hemma... Läkaren sa inget alls när hon skriker silver i rummet han blev 

helt tyst. En ung kille på dryga 25 år som avfärda oss med lite morfin till våran 5 åring kändes det 

som. 



 

Susanne Malmström. Mina hundar kommer och vill ha silver när vi sprayar dom....men dom kommer 

bara om de behöver. Sen får dom så mycket som dom vill ha, hur mycket vet dom själva, de slutar 

dricka silvret när de är nöjda. Från början för tre år sedan ville de ha varje gång vi använde detta (de 

kom och ville ha då) Nu kommer det vid olika tillfällen..alltidnär de är dåliga i magen tex fnysiga , om 

dom kliar osv... 

 

Anntha Frisell. Ja detta vatten har hjälp mig enormt! Bla blev jag frisk från kycklinginfluensan på tre 

dagar medans den som smittade mig låg på sjukhus i veckor.... bra med placeboeffekten ibland! 

 

Evelynn Elvegran. Första gången med KS för mig. Druckit små mängder Ionosil två gånger imorse. 

Lade starkt märke till att jag inte hakade upp mig vid småsaker.  Nu på kvällen drack jag en deciliter 

Ionosil.  All ångest försvann. Mensmärtan reducerad till noll. Synen blev skarpare. Känner mig pigg 

som aldrig förr. 

 

Degerman Torbjörn. En mycket känd internationell vetenskapsman på Karolinska..(säger inte hans 

namn) frågade mig för ca 20 år sedan hur jag drack mitt vatten.."Ja..direkt från kran", svarade 

jag.,"Om du kunde se vattnet i uppförstoring skulle du inte dricka det", svarade han,.Ha i en 

tillbringare i kylskåp över natten..då är det bättre..Jag vet vad han menar..Det är amöbor.. bakterier.. 

mögel och annan skit i kranarna..Det skulle kosta samhället enorma summor att erkänna det och 

byta ut alla rör i alla fastigheter och hus..vilket kanske inte ens är möjligt. Så..använd ex lite kolloidalt 

silver utblandat med vatten i en tillbringare och ha i kylskåpet..då är det bättre..det renar. 

 

Anna Andersson. Känner en man som jobbar på reningsverket.Han går kurser och uppdateras ofta 

inom sitt yrke.Han kokar allt dricksvatten till sin familj.Sedan renar han det med ks.Det säjer väl allt 

om vad som finns i kranvattnet vi dricker..Han säjer att han ofta ligger sömnlös-ofta när han nyss 

varit på utbildning och får det senaste skrämmande fakta om det han jobbar med.Och rädslan ökar 

för varje år säjer han.Reningsverken klarar inte av att avgifta läkemedel och alla kemikalierna i 

rengöringsmedlen och tvättmedlen.Han säjer (ursäkta klarspråk) att det bara ska spolas ner skit piss 

och papper i toan-för det är toan avsedd för och reningsverken kan ta hand om det.Men det är så 

mycket annat som spolas ner.Han kan bara tolka det som att folk använder toan som sophink..Han 

säjer att han vore tacksam om folk slutar knapra "oskadliga" receptfria värktabletter stup i 

kvarten.Och börja dricka ks stället för att stoppa i sej allehanda mediciner så fort de känner att 

förkylning är på ingång.Det skulle deras kroppar tacka dom för.Och det skulle definitivt reningsverken 

också göra.. 

 

Annica Carlsson. För MIG är KS ett himla bra komplement i husapoteket! Jag har använt mot 

förkylningar, magsjuka, baddat sår med KS och det har hjälpt mig och min familj många gånger. Det 

VET jag! Hjärntvättad eller ej. Av vanligt vatten (som ändå innehåller silver vilket ju är sååååå farligt). 

 

Ann Rydholm. STORT TACK till dig (en man tror jag det var) som skrev att man bör ta hela dagsdosen 

av KS på en gång!! Att dela upp det i mindre doser under dagen ger sämre effekt menade du. Jag har 

under en tid tagit 1msk 4ggr/dag mot min Candida-överväxt i tarmen men tyvärr inte fått önskat 

resultat. För 5-6 dagar sedan läste jag om din uppmaning att ta hela KS-dosen på en gång, vilket jag 

då gjorde (1/2 dl). Vips så försvann de diffusa, men så fruktansvärt jobbiga, symptomen nästan helt! 



Jag är såå glad!  Tror dock jag har lite kvar, men det känns så fantastiskt bra att, efter 7 månaders 

candida-diet och kämpande, nu känna att slutet på detta elände finns inom räckhåll. 

 

Carina Tjernström. När man känner sig dragen till något kan det vara ens inre som talar om att detta 

behövs på något sätt för att ställa något till rätta. Vår inre känsla är det som leder oss rätt. Jag 

använde KS för att hjälpa min sambo som fick en inflammation i armbågen på gr av att han slog 

armbågen i en vass metallbit. Penicillinet fungerade inte men tack och lov KS. Han både drack och vi 

baddade utsidan. Akuten hade skurit upp och satt dränering men det minskade inte inflammationen. 

Det hade kunnat sluta illa men nu gick det bra. 

 

Britt-Marie Andersson. Det mest konstiga är att kollodialt silver fungerade på våra djur innan vi ens 

hade hört talas om Anders och än mindre gått med i den här sekten... Har aldrig sett djuren i stallet 

kolla på internet så de måste ju ha fått veta att de skulle bli friska på något annat sätt (annars 

fungerar ju inte placebo?). De blir inte friska från ögonproblem, eller har sår som läker mycket snabbt 

och utan problem av annat vatten... 

 

Carina Bellis. Jag mår ju bra av att blivit förd bakom ljuset... Genom åren har jag lärt mig att det 

myndigheter förordar är farligt och tvärsom och så mycket hälsopreparat kryddor och dylikt son jag 

ätit under 20 år skulle jag enligt dom inte ens levt idag och nu skulle man verkligen trillat av pinn 

efter all MSM och KS jag druckit och så menar dom VI ÄR förda bakom ljuset??? Jaaa jag säger då de 

dessa förmyndare... 

 

Åsa Nilsson. Folk betalar gladeligen 300 kr flaskan för ett fint vin till middagen. Vad är det som gör att 

inte media reagerar på samma sätt när det gäller det? Vin består av 80% vatten men det är ingen 

reporter vad jag sett som går ut och säger "titta här vad folk är lurade av vintillverkare och 

systembolaget!!!".Kanske de inte gör det för att en del väljer att köpa vatten med lite silver i som inte 

ger någon ruseffekt? Eller är det för att samhället tjänar på att ha alkoholister istället för nyktra friska 

människor när de vaknar på morgonen. Missbruksproblematiken är en vinstgivande industri i 

samhället, dessutom ger det en lättmanipulerad befolkning som inte kan tänka klart. För egen del 

sätter jag gärna på mig foliehatten och dricker mitt KS 300 kr flaskan och mår bra istället. 

 

Magnus Abrahamsson. Jack Werner sitter och säger att hälsoeffekterna av kolloidalt silver är en myt 

som lättlurade människor gått på. Han stöder sig inte på några som helst studier eller 

forskningsresultat i ämnet. Tyvärr kommer det sovande folket köpa påståendet för det är ju någon på 

tv som säger detta. Läkemedelsbolagen och deras köpta, förlängda arm, Läkemedelsverket, har de 

ekonomiska resurserna att "övertyga" i stort sett vem som helst. 

 

Anders Sultan. Ja man kan undra hur de ska ha det? Innan de ens vet hur lite silver ett 

elektrokolloidalt silver innehåller, så ojar de sig över att man blir blå och förstör inre organ. När de till 

slut förstår att man blandat ihop begreppen med silvernitrat och när man då förstår hur lite silver det 

i verkligheten rör sig om - så är det bluff för att det är homeopatiska mängder. Det de inte förstår är 

att även i dessa små mängder så gör själva finfördelningen att det finns miljarder med silveratomer 

per kubikmillimeter. Alla dessa kan effektivt påverka mikroorganismer utan att störa våra egna 

däggdjursceller. Jag tror grundproblemet är att man vill inte förstå... När man tittar på effekten av 

silver in vivo, dvs i levande kroppar - så ser man inga skador av ens tusentals gånger starkare 



produkter. När man gör illvilliga in vitro studier så kan man bevisa vad som helst. Vad man inte 

avslöjar är att om man bytt ut silver mot zink, koppar, kaffe eller Coca Cola, då hade resultaten blivit 

desamma. 

 

Victoria Lindgren. Fick en inflammation i hälsenan på en fot som varit under läkning efter en olycka. 

Smärtan ökade lite hela tiden och varade längre och längre, efter några veckor hade jag ont så fort 

jag ställde mig upp. Efter att ha varit sjukskriven i 8 månader var jag INTE sugen på ännu en 

sjukskrivning... Snälla Jeanette som har naturliganorrland.se skickade mig örten djävulsklo och 

manade mig att börja med mitt msm igen (jag har bara använt det i perioder av ren lathet). Ynka 

5(!!!) dagar tog det för all smärta att försvinna med 1tsk msm/dag, en kiwi och något korn djävulsklo 

och smärtan har nu varit som bortblåst! Jag har alltid tyckt att jag blivit bättre i min fot när jag använt 

mitt msm men det här är banne mig rekord! Nu finns det definitivt inget tvivel what so ever på att 

detta funkar! 

 

Lotte Hedberg. Mina akvariefiskar mår utmärkt . Mao häller jag i ks lite då o då när jag gör 

vattenbyten. 

 

Elisabeth Söderström. Vi rekommenderar 1 kapsyl eller ett par matskedar direkt i munnen på 

hästarna samt även en kapsyl i deras vattenhink/ho. Om man har en balja utomhus så får man 

beräkna hur mycket KS det går i förhållande till mängden vatten. Vi vet att det motverkar svamp och 

bakterietillväxt i deras matsmältningskanal, nu kombinerar vi det med våra övriga produkter också. Vi 

rekommenderar att man ger KS oralt hela tiden åtminstone under den period de äter 

hösilage/torrhö. När de går på bete och hästarna är friska brukar vi rekommendera att man har det i 

deras vattenbaljor. KS förebygger ju även mugg/rasp och andra hudproblem vid både invärtes och 

lokal behandling på de drabbade områdena. 

 

Åsa Kroon. Vill dela något roligt. Min dotter fick idag svar från lungröntgen. Ingen vätska i lungorna. 

Välmående lungor. Detta efter att inhalerat ks med nubilisatorn i ca två månader. Och hon har glömt 

bort att använda brickanyl och pulmicort. Kan det bli bättre..... Hon är prematur. Förtidigt född. I v 

24, 26 år idag men har hela sitt liv haft mkt dåliga lungor. Minsta förkylning blev svåra 

lunginflammationer. Astma som bara blir värre och värre. Har haft mkt vätska i lungorna som har 

tömts men det blev lite kvar som hon skulle få leva med. Nu är det helt borta. Några droppar ks i 

nubilisatorn och inhalera det en gång om dagen. Annars har hon fått gå till vårdcentralen och 

inhalera ventolin m.m. Så fort hon blivit förkyld. 

 

Jenny Reimer.  Om jag köper en flaska silver för 300:- vet jag att jag kan häva min ruskigaste 

förkylning och gå till jobbet i morgon.  Då har jag tjänat massa pengar.  Dessutom räcker flaskan till 

lite till. Och jag gör det alldeles frivilligt. 

 

Johanna Lo Danis. Avslutade 2014 med att bota en urinvägsinfektion med KS och C-vitamin. Aldrig 

någonsin gått över så snabbt! Tjoho! 

 

Margareta Persson.  Då har vi fått mycket kött på benen ang lundastudien och kan glädja oss åt att 

ks fungerar så bra. För de flesta av oss behöver vi inte få bevis svart på vitt från digra vetenskapliga 

avhandlingar, vi har varken tid eller ork att ta oss igenom dessa. En enkel förklaring som att ks 



fungerar på bakterier och virus förklarar mycket för oss då vi förstår att mycket av vår ohälsa handlar 

om en obalans. När vi har gått till läkarcentralen och fått kur efter kur och recept efter recept utan 

att bli friskare eller t o m blivit beroende av olika receptbelagda medel tappar vi hoppet och söker en 

annan lösning. Och när den lösningen visar sig att år utan någon problemlösning plötsligt byts till 

framtidshopp och förbättrad hälsa. Då är dessa..hmm.. så förhatliga anekdoter bevis nog för oss som 

litar mer på våra egna upplevelser än vad enahanda auktoriteter vill göra gällande. att det fungerar. 

Vi vet det av e g e n erfarenhet och behöver inte få vetenskapliga förklaringar på varför, även om det 

självklart är väldigt inressant. Men de flesta av oss orkar inte ta oss igenom en vetenskaplig text. Men 

visst är det spännande när nu det börjar komma rapporter som visar att vi är inte foliehattar som 

sitter och slår placebo in i våra huvuden. 

 

Chatarina Byström. Jag hade alla nämda problem som helt förstoppad, lös, kramper från hell som 

minst sagt gjorde ont och gasig.... 9 av 10 i min släkt har alla olika former av problem i 

tjocktarm/mage. 3 är döda pga detta...1 plågas ihjäl utan hjälp fr sjukvården-de gör skadan värre 

varje gång hon blir inlagd och nu går det inte att rädda längre.. Fruktansvärt! Resterande Ulcerös 

kolit, IBS, tarmvred, " livlig tarm" ( ibs) tumör i tjocktarmen, IBD, Chrons....you namne it. Jag är den 

ende som mår bra och är symptomfri idag. Sedan kostomläggningen. NLCHF = naturlig 

lågkolhydratkost utan tillsatser. Kokosfett, KS, MSM och massor av Omega-3! Ibland MCT olja. 

Progesteronkräm ist östrogentabletter fr den konventionella "sjukvården" då jag är i den åldern och 

fick kraftiga besvär...Det första som hände var att magens uppsvällda tillstånd lade sig direkt, jag gick 

ner i vikt och kom till rätta med andra metabola sjukdomar jag hade såsom diabetes, ödem, 

reumatism,stela leder m.m. 

 

Sofia Larsson.  Kämpar med samma sak och tyckte att silvergroggen inte hjälpte. Det kändes som en 

halsfluss. Upptäckte att jag antagligen tog för lite silvervatten genom smuttandet. Jag börjades 

droppa in silvervatten i näsan så det gick rätt på mandlarna, var och varannan minut i nån timme här 

och timme där. Värken försvann genast. Sedan när jag slutade kom den tillbaka! Så nu fortsätter jag 

envist och jag blir bara bättre och bättre. Sedan läste jag att ibland kan man ta för lite när man 

groggar så där sakta så jag drack en deciliter och smackade runt i munnen, gurglade och droppade i 

örongångarna för jag hade ont i dem också. Och det börjar ge med sej!! Jag kombinerade med 

ingefära-te med honung (eftersom det är en naturlig antibiotika) typ 3-4 per dag och drack mycket 

färsk apelsinjuice ca 1 liter per dag nu i tre dagar. Nu börjar jag bli frisk, och det gick fort när jag 

listade ut silverdosen! 

 

Nina Tapper. Måste berätta att jag för en gångs skull fick stoppad min öroninflammation utan 

antibiotika  Av någon anledning får jag nu som vuxen öroninflammation vid nästan varje förkylning. 

På våren 2014 hade jag en ordentlig en, som krävde 3 antibiotikakurer, cortison och 2 punkeringar av 

höger trumhinna, samt infektionen höll på att sprida sej till innerörat. Jag hade otrolig värk, lock för 

båda öronen, men det tog säkert en månad innan locket försvann från höger öra. Örat blev aldrig 

helt återställt. Nu på hösten fick jag igen en inflammation i höger öra, fick en bredspektraantibiotika 

och trumhinnan måste punkteras. För några dagar sedan fick jag flunssan av mina barn (som aldrig 

blev supersjuka då dom fick silvergrogg på äppelsaft  )och började igen känna värk i högra örat. Läste 

bland de uppladdade filerna hur man kunde sköta inflammationen, och droppade 3 droppar i örat 2-

3 ggr / dag, och idag känner jag inget av örat! Jag är så glad  Ingen antibiotika eller andra mediciner, 

ingen värk, inget lock för örat. Flunssan gick också om på några dagar med silvergrogg (på äppelsaft). 



Vår familj har börjat använda KS först i december 2014, men redan nu har vi haft stor nytta av det, 

detta var bara ett exempel. 

 

Peder Mobilproffset'se. Tänk om jag hade vetat om ks och msm när lillkisse Alice blev påkörd för 7 år 

sedan. 9 månader var hon då. Hon fick sån chock att benmusklerna stelnade till så hon inte har 

kunnat använda benet på alla år. Tills vi hittade KS, 3 månader!!!!! senare börjar hon använda benet.. 

Nu efter ett år med det använder hon det obehindrat och mönstret på svansen som var brutet har 

växt ihop + att pälsen blivit mjuk som när hon var kattunge.chocken gjorde att hon var alldeles sträv i 

pälsen. Hon är 8 år nu. 

 

Sarita Axelgrim. På Julafton smäckade jag i stortån så illa att en trekant av nageln försvann. Jag 

sprayade direkt med ks och satte på en Compeed, som syns på bilden. Jag tog bort Compeeden nästa 

dag och fortsatte att spraya ks. Efter ytterligare några dagar sprayade jag med ks/msm-blandning. Till 

min förvåning har det bildats nytt nagelmaterial på bara drygt en vecka. Efterbild i kommentarerna. 

 

 
 

Så här "fin" är nageln efter en dryg vecka. Trodde att jag skulle få stora problem att ha skor på foten, 

ont och att det skulle ta tid att få nageln att växa. 

 



 
 

Pia Holgers Holmberg. Jag har haft eksem i höger hand. Äter msm sen ett halvår tillbaks. Nu är det 

borta! Tack och lov! Msm är mycket bra för huden. 

 

Mia Willför. Här kommer min dokumentation med bilder av hur fort min ögonskada läkte med 

enbart KS. Såg att Anders Sultan skrivit o infogat massor med text om ögonskador o KS nyligen. Här e 

mitt bidrag. 30.11.14 körde jag mitt vänstra öga rakt in hörnet på blombrädan i vårt köksfönster, när 

jag skulle släcka en liten lampa vars avbrytare var nere på golvet. Såg ej blombrädshörnet pga 

panelgardinen hängde för, o böjde mig raskt ner för att greppa lampavbrytarknappen.."schläsch" lät 

det ungefär i ögat, eller som om man kramar ihjäl en slemmig megastor daggmask med bara 

händerna.. ursäkta den exakta o utförliga beskrivningen, men ja va livrädd att ögat skulle ramla ut om 

jag tog bort handen..rusade till frysen o is på direkt o lääänge. Sen vågade ja kisa litet med skadade 

ögat, och suckde av lättnad när jag märkte att ögat OCH synen va kvar. Kl. va 23 på kvällen så jag tog 

till 1 hjälpen hemma;  KS . Sprayade o droppade i ögat med jämna mellanrum hela natten lång o 

följande dag tog ja mig till hvc (vc) här nära. De skickade mig vidare till ögonpkl på Vasa 

centralsjukhus o där undersökte 2 ögonläkare noggrant mitt öga. Allt verkade bra (synen, trycket osv) 

o de skrev ut antib.+ kortisondroppar att ta i 10 dagar då jag igen skulle dit på kontroll. De sa att det 

kommer ta många, många veckor för ögat att läka. Kan ju tala om att jag bestämde mig där o då att 

använda KS enbart som ögondropp istället.  

 

Här kommer första bilden, dag 1. 



 

 
 

5 december såg det ut så här: 

 
 

6 december: 

 



 
 

13 december, dan efter ögonkontrollen på ögonpolikliniken. Då sa dom åter igen att detta kommer 

ta många veckor ännu, TVÅ DAGAR SENARE va allt det röda BORTA!!  Aningens aningens gult syns än 

men 20.12 kunde ja till o me göra mig fin med lösögonfransar. Redan efter typ 5 dagar pillade ja in 

mina kontaktlinser igen eftersom jag avskyr glasögon.  Har droppat hela tiden med KS in i ögat (typ 

10-15ggr/dag) samt sprayat utanpå. 

 

 
 

Fit for fight (helst inte med blombrädan) again!!!  Älskar KS!!! Ögonläkarna var som sagt rätt så 



stumma o när jag dessutom visade Ionosilflaskan skrapade de sig lite i huvudet. 

 

 
 

Monica Ravenborn. Det var en subkonjunktival blödning du fick. Den genomskinliga hinnan är 

konjunktiva/bindhinnan. Wow vilken fin läkning! Du har haft tur det kunde gått riktigt illa, jag är 

ögonsjuksköterska. 

 

Mia Willför. Tack Anders, tack för att du kämpar o står ut med allt du får ta för att fortsätta tillverka 

denna otroliga produkt!!! Älskar silver, klarade oss just hela familjen undan grymmaste flunsan här 

nyligen med det oxå!! Aningen värk i kroppen några dagar men vi silvergrogga o spraya näsorna för 

fullt så vi kom undan!!! 

 

Annika Eriksson Sjöblom. Mycket oro i gruppen över detta med att bli blå, blind, få resistenta 

bakterier,inte känna av något men betala dyrt och nu det sista få hjärnskador...Har själv använt ks i 

snart 1,5 år och inga biverkningar eller känt mig lurad ekonomiskt pga att jag ej mått bättre...Har 

blivit otroligt mycket bättre efter att jag började använda ks då min neuroborrelia förbättrats även 

om det tagit lite tid. Vill skicka ut en förfrågan för att lugna och för mig själv få bekräftat att jag inte 

är ensam om att känna att detta är något riktigt bra (även om det tyvärr inte botar alla åkommor på 

jorden och inte så snabbt som man kanske önskar, helst efter några dagar). Så jag börjar: efter 1,5 år 

inga som helst biverkningar som jag kan upptäcka. Från svårt sjuk i borrelia till att kunna arbeta 

igen...dessutom påbörjat och snart avslutat en utbildning. Ingen blåfärgning, inga resistenta bakterier 

eller sämre syn...tar ca 1 dl ks per dygn. Fick efter 2 år en tiodagars penicilinkur som hjälpte något 

mot hjärntrötthet, och koncentrationssvårigheter men i övrigt ingenting. Värk, trötthet, tics, ångest, 

yrsel och allt annat som höll på driva mig till självmord har ks och msm hjälpt mig med. 

 

Peder Mobilproffset'se. Hade en kronisk värk i bukspottkörteln med magproblem som följd. Efter 

intag av KS är det helt borta. Endast slemhinnorna i magen som är sköra efter påfrestningar, men 

även det i övergående. 

 



Anntha Frisell. Vi har använt ks i snart 14 år och inte är vi blåa och inte hjärnskadade och mår bra, är 

sällan sjuka och omjag får allergi så är det ganska snart över igen.. har slutat åka ut och in på sjukhus 

och blivit av med inflluensa på ett par dagar om jag blivit smittad.... ja allt detta trots att det bara är 

placebo.... jaja uj vad jag inbillar mig, fast dom undrar på sjukstugan varför jag så sällan är där.... 

hehe. 

 

Fröken Ditta S Peschl. Hörde precis på nyheterna att årets influensavaccin helt verkningslöst mot de 

flesta sjukdomarna...... som tur är har jag upptäckt bl a ks och använt dessa medel istället i ca 6 

månader, och är så nöjd! Bl a mot borreliavärk som förlamade min arm helt, oklar tandvärk samt 

diverse småkrämpor. 

 

Eva-Lena Ohlsson. Jag började i augusti med en tsk per dagoch har klarat mig igenom en 

förkylningsperiod på jobbet. En morgon med halsont men det försvann med silvergroggen. Mina 

magproblem är också väck, tidigare var det apoteket som fick hjälpa mig. Placebo eller ej det 

fungerar. 

 

Mia Willför.  Själv använt KS i snart ett år mot allt möjligt o omöjligt. Började pga mycoplasma som 

jag inte fick hjälp mot av sjukvården o läkarna. Sen upptäckte jag andra användningsområden oxå. 

Mot flunsa, getingstick, myggbett, som desinficering, hudproblem, sår, brännskador, candida, uvi, 

ögonskada både på katten och mig, mycoplasma igen, mot hosta med hjälp av nebulisator, 

herpesblåsor, blåöga som från igenmurat läkte fullständigt på 6 dagar(min sambo), m.m, m.m. 

 

Elisabeth Söderström. Vi använder KS och MSM både privat och rekommenderar till våra kunder. 

Skulle aldrig rekommendera någon annan att använda något som jag inte själv provat och som jag 

tror skulle vara skadligt. Jag själv har problem med en tandficka och får lätt inflammation. Skulle inte 

klara mig utan KS, inflammationen är borta efter någon timme. Sist hann jag få en bultande 

inflammation eftersom jag inte var hemma och hade tillgång att börja direkt men bara jag kom hem 

och började med mellanrumstandborste och "silvergrogg" utan citron, så känner jag hur det bara 

börjar tona av och efter nästa dags användning både oralt och lokalt så hade det försvunnit igen. Vi 

har aldrig hört talas om biverkningar från våra kunder vare sig dom använder det till sina kunder eller 

till sig själva. Och jag kan tillägga att våra barnbarn 12-19 och 20 har använt det vid ont i halsen och 

förkylning med mycket bra resultat också. Nu frågar dom efter det så fort dom känner av någon 

åkomma överhuvudtaget. 

 

Barbro Johansson. Har bara använt ks en dryg månad, men tror på det helt och fast, delvis av att läsa 

om alla ni som blivit hjälpta, och att jag själv blivit av med både uvi och rejäl förkylning utan 

antibiotika, så jag fortsätter absolut med detta. 

 

Kerstin Borg. Jag och min familj har använt KS mot alla möjliga åkommor i många år. Ibland tar det 

lite längre tid att läka men det är för att kroppen får hjälp här att själv läka ut skadan. Fantastiskt! Har 

också använt KS till mina djur. Bla hund med borrelia, ormbett. Ingen är blå i vår familj eller har fått 

biverkningar. Arbetar med förebyggande hälsa och rekommenderar det också till mina kunder. 

 

Birgitta Biggan Lörnedahl. Har tagit sedan maj. Inte en enda förkylning ekler influensa sedan dess 

trors att de flesta runt mig varit sjuka. (Jag brukar vara den första att bli smittad). Har fått ont i 



halsen, men det gick bort med ks. Inga afteblåsor heller. De har jag fått hela livet. Om jag känner att 

en blåsa är på g tar jag lite extra ks och sköljer runt i munnen så har det gått tillbaka. Inga 

biverkningar öht. 

 

Lotta Bäck. Jag har fått en vagel i mitt öga, den sitter mot näsan. Har någon tips på hur få bort? 

Uppföljning: Sprayade 2 gr - vaknade och den är borta. 

 

Rigmor Olsson. Jag hade armbågarna full med psoriasis som va såriga har börjat ta msm o ks smörj 

med silversalva 1 1/2 v senare är de så här fint ..tyvärr tänkte jag inte på att ta före bild. 

 

 
 

Ann Person.  Min 72-åriga mor tog mod till sig och åkte till Kanarieöarna under rådande sorg efter 

hundens bortgång och råkar på världens magåkomma. Väl hemkommen fick hon rådet av mig att 

prova silver som hon hårdnackat vägrat i snart ett år, med orden -ja dör jag inte nu så dör jag aldrig 

så varför inte!!! Magen blev bra på ett par timmar. Nu vill hon alltid ha silver hemma!! 

 

Charlotta Rexmark. Jag har använt KS på mig själv, min hund och min (numera hädangångna katt) 

under fem år och har bara positiva effekter på oss alla tre. Jag har hävt åtskilliga förkylningar på mig 

själv, lugnat oroliga magar fler gånger än jag kan minnas på både mig själv och vovven, läkt småsår på 

oss alla tre och några större på hunden och ännu större på katten, och behandlat ögoninflammation 

på hunden. Ingen av oss har fått någon form av negativa effekter och jag är inte det minsta blåtonad  

trots en tidvis ganska hög konsumtion. 

 

Gunilla Dahlquist. Jag nominerar min dotter Ann Dah som visade mig denna sidan och jag mår 

fantastiskt bra på grund av hennes initiativ nu har hon fått barn och behöver en liten flaska då hon 



har med sig KS överallt och för att hon kopierade 450 sidor av Anders berättelser och la i fika rummet 

på jobbet så nu vet alla i statens tjänst i Malmö vad KS är. 

 

Katarina Karlsson. Snacket om att bli blå irriterar mej. Det är smutskasning av KS. Dom som drabbas 

av det ( och det är inte ens alla ) är dom som tar KS som är gjort genom att använda salter, och 

dessutom drabbas bara dom som tar höga doser. Det är bara propaganda att man skulle bli blå av 

rent KS. Ionosil har ett absolut rent vatten utan salter så det kan man ta utan att riskera ett blått 

nylle. Både jag och min man har tagit KS under flera års tid och ingen av oss har blivit blå. 

 

Iréne Söber. Vet inte hur länge jag använt kolloidalt silver men mer än 8 år är det. Bara positiva 

erfarenheter på mig själv, hästar och hundar. Jag har räddat ett bensårsben, läkt sår runt stoma och 

både invärtes och uvärtes problem. Men jag har haft blått hår, dock färgat med avsikt. 

 

Malin Jacobsson.  Jag har använt KS och MSM dagligen i ett år. 15 ml KS morgon och kväll 

förebyggande, större dos vid behov. Jag har helt slutat med astmamediciner och allergitabletter, har 

medicinerats i många år innan mot astma och allergi. Gått på täta kontroller pga min andning och 

min dåliga lungkapacitet och infektionskänslighet. Jag har varit förkyld ett par gånger men det har 

gått över på ett par dagar med hjälp av större dos KS, sprayat i näsa och hals och gurglat. Ingen feber. 

Det är min första friska år i mitt 44 åriga liv. Har väldigt lätt för att få magsjuka men har stoppat 

varenda en på en timme eller två. Katterna får KS när de är skadade, variga bölder har tömts och 

sedan sköljt igenom med KS, borta på en dag eller två. Nyopererad hund läkte stort operationsärr 

och inflammation, veterinären var imponerad. Hästen fick ett djupt sår med var i pannan efter en 

spark, tvättade med KS ett par dagar och sen var det läkt. Jag kan fortsätta i all oändlighet, jag är så 

tacksam över KS!!! 

 

Marlene Andersson. Jag fick nån matförgiftning på Canarieöarna eller om det var något annat. 

Vaknade iaf vid tretiden på natten o mådde riktigt dåligt (typ magsjuka o illamående) gick upp o 

drack 1 dl KS o la mig igen. Vid 8 på morgonen mådde jag ff illa, tog 1 dl till o sen va det borta. Vet 

inte vad det berodde på men blev iaf bra igen. 

 

Helene Bolander. Min hund var dålig i magen efter att ha ätit något skit ute..fick gå ut med henne 5 

ggr på natten jag gav henne 250 ml KS utblandat i vatten som hon gladeligen drack upp..sedan var 

hon bra :) 

 

Pia Lejonquist. Jag har alltid fifty fifty vatten och KS till min gamla skogis Daisy! Hon är pigg och alert 

som en kattunge! Vet inte på vilket sätt det hjälper men jag ser märkbar skillnad på hela hennes 

energi och välmående helt allmänt! Enda biverkningen mina fick var att de bajsade ut mask och blev 

störigt energiska i början! Haha! Mina har aldrig haft nån mask eller liknande efter det. Och Daisy 

som alltid varit en väldigt smal dam har lagt på hullet lite sådär klädsamt... och pälsen har aldrig varit 

så fin! Jag inbillar mig att hon tar upp näringsämnen bättre då hon aldrig har "bacillusker" i magen! 

Hon är ju delvis utekatt som älskar att komma hem med halvätna kadaver från allt ifrån möss till... 

Usch! 

 

Malin Jacobsson. Min ettåriga katt, ovaccinerad, fick kattsnuva nu innan jul med grön snuva, rosslig 

andning och feber. Jag gav henne rent KS i spruta i munnen en gång/timme. Det tog en vecka men nu 



är hon fullt återställd med full aptit och full av bus. Gammelkatten fick oxå kattsnuva, lindrigare form, 

men är även han återställd igen. I övrigt får de KS i sitt dricksvatten varje dag. 

 

Lis Berglund. KS lapar min Gizmo i sig först innan maten...när han behöver det...annars väntar han... 

 

Inga Lindblom. Min gamla honkatt som fyller 19 i år fick urinvägsproblem med högfeber och kunde 

inte kissa jag trodde hon skulle dö. Veterinär och pensellin 2 år i rad på hösten och fortsatte att kissa 

på allt på golvet mattor mm. Ger henne ca 1 msk rent varje dag 2 vintrar vet inte MEN hon har klarat 

sej båda 2 vintrarna. 

 

Tony Wallén. Nu har jag använt ks o msm i drygt ett halvår och är mycket nöjd med resultaten så här 

långt: Har motat flera magsjukor med hjälp av ks. Mina mångåriga bihålebesvär är nästan helt borta 

med hjälp av ks.  En smärtsam munsvsmp pga antibiotika försvann helt på några dagar med hjälp av 

ks.  Mycket bättre tandhälsa, andedräkt samt tandkött med hjälp av ks. Bara någon lätt förkylning 

under hösten, brukar drabbas klart värre. De årliga utbrotten av herpesmunsår är otroligt mycket 

lindrigare än tidigare! Mina jobbiga ledbesvär i fingrarna är helt borta med hjälp av msm. Värken i 

knäna är otroligt mycket bättre med hjälp av msm, klarar nu att springa 90 min i ett sträck vilket har 

varit omöjligt under lång tid.  Jag är glad att dessa preparat fungerar för mig på mina "småproblem", 

har provat så många andra saker utan effekt. Nu blir det spännande att se om ks hjälper mig att 

slippa influensan också. Tänker öka dosen till 1msk tre gånger/dag med anledning av det.  

 

Anette Silfverswärd. Köpt min första KS för ett par dagar sedan. Hällt upp i en skål till min katt som 

var förkyld. Han har duckit upp allt och han nyser inte längre. Jag har gett han outspätt.  

 

Helen Rydstedt. Vår familj har använt KS 11-12 år mot div symtom för att hjälpa kroppens 

immunförsvar. Började med allergi, förkylningar, magsjuka osv märkte att vi blev av med symtomen 

och håller oss nu friska i större utsträckning... Även våra hundar/katter får numera fri tillgång på KS 

om de vill dricka... 

 

Ingrid Faxanius. Jag fick lite hjärtklappning av KS i början men det har gått över helt. Jag började bli 

förkyld häromdagen, började ta mycket ks med citron, det gick över men nu vaknar jag jättetidigt och 

mitt i natten...och är väldigt pigg. Helt otroligt. 

 

Kim Regina. Tandvärk? Funkar superbra. Att dränka bomullstuss med ks och sätta på det ond. Även 

gurgla ks. Strax innan jul fick jag problem. Hade inget ks hemma. Blev rekommenderad att gurgla 1 

msk cocosolja i 10-20 min. Sen spotta ut det i papperskorgen då det inte är bra för avlopp. Att svälja 

det är inte bra då bakterierna från munnen åker ner i magen tillsammans med cocosoljan. När mitt ks 

kom fortsatte jag med att gurgla med cocosolja och avslutade med ks. Inte haft problem sedan dess. 

Ks tog värken på både mig och min make. Han trodde ju inte på mig så jag bad honom prova. 

 

Helen Gustavsson. Jag har gett min dotter (10 år) vid symptom på magsjuka och förkylning. Båda 

gångerna motade jag olle i grind. Idag såg jag att hon har en ögoninflammation på gång, därför har 

jag gett henne både att dricka och sprayat i ögat (dricka en gång 1/2 dl, sprayat en gång i timmen) Jag 

önskar att jag fotat före behandling, men det ser redan bättre ut. Jag vet dock inte om 

ögoninflammationen gett med sig ännu... 



 

Linn Kaosfabrikken Hemmingby .  Behandling av barn: Sprayer noen ganger i munnen, hvis han er 

syk. Sprayer i nesen, hvis han er tett. Sprayer på sår. Bruker lite. 12 år. Han var vel 7-8 første gangen 

han fikk ks. Sønnen min er aldri hjemme fra skolen pga sykdom. 

 

Anette Fajersson Fd Näslund. Japp, mot symptom på magsjuka och förkylning. Även här motades 

Olle i grind.  5 och 7 år. 

 

Emma Mellbladh. Japp, mot magsjuka, förkylning, ögoninflammation och torrsprickor. Dock inte 

dagligen. 2 och 5 år. 

 

Sandra O'Shea.  2 å 5 år, använder utvändigt till allt möjligt; brännässlor, ögoninflammation, röd 

blöjrumpa, sår osv. Invändigt vid behov, så inte dagligen (har dock funderat på om man borde det 

den här tiden på året när alla verkar vara sjuka) men dom är väldigt sällan sjuka (stor del tack vare ks  

en vabdag var för barnen på hela höstterminen, som dessutom var minstingens första på dagis. 

 

Alex Hansell.  Klart vi gör! Är det mycket infektioner på dagis så varje dag. Några teskedar. Ibland 

flera ggr om dan. Sprejar & masserar in silverkräm eller rent silver vid växtvärk, sår, när dom bränt 

sej, eksem... Vid infektioner, hög feber, kikhosta, röd rumpa, eftersom jag sprejar på tvättlapp då jag 

inte använder våtservetter med alla fina tillsatser... alkoholfri Silvergrogg eller 1 tsk i timmen tills 

symptomen försvinner. Droppar i öron, sprayar i näsa, ögon om dom vill och det finns behov. Barnen 

är nästan 3 & 5 år. Oftast får dom skölja munnen efter tandborstning på kvällen med KS. Några tsk. 

Går mycket på magkänslan, det är så mycket vatten i KS och vi kissar ut nästan allt så finns det inget 

att vara rädd för. (Dom kommer ibland och säger mamma jag känner mej lite sjuk; kan du spreja 

mej?;)) och nu i några dagar har jag inte gett alls. Men nu är dom sällan sjuka, innan var det sjukt hela 

tiden. Så skönt att klara sej ifrån magsjukor och all denna oändlighetens infektioner på dagis... 

 

Jeanette Kindblom. Ja! Använder vid behov - tex sprayat bort tydlig halsfluss och inte behövt 

använda antibiotika :)) Använder mot sår o blåsor mm o jag struntar i placebo - min dotter, 6 år, har 

sett/upplevt så många gånger att KS har hjälpt, så det hjälper finemang, oavsett :)) 

 

Schikran Barkarmo.  6 och 10 år. Inte dagligen men oftast vid infektioner, sår och mot tandhälsan. 

 

Pernilla Bengtsson. Mina barn 8 och 10 år får KS vid behov ex stoppa/mildra förkyldning och nu 

senast milda vattenkoppor. 

 

AnnaMaria Sköld. Dotter, 3 år snart. Gett sen vet inte när men på sår, vid ögoninflammation, vid 

långvarig hosta. Tkr det är greit och ger hellre ks än andra starka läkemedel om jag inte måste. Det 

blir ju en avvägning från gång till gång. Men hon är sällan (peppar peppar) sjuk. 

 

Linda Wirtanen. Barnen är 7 och 13 år. Sprayburkar står lite här och där, (kök/badrum) de sprayar 

själva, men frågar oftast först mig. Oftast mot halsont, men även då sår uppstått osv. Dosen i 

munnen är 3-5 spraytryck. Endast vid kräksjuka ger jag från "stora flaskan". Kom just på att den är 

det enda botemedlet (honungen givetvis oxå) som faktiskt står fram, tillgänglig för barn. Värkmedicin 

och sånt är bakom lås och bom. 



 

Christopher Tollesson. Idag  vaknade jag av att jag hade ont i eller omkring visdomstanden. Den är 

snedvuxen och har gjort att det är liksom ett litet glapp mellan tand och tandkött. Har haft problem 

ibland, men ganska sällan, egentligen. Såg den här tråden. Baddade på lite KS. SEKUNDEN efteråt så 

kändes det bra. Tog det ens en sekund? Vet inte om KS hjälper till att rensa ur det som kommit in i 

glipan? Annars testar jag med en sköljning. 

 

Yvonne Anne-May Rönnblom. En granne kom in till mig och sa att han höll på att bli sjuk, kände att 

han hade feber och ont i kroppen. Jag gav honom en silvergrogg, så sov han i två timmar och vaknade 

och var frisk. 

 

Alex Hansell. Jag har gått ner flera kilo sen jag började med MSM så det tror jag definitivt. Den har 

rensat ut en hel del hos mej samt kickat igång sköldkörtel, njurar & lever så jag är supernöjd. Dricker 

knappt, men när jag dricker så mår jag prima... Kosten var för mej rätt redan innan men jag gick inte 

ner. Efter att börjat med MSM hände det grejer. 

 

Ola Björkman. Mina barn har trots silver lyckats uppnå en ålder av 20 +- några. Alla mår bra av silver 

kan vi konstatera. 

 

Karin Brunström.  Jag har använt Ionosil några månader. Har sedan 2 veckor börjat använda MSM 

också. De där utrensningssymptomen är jobbiga. Har emellanåt vaknat med jättehuvudvärk och 2 

gånger har min tunga haft brun beläggning. Även vita pyttesmå prickar har kommit ut ur mina 

halsmandlar- uräckligt! Det har känts läskigt dessa dagar för att bli jättebra desemellan. De vinster 

jag har nu är en klart förbättrad och mjukare hy. Solprickar har krympt ihop, rent av försvunnit vissa 

av dem. Bleknat. Tandköttet mycket bättre. Håret mörknar igen( mindre grå hårstrån). Näsgångarna 

är jättestora och fria- får mer luft! Ögonen är aldrig kladdiga på morgonen längre. Verkar som blodet 

blivit bättre- tumnageln blir inte så vit om jag trycker ner framkanten med pekfingret längre. Något 

en naturläkare nämnt var ett litet dåligt tecken.......... Jättenöjd är jag! 

 

Annika Törner. Har ersatt nässpray och Nasonex med KS mot allergi och näspolyper sen juldagen 

med god effekt. 

 

Karin Björklund . Nu ska jag berätta vad ks och msm lett mej in på efter alla kloka människors råd här 

i gruppen:  Jag har slutat med socker, gluten, fluor och laktos. Jag äter bara ovanjordsgrönsaker, allt 

ekologiskt. Jag äter 2 gånger om dagen och känner absolut inget sug däremellan. Jag tar C- och D-

vitamin, 1000 resp 5000 och magnesium. Jag är nästan aldrig trött, vilket i och för sig kan ställa till 

det när jag ska sova - haha. Jag känner mig i själslig och fysisk balans. Nu kommer jag nog att leva till 

hundra. 

 

Kim Larsson. Kan berätta en bra sak ks har gjort för mig. Har alltid haft dåligt järnvärde. Legat på 95-

100 som Max.  Men så idag var jag och testade och visade 118! Har inte ändrat kosten direkt och tar 

inga järntillskott utan det som är tillfört är ks! Så tror helt klart att det på nåt vis har hjälpt att öka 

mer järn i kroppen. Kan inte förklara det på nåt annat sett! :) 

 

Karin Oskarsdotter Hübl. Jag har fibro sen -85 och blev överlämnad till mig själv att "lära mig leva 



med det".Jag hade då ingen aning vad det innebar så jag trodde det betydde att man skulle försöka 

strunta i smärtorna och allt det andra och jobba på ändå...även om ambulans fick hämta på jobbet 1 

tilfälle pga kollaps... Därmed fick jag inga läkemedel-eftersom vanliga värktabletter eller citodon inte 

hjälpte..blev remitterad till sjukgymnast några omgångar-men de ryckte på axlarna och visste inte 

vad man kunde göra för att hjälpa. Så läkemedel som många numera pratar om är helt okända för 

mig... visste inte ens det fanns...har ju inte varit inne i den vårdsvängen sen dess-annat än då jag fått 

arbetsträna. Så fann jag denna grupp för några månader sen. Började med KS och msm..märkte de 

första ca två veckorna -att jag fick mer värk. Ofta. Fast envis som jag är fortsatte jag som jag börjat. 

Måste verkligen säga att jag är mycket piggare ,orkar mer-som jag bara brukar orka under bra 

sommartid! Tacksam för detta..ska fortsätta-och tänkte prova lägga till glukosamin också... 

 

Carina Hendén. Äter också msm å mår så mycket bättre, kunnat lägga om kosten å går ner i vikt, äter 

även d-vitamin å är piggare än någon annan vinter. Jag är nästan arg på att man inte hjälper mer med 

kosten inom vården så jag funnit detta långt tidigare. Jag kanske inte blir frisk, men jag mår bättre  

bara det. 

 

Lisa Jansson. Skickar en hälsning till er alla från ett soligt thailand  en liter ks fick följa med i 

ryggsäcken och har hittills räddat mig från "turistmage" och ett riktigt fult myggbett. 

 

Rigmor Olsson. Har provat att spreja håret med en blandning av ks o msm istället för balsam efter 

hårtvätt längesedan mitt hår känts så luftigt ändå fylligt ... blåser torrt med hårfönen efter .. glad o 

nöjd. 

 

Ann-Katrine Backman. Helt otroligt!!!! gjorde ett inlägg på min egen tidslinje för några dagar sedan 

om en kvinna som blivit mycket bättre i sin värk i en tumled, genom att spraya på Ionosil morgon och 

kväll. Ikväll pratade jag med den här kvinnan igen och hon berättade om sin tumme mera. Hon har 

inte kunnat greppa något, som typ ett lock eller så på ett halvår med sin tumme, men nu har hon 

igen börjat kunna använda sin tumme så gott som obehindrat.  Här kommer början på den här 

berättelsen:  "SUPER!!! haha....fick just ett telefonsamtal av en kvinna som varit sjuk i tumleden ca 1 

år. Hon brukar vara hit och köpa KS och för ca 1 månad sedan ringde hon och var helt uppgiven, 

visste inte vad hon skulle ta sig till. Hon hade inget annat än Ionosil i skåpet och hade inte råd att 

köpa något annat just då tyckte hon, så jag sade, försök att testa med att spraya Ionosil på leden 

morgon och kväll  Nu ringde hon och var så glad och sade: - måste bara ringa och skryta över det här 

mirakelmedlet som du säljer, nu är jag mycket, mycket bättre i tumleden, inte mycket av värken kvar 

i tumleden och allt jag använder det till funkar det på. 

 

Monica Hed. Jag har hållit på med KS i 3 mån nu o MSM i ca 2.5 mån. Mej har det mest hjälpt att jag 

sluppit alla mina "bölder" som jag haft i 10 års tid. Har nog haft kroppen full med inflammationer, har 

dessutom infl reuma. "Bölderna" som varit större el mindre i storlek försvann ganska snabbt o nu får 

jag bara nån enstaka som ju är utrensning pga msm. Msms har jag fått öka väldigt försiktigt eftersom 

jag reagerade på KS. Så efter 2.5 mån anv av msm är jag bara uppe i drygt ett kryddmått. Men bättre 

skynda långsamt är min melodi. Efter 1 mån användning av msm fick jag också ta bort den ena 

blodtrycksmedicinen! 

 

Kerstin Fagerström. Först måste jag berätta om våran hund tuva som är nio år gammal. hon har 



rinnande ögon sen hon var valp och blivit mer dom senaste åren iallfall så började jag ge henne msm 

på maten och efter 14dar är rinnandet nästan bort o pälsen glansig så jag är så glad för hennes skull. 

 

Annika Eriksson Sjöblom. Jag fick veta att det inte fanns någon bot...efter nästan 4 års 

boreliahelvete...från 8olika läkare på olika vårdcentraler...sen blev jag riktigt oxtokig och började 

använda ks och msm och kan du tänka dig efter 3 dagar började jag tillfriskna...så tokigt det kan bli 

va? Ja, det måste ju vara en slump att jag inte får hjälp av någon medicin eller läkare på 4 år och 

sedan börjar tillfriskna efter 3 dagar när jag börjat med ks...så måste det ju vara... 

 

Eva Jarlhed. Har också tillfrisknat efter klara influensasymtom igår. Ont i hela kroppen, feber, ont på 

hela huden, ont i halsen. Två silvergroggar på eftermiddagen o idag är jag som vanligt. Otroligt! 

 

Sonny Andersson. Ibland blir man bara så nöjd med mig själv.  Har en helt underbar granne. En 

charmig rödhårig dam som är 60+. Hon har i flera år haft vad som förr kallade fönstertittarsjukan. Det 

är när man får kraftiga smärtor i benen när man gått ett tag. Hon har alltid varit ute och gått flera 

gånger varje dag men när detta slog till så har det kraftigt begränsat henne då hon helt enkelt inte 

kan gå ut och ta sina promenader som hon brukade. Hon har varit hos doktorn flera gånger utan att 

de har kunna ge henne något som egentligen har hjälpt, utan fått det där "Du är ju inte ung längre så 

du får acceptera att du har ont i benen" Vilket har irriterat henne nästan till gränsen på spontan 

självantändning. Hon blev nyfiken på att jag börjat dricka Ionisil och att det hjälper mig med mina 

problem. Så vi satt pratade om det och vilka problem silver kan hjälpa folk med. Jag sa till henne "Ta 

en flaska av mig, prova några dagar och se, det kanske hjälper dig lite". Detta var 2 dagar sedan. I 

morse ringde en väldigt glad "tant" till mig och informerade mig att hon hade kunnat gå ner till byn 

och tillbaka i rask takt, utan att ha märkt av någon smärta i sina ben. Denna effekten fick hon på 

mindre än 36 timmar, på ett problem som hon haft i ca 3 år och som läkarna inte har kunnat hjälpa 

henne med. Nu får vi visserligen se hur de nästkommande dagarna ter sig, för att även om hon just 

nu står på andra sidan bäcken och jublar, så vet vi inte ännu hur långvarig effekten är eller om 

problemen kanske återkommer. men ändå, så tycker jag att historien är nämnvärd och eftersom hon 

har ett flertal släktingar som har andra medicinska problem så kanske hennes historia sprider sig och 

de kanske också vågar prova på och kanske finner något som kan hjälpa dem och sprida lite ljus i 

vardagen. Jag sa till henna att ta 10-20ml 2 ggr dagligen. Hon sa att hon hade tagit några teskedar 

varje gång med någon form av skedmått hon hade fått från apoteket, så den exakta dosen vet jag 

inte. Skall prata med henne om att få sina folsyrevärden kollade. Jag kommer att uppdatera inlägget 

med mer information i takt med att jag ser hur hon mår och vad som händer med de som hon har 

omkring sig som är sjuka och som kommer att prova på. Uppdatering 5 dagar senare: Uppdatering: 

Har pratat med min vän ytterligare idag och hon nämnde att hon blivit av med sina långvariga mag 

och tarmbesvär med och var både nöjd och förvånad. Hon hade inte nämnt innan att hon hade 

besvären för att hon tyckte det var pinsamt, men efter att de bara försvann efter att hon tagit silvret i 

några dagar så blev hon så glad att hon var tvungen och dela med sig om det. Nu skall hon prata med 

andra i sin umgängeskrets som hon vet har sjukdomsproblematik för att be dem prova kolloidalt 

silver de med. Vem vet, kanske vi har startat en trend här? Skall kolla om jag kan få tillåtelse att 

informera om ion-silvers produkter där jag har haft arbetsträning med eftersom vi har ett stort antal 

människor där och en hel del äldre med sämre hälsa. Kan man få andra att må bra och kanske dra ner 

på sin medicinanvändning som i det långa loppet kanske gör mer nytta med mindre bieffekter så 

tycker jag man skall försöka.......... Får se hur det här kommer att gå. 



 

Marie Sporsheim. Samma hände mig. Har haft ont i höfter ett par år. Har pålagringar och har gått 

hos kiropraktor men det har inte hjälpt. Åt MSM ca 6 mån utan förändring men det tog 2 dagar med 

KS för värken att försvinna. Har inte haft ont sedan dess och det är ca 5 mån sedan. 

 

Tini van der Poll. Tyvärr så har inte vården några som helst kunskaper om näring, de vill bara stoppa i 

oss kemi och när det inte hjälper, så struntar man i oss. Man måste ta sitt tillfrisknande och 

välmående i sina egna händer, söka kunskaper och alternativ, idag har vi ju internet med allt som där 

finns. Läsa och tänka själv, diskutera med andra och dela tips osv. 

 

Tommy Lindholm. 63 år och haft värk i flera år lite överallt bl.a. diskbråck i nacken. Efter att jag slutat 

med alla värktabletter, socker och fått ordning på min tarmbakterieflora (candidabakterien) genom 

fysisk träning och äta rätt, så mår man numera fantastiskt bra. Dricker nu kolloidalt silver varje dag 

(ibland silvergrogg med osötad tranbärssaft) och vaknar varje morgon ca 10-15 år yngre. Livet leker 

igen! Så lurad man blivit i flera år av läkarna ! Dom vill ju bara bota symtomen så dom kan sälja mer 

piller. Men att läkarna som man "litade på" bara vill bota symtomen och inte orsaken? Är det 

läkemedelsindustrin som styr denna galenskap? Och dom flesta inser ännu inte denna sanning! I mitt 

fall var det fel tarmbakteriefloran som skapade värken. Men att inte alla läkarna jag besökt kunde 

berätta detta! Man inser nu hur det fungerar inom läkemedelsindustrin ! Så lurade folket blir? Och 

går man på vårdcentralens löjliga gym-övningar så får vårdcentralen 6-700 kr/timme från staten. 

Därför ser dom till att man går där länge. Helt galet men numera fullt normalt? 

 

Eva Svensson. En granne till mig hade ett sår på sin ena tå och gick till distriktsköterskan 1 ggn i 

veckan från april till november utan att det blev bättre. Han talade med sin läkare som sa precis som 

ovan, - silver hjälper inte mot detta sår. Men han fick KS i sprayflaska med lite MSM av mig som han 

sprayade tån med och lät det lufttorka flera gånger under dagen och under natten tog han och 

dränkte en kompress och la på såret. Efter knappt 3 veckor var såret läkt och han behövde inte 

komma tillbaka till distriktsköterskan! 

 

Ann-Marie Wonevik. Sitter just och inhalerar ks med min nebulisator. Har varit lite slarvig med den. 

Jobbar med gamla och sjuka och har visst fått mig en liten släng av deras förkylningar.  Men ärligt 

talat så är det första förkylningen sedan i somras då jag började med ks och msm. Och vanligtvis 

brukar jag få minst en luftvägsinfektion varje vinter med hög feber osv. Nu har jag bara lite snuva och 

hosta, men har klarat av att jobba osv.  Helt klart är ks och msm det som hjälpt mig. Så glad att min 

vän Anita Eriksson tipsade mig om detta i somras när jag hade problem och hade fått betapred 

utskrivet av läkaren. Mådde inge vidare av den mängden kortison. 

 

Ingrid Nordman. Anders Sultan, jag hoppas verkligen att du orkar driva KS vidare, vi är många som 

VET ATT och HUR silvervattnet fungerar! Lunginflammation borta på 2-3 dgr..Öron/svamp infektion 

på hund borta på tre dgr med KS... Behandlar just nu häst med fästingvirus/bakterier med KS och 

homeopatika. Homeopatikan tar den ena o KS det andra skiten. Eller så sam verkar dom. Är helt 

övertygad om att hästen blir frisk. 

 

Josef Kamis. Jag testade med ett aktivt förkylningsvirus och hällde lite KS i röran. Efter exakt 50 

minuter kollade jag provet och såg att viruset var helt döda. Men sen så fick jag frågan. Om ks 



dödade ett förkylningsvirus, kan de då döda HIV-virus? Eller Elbola? Jag får inte laborera med dödliga 

virussjukdomar. Så får använda mig med hypoteser istället. Jag tänkte det är det man ska tänka 

på.mest, immunförsvaret då. Idag drabbas miljontals människor av virus som ej går att bota osv. Så 

jag tänkte blanda in ks för jag ser det som ett mirakel-medicin. 

 

Malin Andersson.  VoF lär härstamma från fascism, och det är verkligen en anti-demokratiskt 

förening. För min del får de gärna sitta på sin "piedestal" och förkasta alternativmedicin, gudstro, 

medium, etc. Det största problemet med VoF är att de lägger nosen i blöt lite varstans, som t ex i 

denna grupp. Deras mål är att allt som ej (enligt deras synsätt) är vetenskapligt bevisat ska utrotas 

från samhället. De drar sig inte för att sprida desinformation och skrämselpropaganda för att nå sina 

mål, och de hånar/ trakasserar de som säljer/ använder sig av något som de ej godkänner. T ex så 

demonstrerar de utanför hälsokostaffärer, och nyligen var det en diskussion ang. en ICA-butik som 

hade en skylt om citronens positiva effekter, som t ex dess basgörande förmåga i kroppen. Då måste 

du ju genast ta kontakt med butiksinnehavaren och kräva bevis ang.detta, samt förmå denna att ta 

bort skylten. Sannas hälsosåpa får ej säljas på Hemköp enl VoF, och medlemmar uppmanas att ta 

kontakt med Hemköp och få dem att sluta ta in denna produkt, osv. Såhär håller de på!!  Lustigt nog 

är deras trådar på FB ofta fullspäckade med felaktig fakta, så de verkar inte ens vara speciellt 

pålästa..Anmärkningsvärt att nästan 90% av medlemmarna är män, och att de jämt har möten på 

pubar... VoF= "VE OCH FASA" !!! 

 

Martina Stenlund.  Kan inte annat än lovorda KS - det är femte gången på två månader som vi lyckats 

mota magsjuka och annat illamående. Jag har tagit det vid tre tillfällen, sextonåriga dottern en gång 

och nioårige sonen en gång. Vi har vid alla tillfällen blivit dåliga på kvällen, intagit en halv dl ljummet 

vatten och en halv dl KS. Efter tio minuter var allt som bortblåst. För oss alla, varje gång. Jag som är 

skeptiker tänker länge att det kan vara sammanträffanden, men nu är det 100% träffsäkerhet. 

 

Annelie Persson. Druckit ca 2 teskedar om dan som jag jag gurglat sprayat ks på fläckarna kokat msm 

1 tsk o två dl vatten o tagit på psoriasis fläckarna all psoriasis är borta o haft svår psoriasis i 35 år men 

hade en fruktansvärd utresning hela hösten men värt nu. 

 

Lis Berglund. Känner bara att jag behöver delge detta...min kille Gizmo, katt på snart 12 år...har 

tyvärr lite problem med spontan kräkningar som jag & vet har lite svårt att förstå va det är..kommer 

oftast när han dricker vatten....tagit prover å undersökt men helt frisk.....han har fått KS & MSM i 

maten å det har han svarat kanonbra på....hade lite utrens i början men det har gått över.....han 

älskar KS...dricker det först sen tar han maten........hans kräkningar har minskat av detta .....men 

tyvärr är ju matte lite glömsk av sig .....så igår, ....han fick maten som vanligt....men fortsatte å tigga 

som en galning...å han ville inte gå ut..utan satt sig bara å glodde på mig.....å sen gick han till 

matstället å satt sig...hmmmmm....jag tittade på han å frågade: vill du ha mer mat? el vill du ha 

silver?......mat hade han ju fått...massor ...så jag gav honom en tallrik med KS.......å jag har nog aldrig 

sett en gladare katt hihi...han lapade i sig allt....slickade sig om munnen & gick å la sig 

NÖJD!!!.......snacka om att kisse vet vad han vill ha!!! 

 

Ann-Katrine Backman. Här kommer en intressant berättelse igen från en kund , som också är 

medlem här och som var på besök hos mig idag och som jag helt enkelt måste berätta om. Hon 

berättade att hon haft nervvärk i tänderna i flera års tid, hur länge kunde hon inte säga, men många 



år. Nu har hon tagit Ionosil i ca 1 månads tid och värken är veck  hon hade hållit Ionosil i munnen 1 

ggr/dag ett par minuter  igen en nöjd KS användare. Hon berättade samtidigt om dottern som haft 

mycket acne som blivit mycket bättre endast genom att använda KS som ansiktsvatten. 

 

Annika Svensson.  Räddad av KS vid näsblod.  KS funkade i morse igen när en av döttrarna som är 

förkyld fick rejält näsblod.  Vi rullade en bommulspad och doppade och kramade ur. Stoppade upp 

men märkte att första padden blev blodfylld Nästa tryckte vi längre upp och näsblodet stoppade 

direkt.  Makens vagel som kom igår är nästan borta. Till och med hans som varit lite skeptisk kallar 

det mirakel vatten. 

 

Mattias Källback. Idag tog jag det sista på en Eko mellanmjölk med B F 141222. Vart öppnad ca en 

vecka innan dess?  Slog ju i en skvätt Ionosil just när jag öppnade den då.  Inget vetenskapligt, men 

ett uppslag om nån vill testa på riktigt? 

 

Olle Von Högsten. Skillnaden mellan olika kvalitér och tillverkare av Kolloidalt Silver går ju egentligen 

bara att bevisa genom empiriska labbtester. Själv har jag testat lite olika sedan 2006 då jag började ta 

silver regelbundet. Ionosil funkar bra vid virusinfektioner, så mycket vet jag. 9 år utan feber förutom 

1 gång 2012 när jag fick slut på ks. 

 

Cristina Salmeron. Jag är utbildad i kinesisk medicin o med viss kunskap om örter, kost, vitaminer 

etc. Väldigt få ämnen är bra för alla, alltid (läs inga) och jag är fast övertygad om att man ska spara 

sina tillfällen man tar ks tills det verkligen behövs. Jag har använt det på hela familjen under hösten o 

klarat oss fint utan antibiotika, verkar funka bra på både halsont, hosta, tandproblem mm. Men när 

problemet är över så stoppar jag med ks o stärker immunförsvaret m bra mat, sömn etc. 

 

Eva Ek. Jag kan berätta att efter en vecka med KS så har magen lugnat sig på min mamma som har 

crohns. Hon är helt förstummad och säger att det känns som magen sover..  vilket den inte gjort 

innan.. Kan ju vara en tillfällighet men det tror jag inte förstås. Men min undran är nu: Kan KS starta 

andra infektioner i kroppen i början.. hon fick helt plötsligt urinvägsinfektion vilket hon inte haft 

innan och så har hon fått kraftig hosta... kan tillägga förstås att hon är rökare… 

 

Susanne Björkstedt. I somras vågade jag inte gå ut kunde inte lita på min mage. Det försvann direkt 

med ks och har aldrig kommit tillbaka helt otroligt! 

 

Bo Nielsen. Jag har tidigare fått slänga både mjölk o annat för att det inte gått åt i tid. Med en skvätt 

Ionosil i går det utmärkt. Sprejar föresten ekologisk frukt o grönsaker och torkar av. Då håller det sig 

mycket längre utan att börja mögla som annars är vanligt. 

 

Margareta Zell. Jag har Sjögrens Syndrom med symtom av MS och jag dricker minst 1 msk/dag, 

ibland upp till 1 dl/dag. Har slutat med alla mediciner och jag fungerar mycket bättre när jag inte är i 

skov och skoven är faktiskt också lindrigare. Har ändrat kosten och tar även MSM och kosttillskott. 

Jag hittade ingen information under filer men jag skrollade bara igenom. Jag tror att man får lov att 

testa fram mängden själv. 

 

Martina Stenlund. Nioårige sonen som ofta blöder näsblod - i mängder - fick nu på morgonen 



näsblod. Fick tips om att dränka in en bomullspad med KS och stoppa in i näsan, vilket vi gjorde. 

Blödningen gick över omgående. Stor glädje. 

 

Josephine Gudinius...sharing is caring sade min dotter idag … När jag väl bestämde mig för att prova 

mest för att rensa ut eventuella obalanser i kroppen . Typiskt nog skrevs det mycket på fb om just 

detta vid tillfället , men jag hade bestämt mig.  Haft astma sedan jag var 18 år… dagen efter att jag 

tog en dos så märkte jag bara att astman verkade lindras och jag släppte mina andra inhalator 

medicament ...det känns nu efter en tids användning att astman förlorar sitt grepp över mig mer och 

mer . Känner mig glad och hoppfull...för jag ogillar mina astma burkar som sätter fast och jagar upp 

mig . Tack till dig som tagit fram detta medel! 

 

Marie Ornered. Jag använder mycket mycket mindre astmamedicin, så himla skönt! 

 

David Jönsson.  Fick kokande vatten på handen. Kylde med kallt vatten par minuter sen höll blött 

med ks i par timmar. Smärtan försvann efter tre till fyra timmar.Dagen efter syntes endast ett par 

ljusrosa fält på två av mina fingrar. Inga blåsor och ingen smärta kvar. Endast lite känsligt som om 

huden kändes tunnare. 

 

Victoria Lindgren. MSM. Mamma kunde redan från dag 1 sluta med sina sömntabletter(hon väntar 

dock på att få känna andra resultat i kroppen). Svärmor fick bättre syn. Min kompis blev direkt av 

med sina ryggsmärtor och känner sig mjukare i kroppen. Jag blev på endast fem dagar av med en 

inflammation i hälsenan och märker jätteskillnad i min brutna fot som varit under läkning, foten blir 

alltid omedelbart bättre när jag äter msm och sakta sämre när jag slutar. 

 

Mia Willför. Jag har den (Omron U22 visst?) och använde den när jag hade mycoplasma i oktober. 

Min 2 månaders hosta gick bort på 3 dagar, jag andades 2,5 ml KS 1 gång om dagen i ca 10 min. 

Otroligt effektiv!!!!!!! 

 

Annika B Backen. Är glad att kunna berätta att efter 2,5 månader med KS och MSM behövs inga 

läsglasögon mer.  Har druckit.......inte sprejat ögonen. 

 

Marie Gustafsson.  Jag har haft hand och foteksem i ca 15 år, dom påminner om din beskrivning med 

blåsor osv. I höstas fick jag tips om KS och MSM, jag tar 10 ml KS som jag gurglar munnen i och sen 

sväljer jag det, 1kryddmått MSM i ett glas vatten direkt på morgonen innan frukost.  Jag vågar knappt 

säga det men mina eksem är helt borta. Använder även  EMS salvan och silverlotion. 

 

Ann-Katrin Kristensen. Äter MSM dagligen sen 1,5 år tillbaka, även D - vitamin, kalcium/magnesium, 

selen. Har i stort sett slutat med socker, jäst och gluten och smörjer endast med AloeVera Lotion. Å 

tro det eller ej, eksemet är borta! 

 

Gunilla Lundmark.  Jag har nästan lyckats bli av med mina eksem nu, finns bara 3 små fläckar kvar. 

Jag vet inte riktigt säkert vilket av mina kosttillskott som gjort det men jag tror att det är en 

kombination av att äta kokosolja och dricka msm. Jag fick ingen effekt förrän jag var uppe i 1,5 msk 

msm. jag tar kokosoljan fastande på morgon och kväll och jag tar msm efter frukost och lunch. 

 



Carola Svensson. Tänkte berätta om mina erfarenheter av KS och msm. Har en bindvävssjukdom som 

heter EDS och eftersom bindväven finns i hela kroppen så påverkas det mesta.Började med dessa 

produkter plus vitaminer och mineraler för ca två år sedan. Och har gått på resonansterapi och 

akupunktur. KS har så gott som botat mina kroniska besvär med bihålorna. Msm:et gör mig pigg och 

alert. Tillsammans med kostförändringar har min ibs-mage blivit bättre och migränen är inte 

återkommande fem dagar i veckan, utan kanske en till två ggr i månaden. De stackars värktabletter 

jag måste ta ngn enstaka gång kan jag räkna på en hands fingrar/ år.  Helt fantastiska resultat, men 

det har tagit sin lilla tid. Kommer aldrig att sluta med dessa fantastiska produkter. För mig tog det ca 

fyra månader. Sprayade 3 till fyra ggr per dag. Numera tar jag underhållsdos när jag kommer ihåg. 

Använde nasonex förut i två år. Det hjälpte inte. Så jag tycker att fyra månader var helt ok. 

 

Olle Von Högsten. Om det stämmer, påståendet att ks är farligt för hjärnan, så borde jag vara rejält 

hjärnskadad (och vara blåfärgad -ett annat falskt påstående) vid det här laget. 9 års förbrukning, 

ungefär 90 liter, har icke haft några som helst negativa effekter. Tvärtom känner jag mig både 

snabbare i tanken, klokare och gladare. Jag antar att en kropp fri från parasitiella mikrober måste 

vara bra även för hjärnan? Det fabrikat av ks jag har använt mestadels är Ion Silver Ionosil. Det ska 

tilläggas att jag även tar följande tillskott; Cocosa kokosolja. MSM Lignisul. Ekologiskt nypon och 

nässelpulver.En dålig eller manipulerad produkt skulle kunna vara potentiellt farlig! Därför håller jag 

mig till samma fabrikat. Jag skulle heller inte göra eget kolloidalt silver och förtära i stora mängder. 

Alltså; 9 års förbrukning, ca en liter i månaden. Inga hjärnskador. 

 

Anna Engh. Solskenshistoria. Min dotter 4 och ett halvt år har alltid problem med torra fläckar. 

Händerna blir röda och nariga så fort det blir kallt. Det gör fortstås ont och är obehagligt.  I går la 

mannen om hennes hand med ks-förband som hon fick sova med i natt eftersom det såg riktigt illa 

ut. I morse så tog hon bort det och utropade, -Mäh! Det är ju bra nu! Det är inte rött längre och det 

gör inte ont! Och så var det verkligen. Inte ens rött och kändes mycket mjukare. Detta bara efter EN 

gång! Blir så otroligt upplyft och uppmuntrad av detta silver. Tummen upp! 

 

Annika Eriksson Sjöblom. Förutom att jag reagerade med fysisk utrensning när jag började med msm 

för 1,5 år sedan så fick jag också psykiska reaktioner. Grät floder och kände mig "hudlös". Var ledsen 

och kunde inte se på en feelgoodfilm utan att grina så tårarna fullständigt sprutade. Frågade också 

precis som dig, fast i en annan grupp, och fick et svar som jag tyckte kändes bra. Msm bygger upp bla 

nerver som av olika anledning blivit utsatta ( för min del neuroborrelia som är en inflammation i 

hjärnans nervsystem). För mig kändes det självklart att om nerverna i hjärnan börjar repareras så 

borde det bli en psykisk reaktion. Dessutom (för mig) var det en sån själslig lättnad att bli av med all 

den fruktansvärda fysiska smärta jag levt med i flera år så att gråta kändes som rena rama ursköljning 

av hela mig. Hade inte kunnat gråta av ledsnad eller något annat under flera år, all min energi hade 

gått åt till att stå ut med smärta och ta mig fram timme för timme. Kan säga att denna gråt och 

nedstämdhet försvann efter ca 2 månader. Självklart kan jag bli ledsen och nedstämnd idag också 

men inte lika kraftfullt eller långvarigt. Msm:et har gett mig tillbaka mitt jävlar anamma och gjort att 

de motgångar i livet som dyker upp hanteras helt annorlunda. Lycka till och blir det för överdjävligt så 

halvera dosen. 

 

Jessica Högberg. Min ångest har försvunnit helt av msm. Håll ut! 

 



Eivor Andersson. (Huvudvärk vid start med KS) Någon vecka och då jag också fick huvudvärk och när 

jag tog mindre blev det bättre och efter någon månad hade jag höjt så jag tog 1 msk morgon och 

kväll och gör så fortfarande i förebyggande syfte efter 1 år. Har inte varit sjuk på den tiden utan bara 

någon känning av förkylning då jag börjat nysa och då har jag tagit en silvergrogg (1/2 dl KS+1/2 

citron el lime, 1 tsk var femte minut), eller att magen kanske skulle få en släng av magsjuka (kokat 4 

dl vatten och låtit det svalna tills ljummet och sen blanda med 1 dl Ks och druckit på en gång) och allt 

har blivit fröjd efter en liten stund. Då jag annars brukar ha 3-4 förkylningar per år och alltid haft 

problem med magen då jag alltid har svårt för vissa livsmedel men inte sen jag började med MSM 

och Ks. 

 

Rebecka A Sand. Vill dela med mig av något helt fantastiskt..Pga min Fibro har det närmsta motion 

jag kommit de senaste 11 åren varit att skrapa rutorna på bilen, även då har jag fått ta pauser i 

skrapandet för att orka klart.. Började med ks i höstas o denna vinter har jag skottat snö o dragit en 2 

åring i pulka upp för backen några varv.. Har inte ens fått träningsvärk av all fysisk ansträngning vilket 

jag borde ha fått! Inbillar jag mig eller är det så att ks kan motverka att man får träningsvärk? 

 

Joakim Stende. Nu vågar jag tro att det är borta eller iallafall så har jag inte haft det på ett tag .Det 

brukar komma och gå men nu var det jädrans längesedan. Jag har en bild ifrån 5 maj 2014 och idag 

14 jan. (Skäggsvamp troligtvis). 

 

 

 
 

Helen Gustavsson. OK, jag är inte helt bra än. Men hur många gånger har du motat Olle i grind med 

ett MUNSÅR? Jag har inte ens varit konsekvent utan sprayat lite nu och då. Från början den där 

pulserande smärtan som sedan blir en sprucken läpp som du KONSTANT försöker fukta med tungan 



eftersom det svider.....? Jag kan säga att när den där pulserande smärtan dök upp och jag lite 

sporadiskt började spruta KS på så har det lixom stannat upp. Nu ska jag försöka hålla ordning på den 

där sprayflaskan så skiten går bort mä... Love this shit! 

 

Leena Koskela Niemi. Har glädjande nyhet! Grått hår försvinner och ögonbryn och fransar blir 

tjockare av msm. Jag sprayar! Och äter så klart ;-) 

 

Ann-Katrine Backman. En till som prisar KS. hade just en person på behandling som i söndags hade 

stått och tagit 450 personer i hand. Flera hade varit snuviga, flera hade haft flunssan, men ändå var 

på tillställningen, flera hade insjuknat i vinterkräksjukan efteråt hade han hört. Men genast han kom 

hem kurerade han sig med Ionosil och hade bara känt av vinterkräksjukan samma dag ca 1 timme, 

sedan inget mera. Samma person har haft problem med lungorna och andningen i ca 30 års tid och 

har nu inhalerat Ionosil i ca 1/2 år nu och är nästan symtomfri. 

 

Emelie Roslund. Jag ger KS till min son, han har astma, äkta nötallergi, ägg allergi och celiaki samt 

pälsdjursallergi. Han har betydligt mycket bättre immunförsvar nu än vad han hade innan han fick ks. 

Vi ger när vi märker av symtom att han börjar bli sjuk och då bryter det aldrig ut. Vi märker när han 

bär på ett virus tex när hans eksem blir värre eller så går vi på hans allmänna tillstånd. KS har 

verkligen hjälpt oss jättemycket. Han har varit sjuk 1 gång sen vi börja ge KS. Innan var han sjuk 

varannan vecka. 

 

Lotta Andersson. I över 1år har min 12 åriga dotter druckit KS nu och all candida är borta och hon är 

inte blå. 

 

Elisabet östlin. Ger både katten och barnet, vid magsjuka, förkylning och massa annat... sprayar 

kattens päls + ger att dricka.. ingen mask på katten sen vi började..  men man måste ju bestämma 

själv. 

 

Catharina Woller. Jag ger mina barn morgon och kväll en tesked och extra noga att inte missa när 

dom blir sjuka. Vi har alla hållt oss friskare sen vi började. Tog emot här oxå men inser att vaccin, 

socker, gifter i kläder och leksaker mm är farligt och KS inte. Jag har relativt små barn, 2.5 och snart 4 

år. 

 

Alex Hansell. Jag ger till mina små, och silvret är suveränt. Har gett varje dag också och då är dom 

friska & allergier & astma har läkt ut, underbart! Man ska nog vara mer rädd för annat, alvedon t ex 

är ett riktigt gift. 

 

Robert Roemmelt. Har artros i hela kroppen. Blanda lika delar glukosaminsulfat och MSM (optimal 

mängd för mig är nu 4 kryddmått av varje) i ett glas vatten och dricker varje morgon. Efter ungefär 2 

månader märkte jag bättring i form av smärtlindring. Nu efter ungefär 5 månader är jag helt 

symptomfri. Tillägger att jag varje dag också gör speciella övningar och en runda på löpbandet. 

 

Jhina Månsson. En undring, kan ens blodvärde bli bätte av ks? Ska ta prov på fredag för att se om jag 

behöver ta järntillskott nu när jag har 3 månader kvar av graviditeten. Känner mig förvånansvärt pigg 

och energifylld till skillnad mot dom andra 3 graviditeterna. Kan det ha med ks att göra? Uppföljning 



några dagar senare: Dagens prover var mkt positiva! Jag behöver fortfarande inte ta extra 

järntillskott, allt såg finfint ut. 

 

Evelynn Elvegran. Jag drack tidigare 3 deciliter KS om dagen, utspritt på två gånger. Det hjälpte pang 

bom mot den värsta smärtsamma urinvägsinfektionen jag haft. Nu dricker jag mycket mindre, häller 

lite grand i botten i ett glas. Tänkte se vart gränsen går. Kanske upptäcker jag att det räcker med 

ännu mindre för att hålla tokigheterna borta. 

 

Madde Fahlstråle. Min tonårsdotter har väldigt dåliga tänder som är förstörda av cola, småätande 

och slarv med borstning. Så vi går ca var tredje månad på extra koll o får dem putsade o lackade. Idag 

när vi kom sa de att allt såg jättefint ut så de inte ens behövde putsa o rengöra Smiley smile, hon 

började gurgla ks innan hon lägger sig, i början av december. 

 

Marianne Björnberg. Hemkommen från tandläkaren med beröm godkänt! 1 1/2 år till nästa 

undersökning igen. Tandfickor borta, i princip ingen tandsten och inga hål! Allt detta för att jag gör 

min tandkräm själv med kollodialt silver, MSN, cocosolja, bikarbonat och pepparmyntsolja!!! Krämen 

dödar virus, bakterier och parasiter! Tack för det! 

 

Barbro Djuse. Sist jag var till tandläkaren i Nov, undrade tandläkaren vad jag gjort m mina tänder?! 

Brukar sedan många år tillbaka ha tandsten att ta, men inte denna gången!! Det var helt rent sa hon  

härlig känsla. Brukar skölja runt KS i munnen en stund innan jag sväljer. 

 

Rigmor Olsson. Den här blandar jag till balsam i 1 tsk msm fyll upp med ks de blir 1 dl ungf skaka om 

o när det är upplöst.. spraya igenom håret i hårbottnen passar bra om man har lite eksem. . Dra 

igenom med fingrarna o massera in. O sen tar jag hårfönen o blåser torrt o de blir så gluffigt o skönt 

jag har inte så jätte hett bara på slutet mindre än hälften av flaskan går åt till 1 tvätt åt mig. Jag har 

ljusa slingor o är perfekt . Helt otroligt att det funkar med det som ser ut som vatten lika bra som 

balsam är så glad att jag provade det … 

 

Marianne Björnberg.  Ann-Katrines recept på tandkräm ser ut så här: TANDKRÄM. 

5 msk kokosolja. 

5 tsk mortlad/eller smält MSM. 

1msk KS + 1 krydmått bikarbonat (kan uteslutas) 10-15 droppar pepparmyntsolja. 

Jag smälter inte cocosoljan utan kör ihop allt med elvispen. 

 

Linnéa Eisold Appeltofft. Ville bara dela med mig av ett litet experiment jag gjorde, för er som undrar 

hur vårt kolloidala silver påverkar djur och natur. Min grönkål jag hade i kruka hemma hade möglat, 

rent luddig och jorden täckt av mögel. Slängde den, men upptäckte att det börjat komma vita prickar 

även på mina andra plantor. Så jag tog en vattenflaska, slängde i två korkar silver i vattnet och 

duschade o vattnade plantorna med. Möglet försvann inte, men torkade och ser nu mer ut som kalk. 

Och det har inte spridit sig vidare. Och min halvdöda chiliplanta blommade ett par dagar senare. Så 

silvret gör susen även för växterna. 

 

Maria Söderberg. Min son blev magsjuk den 22 dec och vi alla andra 4 familjemedlemmar hävde i oss 

ks (0,5dl) med varmt vatten ALLA klarade sig, även jag som har nedsatt immunförsvar klarade mig. 



Däremot sonen kompis som han lekt med innan han började kräkas blev smittad. Vi fick en lugn 

julafton och det kan jag tacka Ionosil ks för. Däremot tog flaskan slut....  Så glad att jag hade detta 

hemma då min dotter skulle födas den 23... Tänk om vi alla legat magsjuka då… 

 

Camilla Arlebrink. Jag motar alltid magsjuka vid första symtom med nån dl rent ks..mer krävs aldrig 

för min del. Minns inte när jag hade en magsjuka som bröt ut senast men jag har haft några på gång 

som jag hävt på mindre än 5 min. 

 

Pia Hellstén. Jag är totalt förälskad i KS! Jag är fortvarnade i den ”lyssnade och lärande skaran” 

angående KS. Förundras och tar till mig om andras erfarenheter … men just nu vill jag ge vidare av 

min erfarenhet… av i kväll! Med mig själv! Tidigare i kväll pysslade jag med mina ljus mm .. och kom 

åt en kant av ett glas som gav mig ett jack i mitt finger. Det blödde på ganska bra så, som 

fingertoppar brukar göra men … tryckte till med ett papper … ok ett tag … men blodflödet fortsatte … 

tog till min flaska med KS och sprutade på såret en gång – ja – och en gång till … och efter ett tag en 

gång till – och en gång till … huden kändes torr…. Bara bra, jag använde mig av mina egna krämer fr. 

www.alpanering.se att smörja in huden med! Nu … efter alla timmarna med min alpnaering och 

Arinca cremen känns … ALLT bara bra! Jag ser inte ens såret …!! Nu 2015-01-17 kl 0,28 Hurra för KS! 

Känner mig lycklig! Så härligt! 

 

Nadia Svensson. Jag har fått en vagel i ögat som kommer förvärras känner jag om jag inte agerar 

snabbt :0 vad göra? Uppföljning:  Baddade och droppade i ks tre ggr o smörjde lite med kokosfett 

dagen efter helt borta helt fantastiskt enormt tacksam! 

 

Marina Wretman.Jag hade en hemsk hudinfektion på bröstkorgen och läkarna skrev bara ut 

jättestark kortison som lindrade problemet ytterst lite men skadade huden desto mer. Hörde talas 

om ks och att någon blivit av med något liknande mha ks o det skadar ju inte att testa. Efter två dygn 

hade huden märkbart förbättrats, då hade jag endast tagit en tsk per dag. Efter 5 dagar var det helt 

borta och har inte kommit tillbaka efter det. Då hade jag haft jätteont i flera år. Jag har använt ks mot 

halsfluss. Vårdcentralen vill att man väntar flera dagar innan man tar halsprov, jag ägnade de 

dagarna åt att gurgla med ks och märkte att det faktiskt hjälpte. Samt att min treåring vaknade med 

38,8 i feber, vill inte ge febernedsättande förrän tempen är högre men gav honom en tsk ks med 

några droppar citron i eftersom det ska hjälpa mot virusinfektioner, efter en halvtimme var han 

feberfri. Om det var pga ks eller något mirakel vet jag inte men det jag kan lova är att det inte var 

placeboeffekten i alla fall. 

 

Majbritt Falkensten Andersen. Har taget KS samt MSM i en uge, og kan mærke en stor forskel! Sover 

som et barn om natten, og vågner udhvilet tidligt om morgenen - tidligere end vækkeuret? Endvidere 

er mine brune pletter på hænderne (vist kaldet lever pletter) næsten forsvundet Og det på omkring 

en uge. Hvad skal det ikke ende med, når der er gået mere tid - har i dag indkøbt tandpasta uden 

flour. 

 

Annika B Backen. Jag drack silvergrogg en helg och blev av med nästäppa, bråkande spottkörtel och 

en kindtand som lossnat sitter nu fast. Jag måste ha haft en bakterie som dog av groggarna  2,5 

månad sedan och har inte återkommit. 

 



Åsa Johansson Albin. Köp en nebulisator o andas in typ så ofta du orkar i början tills det är lättare att 

andas, själv gjorde jag det 10 gånger per dag i typ 3-5 min , nu gör jag det 3 gånger i 1-2 min o har 

slutat helt med astmamedicin , när jag blir förkyld så ökar jag o andas oftare. 

 

Rosita Johansson. Jag kämpar på med ks o msm sedan några månader tillbaka och kan berätta att 

mitt eksem som jag haft sedan mycket liten nu är nästan borta på händerna! Detta mina vänner är 

ett mirakel då jag haft mycket besvär. I denna årstid hade de blossat röda o vätskan sig med kliande 

blåsor men det är borta nu ialla fall! 

 

Karin Brunström.  Ständigt trött och avtrubbad av allergimediciner. Sensibiliseringen har jag frågat 

efter från sjukvården men aldrig fått. Började med KS för några månader sedan och MSM för 1,5 

månader sedan och det har hänt jättemycket positivt. Känns som om jag har jättestora luftvägar och 

inget kladd i ögonen längre. Känner mig inte avtrubbad längre och är alltid pigg. Känt av gamla 

krämpor här och där sedan jag börjat med MSM och det värsta var tarmarna då det skulle läka ut 

där- verkligen magknip! Och just där sitter visst början till allergierna. Tarmväggarna är skadade så 

allergenerna kan gå rakt ut. Har inte tagit någon allergitablett på 4 veckor nu!!!!!!! Enkel, snabb och 

billig bot utan biverkningar!!! 

 

Mia Melin. Min syn har också förbättrats. Jag trodde förstås att synen försämrats när jag började se 

sämre. Men jag fick byta till svagare glasögon. 

 

Peder Mobilproffset'se. Jag använder linser och fick samma fenomen. Köpte svagare linser så blev 

det bra, men nu suddigt igen. Tror närsynthet går tillbaka jag hat minskat styrka från -10 till-8 

dioptriner på 3 månader. 

 

Johanna Tsd Montonen.  Min väninna gav KS till sin hund när hon fick kennelhosta och det gick över 

helt på några dagar, redan dagen efter var det förbättring. 

 

Nonna Larsson. När jag fick lunginflammation efter nyår. blev det ingen förbättring med enbart ks. 

Inte förrän jag tillsatte alkohol i ks blev det en påtaglig förändring. Faktiskt samma dygn svängde det. 

Jag har haft många lunginflammationer i mitt liv. Detta är första gången som jag har blivit frisk utan 

antibiotika. Jag drack silvergroggen teskedsvis, var femte minut den första och andra dagen samt 

stora mängder av Morindas nonijuice. Därefter tar följer jag intuitionen och tar någon sked per dag, 

Jag följde också Dr Suzanne Humpries råd och tar stora mängder C-vitamin. 

 

Mary Hellman. Kommer ni ihåg att jag skrev för 1½-2 veckor sedan om mina kattungar och 

kattmamma med långvarig diarée som inget bet på? Vi skickade bajsprover på alla hemmets katter, 4 

vuxna och 5 katteungar till SVA tagna tre dagar på raken och ett annat prov där vi blandade bajs från 

varje dag för salmonella prov. Totalt gjordes 8 olika analyser, bla TF och Giardia. Under tiden jag har 

väntat på svaren så har jag behandlat med KS. Diarrén slutade tvärt. mammakatt gick upp 1 kg på två 

veckor, ungarna 0,5 kg, Idag ringde min veterinär om provsvaren. Allt helt negativ! Mammans 

blodprov tydde på en bakterieinfektion. Men diarréen är borta, kattungarna tjocka och glada. Alla 

husets katter får 1 tsk morgon och kväll direkt i munnen med 5ml spruta ca 1 timme innan mat för 

att KS ska få verka ostört i magen. En skvätt KS i vattenskålarna. Ingen katt har blivit blå Smiley wink 

(jo en ÄR blå naturligt) men jäkligt pigga o friska! 



 

Tina Maria Kaspersen. Hade precis beställt min första KS och MSM när våran hund drabbades av 

kennelhosta, så fort det kom gav vi henne en dos av båda och vips så var den hostan borta, 

underbart både för oss och henne. 

 

Darina Mattsson.  Själva använder vi KS mest för att hålla allt som kommer på en behaglig nivå tills 

kroppen hinner ta hand om det. Jag har svaga lungor som tar snabbt stryck vid förkylningar med 

långvarig hosta, så det bästa jag gjort hittills är att köpa en nebulisator för att inhalera lite KS när det 

krisar. Funkade utmärkt i höstas, då det gick någon förskräcklig förkylning runt alla förskolor.. Och 

munsåren håller man borta om man bada ofta och i tid. 

 

Lotta Andersson. Nu har jag kommit på hur jag ska använda ks som nässpray vid förkylning! Jag 

sprayar 3 ggr i varje näsborre samtidigt som jag andas in djupt. Det funkar kanon då! Smiley grin Jag 

vet inte när jag hade så här 'luftiga' bihålor senast med eller utan förkylning. Det känns fantastiskt! 

 

Maragreta.  Jag hade höga jättefula, äckliga ljusa mögelränder på en mörk sammetslik klädsel, 

alldeles på insidan av mina två öppningsbara bilrutor. Jag visste inte hur jag skulle göra. Om man 

tvättade dem skulle det kanske bara innebära, att jag spred sporerna. Det såg ut, som om man skulle 

behöva skära bort sammetsluggen, för möglet satt längs hela luggtussarna. Jag sprutade dessa 

mögelränder en gång med kolloidalt silver (10 ppm.) mest i desperation och för att göra något 

överhuvudtaget. Allt mögel var som bortblåst, när jag nästa gång skulle använda bilen. Så har det 

fortsatt. (Jag är till professionen biolog. Om jag får mögelränder här någon mer gång kommer jag att 

återupprepa proceduren). 

 

Neal. Vi kommer aldrig att få se några kliniskt och av samhället/myndigheterna accepterade studier 

som säger att colloidalt silver är ett fantastiskt botemedel mot lite av varje.Varför inte? Därför att det 

inte finns några myndigheter/bolag som flisar upp dem pengarna. Och såna studier kostar miljoner. 

Och varför inte det då om det nu är så bra? Därför att myndigheter/bolag bara styrs av en enda sak. I 

förlängningen – PENGAR. Så då kan var och en räkna ut själv att om det finns ett relativt billigt, 

opatenterbart ämne som har dessa egenskaper som påstås – så blir dem som tjänar STOOOORA 

pengar på att folk är sjuka lite byxis….inget snack om saken. Och då kan man få se såna här 

snömoskampanjer som i Aftonbladet t.ex – där nån gapar högt och till synes helt relevant och 

samtidigt blandar högt och lågt i en salig röra. Det låter bra men är bara bullshit. Jag kan personligen 

konstatera – sen lite över ett år då jag började använda det – att colloidalt silver är en bakterie- och 

virusdödare av rang. Funkar klockrent på allehanda sår – små som väldigt stora – sårläkning snabbas 

upp enormt. Funkar mot Munherpes t.ex (som inte ger några utbrott på mig längre). 

Förkylningstendenser silvrar man bort snabbt om man har några fina sprayflaskor med pip (så man 

kommer åt inne i näsan och bak i halsen) . Colloidalt silver är grymt bra kan jag själv konstatera – och 

jag tycker folk bör ha nåt års erfarenhet av det hela innan man uttalar sig. 

 

Jack G Hansen. Min hälsobutiksägande mor introducerade mig redan 1999. Jag log och tänkte fejk 

och placebo. Jag fattade grejen med KS först 2011 när jag insåg att det stoppar förkylning och hosta 

mycket mycket mycket effektivare än Kanjang, Esberitox, Cvitamin och you name it. Inte haft 

influensa eller snuva sedan dess. Lilla sprejflaskan is da shit. 

 



Jhina Månsson. Jag har bytt ut mitt nässpray för allergi mot att spraya med ks, funkar bättre & jag 

behöver inte göra det varje dag heller, läkarna får gärna ge sina mediciner till andra men kan jag 

slippa onödiga läkemedel med biverkningar - ja tack! Det finns ks-skeptiker precis som det finns 

skeptiker mot traditionell medicin, man får helt enkelt prova sig fram. 

 

Alex Hansell. Jag är galet kär i KS samt MSM & galet glad! har scannat, kollat blod & muskeltestat, jag 

har blivit helt av med min candidaöverväxt!! Så nu ska jag hålla sockret hyfsat under kontroll, men 

kan äta allt utom det!  jag älskar KS, det bästa som hänt mej i läkning! Idag har jag orkat gå 20 000 

steg och inte varit sjuk på över 2 månader! innan var jag sjuk i stort sett 1,5 år utan avbrott... och jag 

slipper min extrema candidadiet. Jag har hållit på med mitt nya liv och kamp i 2,5 månad. Från att 

candida tog över mitt liv, mina organ & mitt blod där candidan växte & slog ut mina njurar, lever & 

sköldkörtel & gjorde mej sängliggande i stort sett stora delen av dygnet & förgiftade mej till i stort 

sett frisk på denna korta tid! Det är mer än underbart och fantastisk! Jag har skiftat i dos, första tiden 

några matskedar två-tre ggr om dan. Eller några silvergroggar när jag började känna mej vissen... Idag 

tar jag 2-3 msk efter tandborstningen på kvällen... 

 

Volito. Ja - silver dödar bakterier men inte på samma sätt som antibiotika. Antibiotika förgiftar 

bakterier och under behandlings tid de muterar för att överleva (därför är viktigt att inte sluta äta för 

tidigt, därför lyckas skapa multiresistenta bakterier). Silver helt enkelt kväver bakterier och de får 

ingen chans att mutera... Att i massmedia förekommer att det är silvret som är orsak till 

multiresistenta bakterier och att man bör akta sig från att använda silver.... tyvärr är bara 

"storpharma" antipropaganda...  Medicintillverkare mycket gärna själva använder silver i tillverkning 

av många preparat. Poängen är att ingen kan patentera silver och tjäna på det då istället det 

smutskastas - tänk att man slutar äta antibiotika, efter slutar äta mediciner som återställer balans 

efter den och tar bort massa biverkningar - det heter förlust... Tyvärr ingen bryr sig om mans hälsan - 

bara om inkomster.... Själv har använd silver på många olika sätt igenom åren och har fått tom 

häpnadsväckande resultat. Tex efter en fel gjord småoperation mitt i huvud fick operera en gång till 

hos en annan (kirurgen var rädd som f-n att bli anmäld) och gå på omläggningar med jätte 

inflammation och stor hål varje dag i 2 månader.... Blev förbannat och började använda silver på och 

in... Efter 2 väckor runt stod 4 sjuksköterskor och kliade i sina huvud och fattade inte hur det blivit så 

att inflammation är borta och centimeter djup hår har läkt..... Helt konkret person som jag känner 

hade inflammation i tummen och som jobbade i vården - fick vara sjukskriven... Två antibiotikakurer 

gav ingen resultat, läkare var mycket fundersamt vad skall ordinera vidare.... Expedit på hälsokost 

föreslog silver - tre dagar av användning in och "fingerbad" - inflammation helt borta... 

 

Mia Willför. Jag har inte gjort scanning men har ju haft candida-överväxt förr genom åren så vet 

genast vad det är när symtomen kommer. Hållit diet sedan september 2014 lämnat bort allt socker o 

vetemjöl, ätit väldigt lite bröd o pasta, potatis, ris. Tog först mindre doser av KS varje dag men sedan 

jag ökat dosen till 0,5-1 dl per dag(allt på en gång outblandat) har jag märkt enorma framsteg!!! 

 

Anno Säisä. Hmm...såg mig i spegeln imorse då jag smorde in mig med EMS creme. Något var 

annorlunda, något syntes inte....Mina två kattr*vs rynkor på överläppen är borta!! Jag har sprayat 

ansiktet med KS och smort mig med EMS creme ja, vad är det, 2.5 dag och de har försvunnit! ! 

Helsjukt! Har varit deppad över dessa fula ålderstecken men nu finns de inte kvar. Min hud känns 

som den gjorde när jag var tonåring...en persika, len, fin och spänstig! 



 

Lotta Back F Neuman. Upplever samma jag.  Kommer endast använda KS som ansiktsvatten och EMS 

som salva i ansiktet i fortsättningen. 

 

Ann-Louise Larsson. Jag har nu blandat MSM pulver, nyponpulver, KS och nån droppe barnolja, 

smörjer in ansiktet efter dusch, stramar som attan först, sen borstar jag av "dammet". Mina 

överläppsrynkor har minskat och huden är som ny efter bara två veckor! Glad! 

 

Rigmor Olsson.Jag noppade sönder mina ögonbryn när man va yngre o de håller på att komma 

tillbaka,  jätteglad är jag! 

 

Nonna Larsson.  Ska man följa Livsmedelsverkets regler då lever man farligt. Slutade med deras 

rekommendationer för 15 år sen och kan som 64 åring säga att jag har en helt annan livskvalitet idag 

än då jag var 40 år. Ofta tänker jag att jag har aldrig varit så ung som nu. Helt nyligen läste jag att 

livsmedelsverkets rekommendation på C-vitamin, ligger på den nivån att de endast undviker 

skörbjugg. I själva verket finns det många studier som visar C-vitaminets gynnsamma helande vid i 

princip alla obalanser. Dessa lyfts inte fram i media. När jag nu läste en artikel av njurläkaren, 

Suzanne Humpries i tidningen 2000-talets vetenskap och själv testade stora doser C-vitamin, 

försvann en stor del av den trötthet som jag haft efter lunginflammationen som jag blivit kvitt med 

silvergrogg och Morindas noni. Livsmedelsverkets rekommendationer gällande C vitamin har jag litat 

på, trots att jag ignorerat det mesta som Livsmedelsverket rekommenderar. Jag har trott att C-

vitamin tillskott är dyra pengar, som man bara kissar ut och i alltför stora mängder kan ge njurskador. 

Nu har jag min egen erfarenhet och kommer i fortsättningen tillsätta 2-4 g C-vitamin per dag i min 

dagliga kost och större mängd vid behov. Suzanne Humpries svar på varför skolmedicinens C-vitamin 

rekommendationen är så låg är enkel "Varför det är så kan vi bara spekulera över, men den enkla 

förklaringen bruka vara . FÖLJ PENGARNA… 

 

Ann-Katrin Kristensen. Ja! I alle år har jag kämpat mot sockret, och nu efter 1.5 år med MSM så har 

allt stabiliserat sig och jag tittar inte ens till godishyllan och kroppen börjar ta en ny form  Inte ens 

julens godsaker frestade mig, och om jag nångång tar nån godsak så är det inte hela världen - det blir 

bara den ena, det fortsätter inte i tre månader som det gjorde tidigare! 

 

Alex Hansell . Hehe dags för ny solskenshistoria , var idag på mitt sista besök på allergimottagningen 

på sjukhuset, astman är lika bra som när jag var på dubbel dos av all allergimedicin/inhalatorer. Har 

helt slutat med 4 inhalatorer, varav en kortison som tas i munnen & kortison näspulver, samt vaccin, 

betapred, telfast (mot nässelfeber, för så taskig har min allergi varit), aerius (mot allergi). Jag har helt 

slutat med allt ovanstående i nov & var livrädd för spirometrin, men jag andas & blåser som ett PRO 

tydligen... Åh fantastiska KS & MSM, jag är visst friskförklarad från astma & allergier. So far, so good! 

 

Lena Kristina Pettersson. Dottern fick för 15 år sedan en kur antibiotika utomlands och några veckor 

senare utvecklade hon vidriga eksem på benen som vi under alla dessa år provat allt på. Inte ens 

kortison har hjälpt fullt ut. Köpte en tub Silversalva och måste säga att efter bara 3 dagar har såren 

börjat torka,kliar visserligen massor men ser ut att torka och dra ihop sig och ingen är lyckligare än vi. 

 

Kamilla Stavgren. Min vovve fick kennelhosta- efter ett dygns kräkningar var 3:e minut var både jag 



och hunden redo för kollektivt självmord. Fick tips om ks. Och 90 minuter efter första dosen sov både 

Jag och vovven....i 10 timmar :))) 

 

Jonathan Forstenius. Pratade med en djurägare häromdagen vars katt varit dålig länge. Den var hos 

en kollega som misstänkte nån virusinfektion. Katten fick en kur antibiotika. Ett par veckor senare 

sökte de mig för katten blev inte bra. Den åt bra men var mkt slö. Jag föreslog att hon skulle prova ks. 

5ml 3ggr per dag. Redan efter en dag var katten mkt piggare och djurägaren mkt nöjd. 

 

Elisabeth Brodd-Adolfsson. Msm, det märkligaste "undermedel" jag någonsin tagit Smiley smile det 

letar upp varje krämpa jag haft ger vrålvärk några timmar sen är allt ok igen. Är som det ger en sista 

slut läkning helt magiskt. Så två tsk i burken med favocremen och kråksparken runt ögonen börjar 

försvinna. Är så glad att jag fick tipps om detta. 

 

Marianne Hilbert. Nu kan jag inte hålla mig längre, därför att jag är alltför glad, från att dela med mig 

av min nya erfarenhet av MSM. Jag har haft en konstaterad inflammation i ena fotens vrist och ont i 

hälsenan, pågående under 3 års tid. Överansträngning av foten en dag, har inneburit att jag fått vila 

den 2 dagar. Det är väldigt begränsande och när nu andra foten började ge liknande känningar så 

insåg jag att jag måste tänka till: Jag blandade en lösning med bara kokt vatten och MSM och blötte 

på och smorde runt hela foten flera gånger, med början 2 kvällar sen. På natten hade jag lite ont och 

irritation, men det var inte speciellt mycket. Så fortsatte nästa dag och jag upptäckte att jag hade 

mycket mindre ont. Hälsenan kändes följsam som om den blivit stretchad av sig själv, underbart då 

jag haft svårt att gå nerför trappor som man normalt gör, eller att gå ner på huk för att plocka upp 

någonting, Idag har jag nästan ingen känning av ont överhuvudtaget och det är som om ett ok tagits 

bort äntligen av MSM, bara att det skulle nå in ordentligt. Vet inte om det är bestående, men jag 

kommer att göra så resten av livet om det behövs. Dags för långpromenader snart, så har en 

nedåtgående spiral vänt till en bättre kondition och hälsa också, TACK vare MSM. 

 

Susanne Andersson. Måste få berätta att har blivit av med munblåsor i munen! Ks är en självklar 

favorit hos mig! 

 

Monica Hed. Här är en till som lidit av bölder, alltså fått diagnosen Hidranitis Suppurativa o haft den i 

12-13 år. Jag började med KS för ca 3.5 mån o mitt enda önskemål var att det skulle hjälpa mot HS, 

resten var bara bonus. Jag har använt Dalacin hela tiden, högst några dagar ibland har jag kunnat 

hålla upp, några långa antibiotikakurer har jag tagit o då har bölderna försvunnit för att efter kuren 

dyka upp igen. Och KS hjälpte o det var så fantastiskt så bara dom som själva lidit av dessa bölder kan 

förstå hur underbart det kändes. Märktes också rätt så fort att bölderna försvann. Började strax 

efteråt med MSM o ibland fick jag nån liten böld, el finne som jag ju förstod var utrensning orsakat av 

MSM. Då har jag sprayat på KS o dom har till sist försvunnit. Men KS hjälpte, det kan jag intyga! 

 

Ann-Katrin Kristensen. Mitt blodtryck sjunker, 117/73 och...blodvärdet stiger...139 nu i veckan. 

Lela Filipovic. Helt otroligt! Nu är jag på min andra vecka med KS och MSM och det som jag märkte 

det är att mina mörka ringar under ögonen är inte så mörka som de brukar vara. Jag har från början 

använd KS som ansiktsvatten. Är så glad! 

 



Linda Persson. Jag kommer inte riktigt ihåg, det kommer ju succesivt, men i alla fall efter en månad. 

Jag såg rullator som ett nästa steg, innan jag började med msm. Nu har jag ingen värk alls, mer än 

möjligen träningsvärk då o då, men det e ju positiv värk ju.... 

Irene Stenudd. KS har tagit bort alla mina kurer med Antibiotika för urinvägsinfektion - så skönt - jag 

mår jättebra och mitt immunförsvar har blivit så mycket bättre! 

 

Carina Bellis. Kan ju bara konstatera att dessa som gjort forskning studier om och kring KS använd för 

trånga "mössor" jag vet vad KS gjort för mig!! Dom kan dra åt fanders med sina påståenden!! 

 

Kenneth Groth. Min katt har 2 vattenskålar och en är fylld med vanligt vatten och en med K-S i och 

den dricker alltid från den som det är K-S i. 

 

Nadja Suopajärvi.  Herpes... använde Ks direkt när blåsorna ploppat fram och det torkar ut herpesen 

på bara ett dygn på mig. 

 

Janna Hobbyhäxa. KS är toppen för behandling av herpes! 

 

Marie Ornered. Jag fick blåsor på hela överläppen förra fredagen! Sprayat med KS sedan dess och 

det har hjälpt, men fått blåsor men lindrigare och de är påväg att läka nu. 

 

Linda Johansson. Så fort jag känner att det börjar sticka i läppen så sprayar jag med ks direkt på 

läppen och förtsätter göra så ofta jag kan ett par dagar. Då blossar det aldrig upp riktigt utan går 

tillbaka. Ibland kan jag få en liten "knöl" ( inte blåsa direkt) om jag inte kunde börja spraya direkt, 

men den läker ut på ett par dagar om jag sprayar. Har testat EMS crèmen också men tycker att KS 

direkt på funkar överlägset bäst. 

 

Lena Snabb. Min unga schäfer var lite röd i örat med lite värme dessutom..det kastar ju i temperatur 

ute med väldigt kallt å sen töväder..har eljest örontvätt jag brukar använda..men denna gång tog jag 

silver/msm sprayen å duschade samt torkade ur..en stund senare var örat svalt..ser inget av besvären 

idag. 

 

Anette Strömberg. Har en hund med autoimun sjukdom.Hennes tassar är hela fina tack vare Silver 

Salvan.Alla andra höst vinter vår med blask o slask är hennes tassar helt söndertrasade. Men inte i år 

med salvan! 

 

Ann Person. Har kurerat min hund som fått inflammation i analsäck. 1:a gången helt utan veterinär. 

Där tyckte dom att jag var oansvarig. Jag blandade msm några korn och silver i en sprayflaska. 

Sprayade på bölden några gånger under tre timmar. Bölden växte sprack och försvann!!!! Silver är 

kanonbra. Studien är gjord. Övertygad och glad. 

 

Agios Gordis. Jag ville bara berätta att jag är livrädd för tandläkaren då jag ALLTID har några hål.  Pga 

av det har jag skjutit på det och har bokat av varje tid jag fått. (har inte varit där sedan januari 2012). 

Nu denna tid "glömde" jag bort att avboka så tänkte, ja ja, jag får ju ändå skärpa till mig och faktiskt 

gå. Jag hade INTE ETT ENDA hål!!! Smiley smile (har typ aldrig hänt) Det enda jag gjort sedan 2012 är 



att jag slutat med fluor och börjat med KS och lite oilpulling i perioder. Var tvungen att fråga om hon 

verkligen var säker på att det inte fanns hål.? Smiley smile. Före röntgenbilderna kom frågade hon 

över mina vanor och så. Njae de är inge vidare sa jag (Ärligt)=) (glömmer alltid borsta på morgonen). 

Men du är väl noga med fluor i alla fall? Nää, det har jag slutat med.  Jaha varför då? Nä det är ju 

faktiskt inte så bra som man trott. Nä det är ju lite delade åsikter om det, men du borde nog använda 

det i alla fall... Ja, men det kommer jag inte. Jag använder annat, kolloidalt silver. Hon var jättenyfiken 

och hon hade hört andra som använde det. Skulle gå hem och googla. Hon erkände även att hon 

måste tala om för mig att använda fluor, även om hon tycker något annat så får hon inte säga det. Nä 

sa jag, jag är väldigt medveten om hur det fungerar. Jag frågade även om det är möjligt att stänga in 

bakterier under plast och dylikt. Javisst är det det. bakterier är så små, men man gör ju sitt bästa! 

Berättade om min 7åring som fått hörntänderna inplastade i underkäken och fem månader efter var 

det hål i dem!?? Hon kunde/vågade inte följa med mig i min "teori" om att plasten skapat hålen 

(säkert pga att det var hennes kollegor som gjort det), men hade ändå "erkänt" strax innan att detta 

var fullt möjligt! 

 

Elisabeth Hagberg. Min katt  Sören kom in med ett öppet 3 cm sår under "armen" som droppade 

blod, kollade men kunde inte lägga på nån kompress, sprayade med KS, så gott jag kom åt 3 ggr 

under 2 dagar och tredje dagen så var det läkt.  Helt fantastiskt. 

 

Catarina Lindmark. Vill berätta om leverfläcken som försvann: Jag har stört mig på en ful fläck på 

smalbenet och gjorde en gegga av askorbinsyra och ks som jag gnuggat på fläcken varje gång efter 

dusch och lagt plåster på - har hållit på i ca 2 månader och senaste gången gnuggade jag kanske lite 

väl aggressivt, för det blev ett sår av det..så jag nöjde mig med att bara spraya ks och MSN på såret - 

och idag så lossnade skorpan och fläcken är borta! JIPII och TACK! för denna underbara sidan! 

 

Anna Lindqvist. Kunde under julhelgen få mina två hästars ögoninfektion att försvinna. innan jul så 

hade lilla hästen en ögoninfektion och hade vet. till honom och då fick han ögondroppar som innehöll 

kortison. Ögat såg ut att bli bra, men så typ två veckor senare så kom det tillbaka på honom och då 

hade det "smittat" till hans kompis, då tog jag helt rent silvetvatten och droppade in i deras ögon ett 

par droppar per öga ocg behövdes bara göras i två dagar så var ögona fria från gegga! Skönt att jag 

hitta det här inlägget så fick jag bekräftat att det är flere som använder det på våra stora älsklingar 

som man inte vill medicinera ihjäl! kram till er å lycka till! 

 

Eve Svenstrup. Efter att ha använt KS som nässpray i en v så har min nästäppa jag haft i åratal 

försvunnit. Helt fantastisk. Va längesen jag kunde andas normalt. Tar även Msm o diverse vitaminer o 

mineraler. Sprayar även mina utslag på armarna med KS o de har blivit betydligt färre. Såååå glad jag 

fann detta mirakel medel i kombination med allt annat. Smiley grin Fått min hälsa tillbaks. 

Sköldkörtel test denna v. Får även hoppas mina prover ser bättre ut. Kommer vill ja lova isf framföra 

till min läkare att jag använder KS. 

 

Tone Lyche. Min mamma hade kol, hon drack KS, men även bikarbonat. Sist hon var hos läkare 

menade han att hennes kol var borta! Hon höll på i ca 6 veckor. OBS, drick inte bikarbonat om du har 

svag/eller problem med njure. 

 

Cecilia Dahlström.  Kanongrejer Finns inga plitor sår, brännskador, förkylningar, magsjukor eller 



andra mindre trevliga åkommor som går säkra i detta hushåll. EMS salvan är bland mycket annat en 

fantastisk ansiktskräm..och ks till och med ett finfint ansiktsvatten� (hunden och katten är också 

flitiga användare av MSM och KS 

 

Eivor Andersson.  Kanonbra grejer! 1 år med KS och Msm och har inte haft en enda förkylning mot 

normalt 3-4 per år eller influensa. För min egen del fick jag en hel del utrensningar av både Msm och 

KS som var lite jobbiga men det är bättre att ta det på sikt och ta mindre mängd och höja lite 

försiktigt. Jag började med 1 krm Msm i ett halvt glas vatten efter frukost men fick efter 2 dgr gå ned 

till bara ett par korn pga av utrensningarna och höjde försiktigt och idag tar jag 1 krm. Ks började jag 

med 1 msk på kvällen efter tandborstningen men varefter blev det ytterligare 1 msk på förmiddagen 

också. När jag känt som jag skulle åka på någon släng av förkylning så har jag tagit en silvergrogg (1/2 

dl KS + 1/2 citron som intas med 1 tsk var 5:e minut) som jag sen känt mig helt bra av efter en stund. 

När jag också någon gång känt mig orolig i magen så har jag kokat upp 4 dl vatten som jag låtit svalna 

till ljummet och blandat med 1 dl KS och druckit allt på en gång och efter några minuter stillar sig 

magen. Basar också med bikarbonat och vatten lite dåd och då. Glad av att jag upptäckte KS och 

Msm som gjort livet enklare! 

 

Tone Vimsa Jacobsen. Jeg har blitt mye bedre,nesten kvitt min psoriasis,merker det generelt på hele 

kroppen.mage-tarm problem er borte. 

 

Eva Jonsson. Jag har haft några st oidentifierade små upphöjningar på huden i ansiktet, som jag varit 

irriterad på i några år plötsligt är borta?!?! Har nyss börjat med EMS salva, så glad! 

 

Kenneth Hedström. Fattar mig mycket kort! Tränat mycket.. Distribution och jäkligt mycket tyngd o 

vridande på knän många många ggr per dag. Läkarbesöken ger inget. Började prata med jobbet om 

att sluta.. Middag hos En god vän.. Fick med mig en flaska "humbug". Misstänkt kvacksalveri... 2 

veckor senare tränar jag igen och slipper sakta sakta häva mig ur och in i bilen, släpa varorna och 

känna mig gammal o trött.. Framför allt sova utan att ha 24/7 värk i knäna... "Ler stort". 

Silvervattnet!? Inte vet jag...  

 

Rosita Gustavsson.  Jag har också borrelia har haft länge jag började med ks 1 msk/3 ggr per dag i 

september o tycker det har hjälpt mig har nu kunnat börja jobba halvtid. Jag tänker fortsätta nu tar 

jag 2 ggr per dag. 

 

Eleonor Danett Engdahl. Måste berätta för ca 2 mån sedan var jag inne på en annan grupp och bad 

om råd , min man hade då satt in en axelprotes med den kom det in en bakterie med hög sänka och 

en värk som följd . Det scenariet som de utlovade på sjukhuset ville vi inte gå igenom . Fick då råd 

från en och annan bland annat Anders om KS som fördömdes av en annan rådgivare med en artikel 

som stöd . Anders skrev bara att välja ha kvar eller inte .Blev naturligtvis nyfiken . Hade aldrig hört 

talas om KS läste allt köpte en flaska , för två veckor sedan var det återbesök sänkan nere och allt såg 

bra ut  Inte bara det stoppat två förkylningar i grinden .. Tack för det Anders! 

 

Maria Ericsson. Hej! Nu var det ett tag sen jag skrev något här, men måste bara berätta att idag var 

jag och sonen 5 år på sjukhuset för en uppföljning av hans allehanda allergier...Då vi varken använt 

inhalatorer eller astmamedicin, utan enbart MSM och KS men bra resultat så talade jag om det...Om 



MSM visste han inget sa läkaren, men om silver så hade "haft fall av silverförgiftning pga 

detta"...Men då är det nog dårar som kokat sitt eget kolloidala silver och säkert tillsatt salt? sa jag. 

Han visste inte men sa att det var dom i tablettform som det handlat om...hm ? Finns det ens?. Men 

han sa också att dom hade bandage innehållande silver, så helt emot var han inte, men lite 

skeptisk...Han tyckte inte jag skulle använda silvret, men det gör jag ju ändå, för att jag tror på den 

här produkten...Folk drar verkligen allt silver, även hemkokt över en kant... Läkaren tyckte iallafall att 

det var positivt att alla ( ett halvt A4 med allergier...) allergier var borta och han trodde att det skulle 

försvinna med tiden... MSM kanske hjälper? sa han men det där silvret skulle jag nog avstå... Det är 

faktiskt lite läskigt, jag har alltid sett upp till läkare, förlitar sig på att jag kan inget alls och att dom 

har medicinerna, vaccinerna, tryggheten då något är fel... att dom medicinerna såklart var något som 

hjälpe...jag blir skräckslagen och fundersam på hur fasen allt bara får rulla på utan att någon bryr sig 

eller ens reagerar eller tänker själva? Som en skock får som springer över stupet så dum känner jag 

mig nu i efterhand... men sen kom hälsokost och hälsan in i mitt liv och jag har valt mina egna vägar 

och gör det jag tror är bäst för familjen, och nu är allergierna borta så något måste jag gjort rätt. 

 

Eve Svenstrup.  Har histaminintolerans och efter jag börja med msm mår jag mkt bättre. Har utslag 

på armarna som gått tillbaks en hel del. Och min mage mår mkt bättre. 

 

Sonja Svensson. Jag har RA och har medicinerat med antiinflammatorisk medicin i många år men när 

jag började med MSM så kände jag en stor förbättring så nu efter ca 6mån.kan jag skippa mina 

cortisontabl. Jätteskönt! 

 

Åsa Granqvist. Fick njurstensanfall i lördags och Ambulanspersonalen kom och undersökte mig och 

gav mig en spruta mot smärtan. Blev ombedd att dricka mkt vatten och röra på mig. Fick en mindre 

anfall i måndags. I går kväll ville min mamma att jag skulle ta 0,5 dl ks rent att svepa i. Än i dag har jag 

känningar och det gör något obekvämt ont. Nu är min fråga, ska jag fortsätta ta ks och hur mkt och 

hur ofta då i så fall? Anders Sultan svarade: För ett år sedan så fick jag njursten. Svepte en halv liter 

Ionosil. Njurstenen och smärtan försvann på ett par timmar och har inte kommit tillbaka.Min teori är 

den att silverjonerna löser upp kalciumklumparna som i Europa är de mest förekommande i 

njurstenssammanhang.  Åsa senare:  Tusen Tack snälla Anders Sultan!  Svepte nyss i mig halvliter då 

det kändes lite för jobbigt ont. Nu får jag hålla tummarna och avvakta. Återkommer med svar sen. En 

timme senare:  Vill nu meddela att smärtan börjat minska. Så skönt! Är nu så lycklig! 

 

Peter Pohlin. Ställer en FRÅGA till ALLA i gruppen. Vilka åkommor HAR Kolloidialt Silver hjälpt er på? 

 

Henrik Anderson.  Jag tycker jag lyckats hålla förkylning och flunsa borta. 

 

Ann-Sophie Granholm. Magsjuka, förkylning/influensa samt brännskador. Både hos mig och barnen, 

dosering väldigt olika beroende på symptom och tillstånd. 

 

Marie Garpenklev.  Förkylning och ögoninflammation bort snabbt! :) 

 

Lotta Back F Neuman. Blåsor i munnen, räckte senast med att gurgla lite o blåsan va borta nästa 

morgon. Och mycket bättre hy efter att jag börjat anv det som ansiktsvatten 

 



Ann-Marie Wonevik.  Bättre i astman, inte en redig förkylning på hela vintern, ingen 

luftvägsinfektion. Pigga katter. Pigg gubbe. Dotter med bättre hy. Småsår och sår som läker på 

nolltid. Ingen magsjuka...jobbar på äldreboende. 

 

Örjan Holmstrand.  Vagel i ögat som försvann på ett dygn. Sprayade i ögat ca 10-15 gånger 

eftermiddag och kväll. Dagen efter var den borta. 

 

Tone Vimsa Jacobsen.  Jeg har blitt kvitt min migrene. Hadde migrene med aura,veldig sjuk og flere 

anfall i uka..kan telle på ei hand de lette anfalla jeg har hatt siden april 2014 

 

Marie Garpenklev.  Sprayat morgon o kväll i ögonen med ks! Doserar varje dag med 1 msk ks och vid 

behov lite silvergroggar ett par tre stycken på en dag :) 

 

Petra Danielsson. Kräksjuka, influensan ( mycket lindrigare) immunförsvaret i allmänhet inga 

småförkylningar sedan två år, sårtvätt och omslag till människor, hästar och hundar. 

 

Lise-Lott Richard.  Det har hjälpt mot skavsår på hälarna. Ögoninflamation snarkning magsjuka och 

influensa. 

 

Erik Söderqvist. Bättre tänder. 

 

Örjan Holmstrand.  Min sons mollusker fick jag bort med ks. Tog ca en vecka. 

 

Marie Blomback.  Candida, herpes, turistdiarré, sår, förkylningar som går över väldigt fort (men har 

nästan inga längre), nästäppa, listan går att göra längre. 

Lena Lola Olsson. Bättre munhygien samt att OM jag råkar ut för typ maginfluensa/förgiftning - över 

på ett kick. 

 

Mia Willför Hjälpt på småsår, getingstick på 10 min, myggbett, mot mycoplasma 2 ggr, magsjuka 

flera ggr, flunsa många ggr, blåöga (borta på 6 dagar från igenmurat), candida munherpes över en 

natt. Har inget haft som det INTE hjälpt mot. Doseringar väldigt olika. Tar mycket utrymme att skriva 

om dom alla för olika krämpor. 

 

Madeleine Mullvaden Hagberg.  Har haft blindtarmsinflammation två gånger, tagit ks med citron 

båda gångerna och gått över. Sen tar jag det på alla sår jag får från katterna och läker direkt  

 

Antonia Andersson.  Mota bort förkylningar. 

 

Karin Ljungholm.  Nagelsvamp! Läkte på ca 1,5 veckor! Sprayade 1-2 ggr/dag. 

 

Inger Clevler.  En tånagel har börjat växa efter en op för 25 år sedan :-) 

 

Anna Lundqvist. Förkylningar kortas ned till ett par dagar eller stoppas innan de bryter ut. Tar bort 

smärta och blåsa från brännskada. 



 

Åm Kandelin.  Solbränna även bekräftat från flertalet andra. Mycket god och snabb läkning. 

 

Ann-Marie Wonevik. Klar förbättring, men är på väg i uppgradering av msm tex, för en åkomma jag 

haft sedan tonåren. Utan Ks..så hade mina hudinfektioner resulterat i luftvägsinfektioner och 

hudinfektioner som emellanåt måste behandlas med penecillin. Det har jag sluppit sen jag började 

med ks. Streptokocker som blossar upp som infektion i samband med 

ägglossning/hormonförändringar. Ibland blir de bakteriella, oftast inte men det händer. 

 

Anna Lundqvist. Spraya i armhålorna istället för deo. 

 

Emma Pettersson.  Bältros...   Drack silvergroggar! Frisk på 14 dagar ... Sprayade även på blåsorna… 

 

Ina BirchStar. Tandlossning. En slurk 2 ggr om dagen. 

 

Caroline Qilina Carlsdotter.  Inte en magsjuka sedan jag började, eller influensa/förkylning heller. 

Magsjuka, en dl KS i ett stort glas varmt vatten som jag kan dricka vid minsta känsla av irritation i 

magen. Förkylning-känsla/influensa-symptom, spraya rent KS i näsa och hals varje timma tills det går 

över, och komplettera med silvergroggen om det känns värre. Är dålig på att komma ihåg "hutten" 

varje dag, men jobbar på att försöka det då jag har fibromyalgi och mycket inflammationer i 

kroppen... 

Sanna Hagberg.  BLIVIT HJÄLPT:Cytomegalovirus som satt sig på levern ( feber 40 grader i 10 dagar 

oavbrutet innan ks) feberfri 30 timmar efter KS, 1 msk varje timme.Läkaran sa att jag skulle ha feber 

1-2 veckor till minst. Silvergrogg vid förkylning också fungerat. Ej fungerat, vagel. 

 

Magdalena Svartlok.  Rinit – inte. Förkylning – japp. Maginfluensa – Japp. Förkylning på tamråttor – 

japp, förkylning på hönor – Japp, ögoninfektion på gås – japp. 

 

Karin Berglund.  Bältros. - Blåsorna gick bort på två dagar. Förkylning, magsjuka, svettdoft, sårläkning 

mm. MEN... På mig hjälper det inte mot munsår. 

 

Rigmor Olsson.  Psoriasis på armbågarna försvann .... håret blivit tjockare ... ögonbryn som blivit 

bortnoppad i unga år kommer tillbaka ... ingen tandsten när jag va till tandläkaren efter 1 1/2 år o 

massor av beröm av god munhygein ... Rosasea utslag blivit bättre piggare o orkar mer msm ks C 

vitamin o cocosa har då hjälpt mig. 

 

Malin Ingevall. Mollusker - silver på plåster tre - fyra nätter. Badda vid ögoninfektion... 

 

Elisabeth Evertson. Magsjuka. Öroninfl på hund. 

 

Malin Andersson La Spina. Magsjuka. Streptokocker barn. 

 

Eva Troedson. Inga tandfickor längre. Inga hål eller tandsten på 2 år. Ingen astma el pipande luftrör. 

Bättre lungkapacitet. Bättre syn. Ingen förkylning el influensa ( jo 1 ggn s jag botade m ks o msm) på 



2 år. Mina snittblommor håller sej extremt länge m lite ks i vattnet. Hår hud o naglar blivit bättre. 

Och sen katten förstås som blivit så pigg o fin...Jobbar nu på att få bort en ful leverfläck...den 

krymper ! 

 

Robert Carlberg. Ojojoj det blir långt.. Det har hjälpt mig själv med Borrelia neuroborrelius, TBE, 

Babesia, Mycoplasma, Cocsackievirus, Allergier, Mag besvär, Depression.. Sedan har jag hjälpt nära o 

kära med Borrelia, Allergier, KOL, Prostata problem, MS-fibromyalgi , Reumatisk värk, Depression 

mm. 

 

Amanda Stockhaus.  Acne (inte helt botad, men det blir bättre och bättre hela tiden) 1msk tre 

gånger om dagen. 

 

Sophie Bender. Min perioral dermatit, försvann. KS (2 korkar/dag) och silversalva morgon kväll. Har 

fortsatt med 2 msk per dag och var sjuk vid två tillfällen förra året, 8 året innan. 

 

Kim Larsson. –borrelia, -hårsäcksinflammationer orsakad av svamp som var spridd på hela kroppen. -

influensan. -förstoppning dock kombo med ett annat preparat. –acne. Borrelian och 

hårsäcksinflammationerna använde jag silversalva och sprayade med ks 3ggr dagligen. Fick sån bra 

effekt även i kroppen när man sprutade på huden att jag inte behövde ta de oralt. Influensan tog jag 

3 silvergroggar på en dag :) 

 

Birgitta Biggan Lörnedahl.  Afteblåsor i munnen. Tar en tsk vsrje kväll. Halsont. Tar ett par msk om 

jag känner stt jag börjar gå ont. Snuva/nästäppa. Sprayar i nässpraysflaska. Silverlotion och silversalva 

läker sår otroligt bra. 

 

Cristian Abarca. Jag hade kronisk nästäppa sedan jag var 18 år, tro mig har provat fler nässpray 

tabletter etc, har besökt flera doktor i mitt hemland och i Sverige..... Och fick ingen hjälp, det ända sa 

doktorn att jag skulle operera mig..... Men, när jag provade KS. Blev jag mycket bättre, kan andas via 

näsan igen, är inte i 100% än..... Men 70% eller 80% bättre än för.... Helt otroligt! 

 

Sven Bjork. Aldrig fått någon förkylning eller infektion sedan jag började med KS. 

 

Patrik Törnroos.  Åt mig har de hjälpt, mot Acne, Herpes, sol eksem, fått bättre med magen, men då 

tar jag både KS, och MSM i pulverform en tesked blandat med saft. 

 

Johanna Häussler Sand. Hjälpt mot öroninflammation, några droppar i örat. Mot feber, ca 1 dl med 

citron i.  

 

Anders Solvin. Influensa. Halsfluss/luftrörsproblem och dyl. Urinvägsinfektion/Prostata hund. 

Våteksem. Akne. Olika utslag. Självsprickor. Magåkommor/Illamående. Ögoninflammation. 

 

Malin Andersson.  Har blivit piggare. Blivit av med en godartad knuta vid hälsenan, som har besvärat 

mig i över 10 år, och det bara genom att dricka KS varje dag. Har hjälpt mig mot illamående, 

ögoninflammation, huvudvärk. Kattens inflammerade tandkött är bättre, och hon har mer energi och 

finare päls. KS har inte hjälpt mig mot svår sorg och jobbiga minnen.. 



 

Edith Jazmina Cenuşa. Jag spillde kokande vatten på min arm under ett arbetspass och oturligt nog 

hade jag ett silverarmband på mig som fastnade i den huden som fanns kvar efter detta, använde 

ems creme samt sprayade ks på, några veckor senare har jag bara ett knappt synligt ärr kvar efter 

armbandet. För övrigt har även mitt magsår och min hy blivit betydligt bättre. 

Linda Å-Halvarsson.  För mig har KS/MSM hjälpt med: Kikhosta och övrig snuva/feber. EDS (smärtan i 

muskler och leder). Rynkor och eksem. Sårläkning. Bättre hår och naglar. IBS. 

 

Pia Laurell.  Munsår. 

 

Jessica Rundberg.  "prova" ks sen i nov bara och jag är den enda i familjen som inte varit förkyld/sjuk 

sen dess. (har aldrig hänt innan), svamp mellan tårna sen länge försvann helt innan 

årsskiftet(sprayade ks mellan tårna) annars sköljer jag bara morgon och kväll med en kork. Väntar nu 

med spänning på magsjukan så får vi se om det hjälper. 

 

Kenneth Nilsson.  Bihåleinflammationer, inflammation i käkben, förkylning, influensa, sår, bulor i 

munnen, karies (försvann helt), utväxt på ögonlock, m.m. 

 

Andréa Bäckstedt. Eksem. Dricker 2 msk morgon och kväll. Utrensning ca 2,5 månad till och från. Hat 

inte haft något eksem på snart två år!!! 

 

Monica Lundin. Tappar inte så mkt hår längre lugn o bra mage har fått lust igen och jag tar en kapsyl 

morgon o kväll.  

 

Anno Säisä. Rynkor försvinner. 

 

Caroline Qilina Carlsdotter.  Jag behandlade gubbens brännskada med att spraya KS på och lägga på 

KS-indränkta kompresser. Han hade fått en "bak-puff" i värmepannan, och utan KS hade vi nog 

behövt åka in då det var gränsande till andragraden och ca 2%-ig brännskada. Tolv timmar senare var 

det bara en lätt rodnad! 

 

Sebastian Hägglundh. Själv har jag bara tagit det som ett underhåll. Ca 1 kork om dagen. Inte varit 

sjuk sedan jag började nån månad innan jul trots sjukdom runt mig. Det har iallafall hjälpt vänner 

med. 

 

Caroline Lewin. Nyss börjat, men hjälpt mot daglig huvudvärk samt nästäppa. Och hundens dåliga 

mage har blivit bra. 

 

Theresia Nordholm Ljung.  Jag tog beslutet att bli fri fr läkemedel som jag haft pga 

migrän/huvudvärk, magbesvär, ischias, ryggvärk,fibromyalgi, depression,kronisk trötthet. Mina barns 

exem, mollusker, förkylningar, växtvärk, huvudvärk, halsont, plitor i ansiktet och sår.. & Kattens 

mask. Ks Msm + vitaminer o olika örter har hjälp mig ♡ Jag  är inte helt bra, men mår betydligt 

bättre.. Naturen är vår medicin. 

 



Kerstin Frost Erkers.  Magsjuka, halsont, influensa dessa stoppades, bröt ej ut. munsår, läkning av 

ärr, urinvägsinfektion, nageltrång, hundens livmodersinflammation, blåsor i gommen, småsår, 

brännsår(stoppades). Vet inte om något som det inte fungerat på. Bara anvt dessa, än (kanske glömt 

något) Doser,1msk-1/2dl mellan 1-3g om dagen och mellan 1-6 dagar. Hunden (som väger 7kg)fick en 

tsk 2g om dagen o slutade slicka sej (flytningar) efter mindre än två dygn. Fortsatte behandla i två 

veckor, sista veckan en tsk. Nu alltid 1msk i dricksvattnet (1,5l skål till 2 hundar) Anv äv MSM en tsk 

om dagen vilket gett en mycket pigg 10 årig tik  Slutade äv vaccinera för 5 år sedan. Tror inte på ett 

ständigt vaccinerande. Innehållet i dessa är ju äv tveksamt. 

 

Björn Borg.  Det fixar alltid halsont och vid misstänkt förkylning som är på gång. 

 

Maria Gustafsson. Min hund hade sår på tassen som läkte på 2 dagar med hjälp av ks. 

Maria Shaw. Jag har brottats med en ilsken inflammation i vänster hörntand/tandköttet i överkäken. 

Efter att ha gurglat med silver i några dagar har det blivit en avsevärd förbättring! Ja, förståsig-

påarna, vad än de säger om ditten å datten, ett är säkert, det fungerar! Tanden är mycket "piggare" 

och inflammationen har helt klart börjat ge med sig. Så ligger det till. 

 

Greta Gretlappen Andersson. Har druckit ks mot artros och eksem och blivit botad. 

 

Eva Jarlhed. Långdragna inflammationer i höftleden. Ofta förekommande o långdragna förkylningar. 

Har kombinerat med MSM + vitaminer. 

 

Margareta Häxan Persson. Tog udden av en begynnande förkylning, sveda och retningar i halsen och 

ett hettande huvud, inom en timme (10 klunkar). Sen skötte jag mig inte och förkylningen tog om 

(har inte tid att stanna upp utan körde på). Så har inhalator med ks lindrat retningarna i bronkerna. 

Dottern inhalerar ks p g a astma. Har inte hört att hon har använt fluitiden. Inte heller så mycket 

inhalering av ks. Verkar som hon är bättre från sin astma just nu. Hoppas hon fortsätter med 

inhalatorn för det har uppenbart hjälp henne. 

 

Hjördis Ahlin-Boström. Jag har fått min tandhygienist att spruta in Kollodialt silver i en tandficka som 

jag haft problem med i många år. Jag var öm ovanför i käkbenet innan och 2 tandläkare ville ta bort 

tanden. Nu är det ömma helt borta och tanden är kvar. Tandhygienisten såg hur infektionen gick ner 

medan hon sköljde rent i fickan. Jag har dock fått göra det 4-5 gånger. Har tänkt göra det ibland, då 

det är svårt att komma åt själv. 

 

Rama Forsberg L. Min söt sugenhet försvann  livetskraft.nu 

 

Annika Eriksson Sjöblom.  Har fungerat mot neuroborrelia,förkylning,förkylningsblåsor, 

ögoninflammation,makes tennisarm, makes magkatarr, katts öronklåda (antagligen öronskabb). Har 

funkat sådär mot denna vinters förkylning men jag har ändå varit friskare än alla andra omkring mig 

som haft den( ca 25 st). Jag,make och katt har tagit msm samtidigt så kan inte utesluta att detta 

bidragit. 

 

Ann-Katrin Matar. Brukar koka mitt dricksvatten och hälla upp i kannor. Den kanna där jag förvarar 



det enbart kokta vattnet får efter nån dag lite slemmig beläggning på insidan även om jag byter till 

nytt kokt vatten.  De kannor jag har kokt vatten + Ionosil i, får aldrig beläggning på insidan! 

 

Pia Lindberg. Ja de skjuter sig själva i foten när de lägger ut om silver för det blir ju bara plus för oss 

och minus för dem. Dessutom började fågelfröna gro häromdagen när jag blandade i en skvätt silver. 

Normalt när jag vill att de fröna ska gro får de ligga i blött en dag/natt. sedan tar jag bort vätskan, 

inte förrän 2-3 dagar efteråt.. DÅ börjar det. Men det blev fart med silver. Placeboeffekt antagligen. 

 

Cecilia Dahlström. Ja hahaha!! och det är troligen placebo på min orkideer också..de har helt plötsligt 

knoppat sig och blommat om??!!!!..Dom måste nog ha hört mig pratat om hur bra det är och 

antagligen därför hoppat på placeboeffekten  Oavsett så är det helt otroligt då jag är en manisk 

orkideedödare i vanliga fall..har fått köpa nya hela tiden. 

 

Tony Wallén. Nu har jag intagit ks o msm sedan juni-14 och har vid ett par tillfällen berättat om mina 

erfarenheter här i gruppen. Nu har jag glädjen att kunna delge er ännu en positiv effekt: nämligen att 

jag känner mig markant piggare o full av kraft! Även efter långa löppass, då jag vanligtvis känner mig 

dränerad på kraft, återhämtar jag mig på nolltid och känner mig nästan mer energisk än innan! Detta 

kom helt apropå över en natt, utan dosökning el andra förändringar. Så mitt tips till er andra som 

kanske inte upplever de förbättringar ni hoppas på : håll ut, det kan komma efter lång tid och det kan 

komma snabbt. Jag märker också att syreupptagningsförmågan är bättre under själva löpningen, har 

lägre puls under tiden jag springer. Bättre kondition, helt enkelt. Jag har fått så mycket hjälp, 

inspiration o input av så många medlemmar här, så det minsta jag kan göra är att berätta om mina 

egna erfarenheter :)  

 

Jeanette Hedell.  Idag fick jag en härlig berättelse av kund. Deras ponny åkte på en spark och fick ett 

fult sår på ett ben. Detta hände dagen innan veterinärbesiktning för försäljning. De tvättade med KS, 

dränkte in kompresser med KS och lade om. På kvällen smorde hon på Silversalva. Såret såg fint ut 

dagen efter men ponnyn var lite halt. Veterinären tittade på såret och undrade om det verkligen var 

dagen före som den gjort illa sig, och inte tidigare? Veterinären tyckte att det såg för bra ut för det. 

Men hästägaren var säker på att det var dagen innan. Kom igen om två veckor så gör vi en ny 

besiktning. Hästägaren hade dock ett annat ärende till veterinären en vecka senare och eftersom 

ponnyn då inte var halt och jättefin i såret så fick den följa med. Hon hade då, pga att det skitigt ute 

haft den bandagerad dagtid ute i hagen, med KS-indränkta kompresser närmast såret. På kvällen 

smorde hon in med Silversalvan. Veterinären var grymt imponerad av hur snabbt och fint det läkt på 

bara en vecka. Ponnyn gick igenom besiktningen utan problem. 

 

Dolly Duck. Är nyfiken på hur KS kan stoppa blödning så effektivt. Råkade klippa vovven i pulpan :S 

Han blödde i 1,5 timma, tills min smarta, väninna Marita Morebring föreslog att spraya KS på. Det 

stoppade som genom ett trollslag! 2 dagar senare slog han upp den på promenaden igen (jag måste 

gjort honom ordentligt illa, stackaren) och det var ordentligt rött i snön varje steg. I hallen torkade vi 

av det och sprayade igen med KS och inte en enda blodfläck när han gick in... Smiley smile Magiskt! 

Hur går resonemanget om på vilket sätt KS verkar som blodstopp? Detta borde 

säljas/rekommenderas hos veterinärer.... (jag börjar bli förtjust i produkten;) ) 

 

Miia Gråsten.  Testade på mig själv under foten - det stoppade blödandet på sekunden! 



 

Annika Svensson. Stoppar näsblod på 30 SEK om man blöter en rullad bommulspad med KS och 

trycker upp. 

 

Stefan Sjögren. Jag hade sådan öroninflammation i våras, där trumhinnan sprack. Jag körde först en 

omgång penicillin, men det kom tillbaka, dom tog ju ingen odling, bara gissade. När jag kom åter, så 

ville dom ge mig en ny kur, men den hämtade jag inte ut. Istället ökade jag på den orala dosen silver 

o droppade lite örat, sen gav det med sig. Men i släptåget efter antibiotikan så fick jag usel mage, 

svamputslag etc. 

 

Eva Stenback. Jag har gjort en höftledoperation för 6 veckor sedan..jag går nu utan kryckor inne men 

inte ute p.g.a. halkrisken..har inte tagit någon smärtlindring sedan dag 4 efter operation..mina stygn 

17 st togs 1 vecka för tidigt men ärret såg ut att vara minst 3 månader gammalt..sköterskan häpnade 

över resultatet..hon trodde att jag hade speciellt bra läkkött (är 65 år) och jag berättade då om 

silvret..hon blev mycket intresserad. Jag har intagit 2 dl per dag o började på operationsdagen..tar nu 

1 dl sedan 2 veckor...egentligen borde jag inte bli förvånad när man vet att silvret läker 50% snabbare 

o dessutom skapar nya stamceller. Jag har använt silver i 12-13 år till allt möjligt och delar gärna min 

kunskap om detta mirakelmedel till så många som möjligt..känner mig som en ambassadör för silvret. 

Återkommer med info om min man som opererade ryggen i tisdags...naturligtvis dricker han lika 

mycket silver som jag. Som jag skrev tidigare om min man så kan jag rapportera att på dag 3 efter 

operation så ville kirurgen titta på såret och se hur det läkt..han blev chockad...det kunde inte vara 

möjligt att det såg så läkt ut (min man är 70 år) på så kort tid...min man berättade. att han intagit 

silver o frågade då läkaren om han kände till det...ja mycket väl o så log han...glädjande att höra… 

 

Annie Forsberg. Jag hade KS på ett får som hade stångats så han skavt sig. Blev bättre på bara nån 

dag. 

 

Carina Ek. Måste få berätta...jag rekommenderade ks till en person med svår kol, hen började i 

torsdag att inhalera 3 ggr per dag o hen tar också ks oralt. Hen undrade hur lång tid det skulle ta för 

att få effekt och jag sa att det var individuellt. Idag, alltså dag 3 berättade hen överlycklig att det var 

mycket bättre redan. 

 

Kim Persson. De va de sjukaste! Har haft värdens hosta senaste tiden å provat alla möjliga 

hosmediciner på apoteket utan att bli bättre… Köpte kolloidalt silver imorse å tog en kork.  Å nu är 

hostan nästan borta! 

 

Nedy Obreykov. Att spraya ks direkt i halsen ger också jättebra effekt! För mig funkar det oftast 

bättre att spraya flera ggr under dagen än att dricka, när jag har ont i halsen eller har hosta. 

 

Maria Jansson. Jag har sedan ca sex veckor tillbaka använt mig av kolloidalt silver efter tips från en 

vän, och jag känner inte av min mage alls längre. Det är ett under efter alla 30 år med jobbiga ibs 

symtom. Kramper, diarrer, gaser, uppsvälld och jobbiga magkatarrssymtom. Det är fantastiskt och jag 

kan äta i stort sett allt igen. 

 

Anne Karlsson. Kan det vara möjligt? Jag började med msm för 3-4 dagar sedan och jag känner att 



smärtan jag har i ryggen har börjat avta redan. det är 2 ryggkotor som är tryckt ihop efter olycka för 

lite drygt 2 år sedan. 

 

Lotta Andersson. Min son är 4 år och har blött näsblod sedan han var liten bebis och vi ovetandes 

bodde i en fukt- och mögelskadad lägenhet. Sedan dess så har han haft näsblod flera gånger i veckan, 

ibland flera gånger om dagen och ofta nattetid. Vi var till läkaren och tittade och han såg stora, röda, 

inflammerade områden i båda näsborrarna. Eftersom att det inte bara var fråga om något enstaka 

ytligt blodkärl så finns inte någon möjlighet att bränna. Nu har jag använt ks och sprayat i näsa och 

svalg på min son morgon och kväll i över en månad och han har bara haft näsblod en gång under den 

tiden! Jag hoppas verkligen på det här! 

 

Annika Eriksson Sjöblom. Har gått igenom exakt samma sak för 1,5 år sedan när jag började ta ks 

mot den neuroborrelia jag då gått med i 3 år. Värk i kroppens alla muskler och leder, främst de större 

lederna och muskelgrupperna är mycket vanligt. Hade själv enorma problem med detta. 

Ungdomsfinnar fick jag också (får man försöka ta som en komplimang i vår ålder  ). Om du inte tar 

msm så rekommenderar jag dig att börja med det också, gör så mycket mot smärta, trötthet och 

nedstämdhet. Jag gissar på att du kommer att få dessa utrensningar i skov, precis som jag fick så ge 

inte upp. Önskar dig all lycka och är så glad för din skull. Har varit med om mycket i mitt liv men 

neuroborrelia tror jag hamnar längst upp på prispallen för plågsamma upplevelser. 

 

Linda Ohlsson.  Min frisör har också kommenterat... Att det kommer nytt hår, hade som en krans på 

huvudet senast jag var där och undrade varför. Det var nytt.. som kom underifrån.  Helt otroligt vilket 

kosttillskott! 

 

Annika Gärdebring. Här växer det också så det knakar  och mina naglar är hårda som sten. 

 

Maria Fredholm. Min frisör använder själv msm nu efter att ha sett mitt hår .. Rekommenderar 

dessutom sina kunder att använda. 

 

Kerstin Kokås-Sörgård. Mitt har blivit tjockt och växer som ogräs. Frisören undrade vad jag åt för 

dundermedel . Slutat tappa en massa hår också. 

 

Sebastian Hägglundh.  För min del så har det varit ett ganska extremt sötsug. Jag har försökt många 

gånger men det är väldigt tufft för vissa människor bl.a mig. Jag visste inte ens att KS eller MSM 

påverkade det utan jag märkte det själv efter några dagar och blev glatt överaskad. När jag började 

med KS och MSM så försvann sötsuget automatiskt. Och jag kan inte komma ihåg när jag INTE kände 

något sötsug senast. Nåt av det bästa som hänt mig. Det är så jävla skönt att slippa vara sugen hela 

tiden. 

 

Jo Rauðursdóttir. Jag provade MSM för första gången för ca 2 månader sedan. Jag kan inte säga att 

jag blev särskilt starkare eller piggare ( mådde bra innan ) Men mitt sötsug försvann HELT och hållet. 

Anmärkningsvärt och något jag rekommenderar till alla nu. 

 

Helen Fuchs. Hej jag har kört slut på en flaska ks gurglar en kork morgon och kväll och sväljer sen, 

min mage är inte upplåst längre så härligt. 



 

Nina Högfors-Berglund. KS är världens bästa mot öroninflammation! Dra upp lite i en engångsspruta. 

Droppa två droppar i det sjuka örat och ligg kvar about 5-7 min. Man kan dra i örsnibben lite så hittar 

det rätt. Var jätteförvånad över hur snabbt det gick över. 3 åringen hade feber och ont i örat var 

beredd att åka till hvc nästa dag men testade KS. Febern borta nästa morgon och örvärken med. 

Droppade ännu några gånger för att vara på säkra sidan. Även storebror och jag själv fick öronvärk 

som vi skötte på samma sätt. 

 

Gunnell Forsén. Jag har då blivit av med en envis bihåleinflammation, som kommit och gått i flera år, 

med KS sprayad i näsan. Vanlig nässpray kan jag inte använda, det svider som eld långt upp i pannan 

av det. När jag får ont i halsen så sprayar jag även silver i munnen och jag har sen många år haft lätt 

att få luftvägsinfektion när jag blir förkyld pga att jag jobbat som frissa i många år tidigare och andats 

in diverse kemikalier (det är ganska vanligt bland frissor, känner flera som fått samma problem). Sen 

jag började spraya silver när jag känner mig förkyld så har även problemet med luftvägsinfektion 

nästan försvunnit helt. Tror inte det är inbillning... 

 

Gunilla Lundmark.  Jag är storkonsument av msm. Jag tar två msk per dag fördelat på två ggr dag. 

Har blivit av med ett fruktansvärt handeksem med hjälp av det så jag vågar inte sluta. 

 

Sandra Kristina Andersson. Sonen på 4 år vakna jätteförkyld inatt och hostade, gav han ett glas ks 

och citron som han drack upp. Nu när han vaknade märktes det knabbt ens att det hade hänt. Pigg 

och mår bra igen, lite småsnorig men det värsta har släppt Smiley smile andra förkylningen som 

försvinner på han i vinter och 4 för mig! Skönt att slippa ligga i dessa hemska förkylningar.  

 

Lisa Gallon. Mådde fruktansvärt illa på förmiddagen, fick magkramper som var hemska. Fick anfall ur 

båda ändarna och tog direkt ks efter det tillsammans med lite rött vin. Efter en halvtimme är magen 

lugn och värken har försvunnit. Nyss var jag vrålhungrig och åt en kvarts pizza. Det gick bra Smiley 

smile Det är andra gången jag testat ks vid akut magsjuka och båda gångerna blev jag bra 

jättesnabbt! 

 

Mariana Karlsson. Ska bara tala om vad ks är bra mot har en vän som har blivit bra ifrån bland annat 

polyper i äntarmen den sprutas in i tarmen med en medicin spruta helt fantastiskt . Sen vart mycket 

bättre från fibromyalgi . Hund vart så gott som bra från hudinfecktion från borrelia. Sen är det bra 

mot tandsten även till djur. Ja ks är helt fantastiskt får inte försvinna. 

 

Bengt Wadbring. Började med KS o MSM för knappt två veckor sedan. Redan efter första dagen 

slutade tandköttet blöda, efter andra dagen gjorde det inte ont i knäna när jag gick i trappor. Efter en 

vecka slutade mitt pekfinger värka som det gjort i många år när det varit rått och kallt. Det värkte 

något oerhört o hjälpte inte att ha handskar på! Men nu vet jag inte vad som händer. Har diabetes 

typ II och fulldos på piller plus en kvällsspruta som jag nu tagit i ett halvår. I går vid tjugotretiden 

kände jag mig plötsligt darrig och mätte tre på sockret. Då hade jag ändå syndat rejält med rulltårta 

på kvällen. Så jag hoppade över sprutan och drack mjölk o åt äpple. Mätte åtta i socker idag på 

morgonen, tog mina morgonpiller men inga på em pga glömska och kände mig åter darrig vid 

tjugotretiden. Mätte åter tre på sockret. Och har åter hoppat kvällspillren o sprutan. Vågar inte gå o 

lägga mig än, får kolla sockret några gånger till. Lite oroligt, men spännande!!! Och kattens päls har 



blivit så fin av att dricka silvervatten. 

 

Anders Knutas. Jag kan bara säga att KS är helt fantastisk, vi använder den dagligen och märker helt 

fantastiska resultat. Mina hundar har upplevt problem med noskvalster under olika omgångar! 

Tidigare har jag fått gå till veterinären för att få medicin för flera tusen om året. Nu använder jag en 

lite flaska å sprayar i näsan på dom 2 ggr så är det borta! Kostnad ett par kronor och gladare hundar. 

Perfekt produkt som munskölj istället för fluor, som däremot är ett nervgift. På små sår som 

bakteriedödande. I vattenflaskor, vattentankarna i båtar, husvagnar etc. Fördelen är att det inte 

smakar något som klorprodukter gör. 

 

Anna Andersson. Vår familj (och även husdjuren har druckit 1 msk Ionosil varje dag i 10 år.Sedan vi 

började med det har vi inte haft varken förkylning eller maginfluensa.Djuren har en liten skål med 

Ionosil bredvid vattenskål och matskålar så de dricker när de vill.Ofta föredrar de att dricka det 

framför kranvattnet.Sår och skador läker med rekordfart när vi baddar/sprayar på Ionosil eftersom 

silvervattnet stärker immunförsvaret och hjälper till att bilda nya stamceller.Sårkanterna liksom 

"klistras ihop" och ärren blir minimala.Vi mår mycket bättre sedan vi började använda Ionosil.Så efter 

vår erfarenhet så har vi enbart positivt att säja om Ionosil.Vi har inte hittat något negativt alls… 

 

Johanna Börjesson.  Min katt hade också två skålar att välja mellan, en med rent KS och en med 

kranvatten. Han drack helst KS! Djur är kloka! 

 

John Gustaf Arvid Haglund. KS botar inte allting men är bla. verksam mot div." baselusker" mm. Jag 

tar en klunk varje dygn och har klarat förkylningar runt mig oerhört bra i förhållande till omgivningen. 

Jag sprejar näsan varje dag och det känns mycket bra! Vi äter så mycket annat som är mer skadligt än 

KS. 

 

Jenny Shyamalie Andersén. KS mot magsjuka helt magiskt ju!! Min dotter kom hem från dagis 

nerspydd och allmänt härlig vid 9:30 och fick ks samt sov nån timme. Nu sitter hon i köket och äter 

smörgås och sjunger . Just sayin… 

 

Lina Möller. Tacka gudarna för silver! Lilleman här hemma åkte på kräksjukan. Har gett KS titt som 

tätt och tänker fortsätta tills imorgon. Än är allt lugnt. Vi andra i familjen tar ju naturligtvis också i 

förebyggande. Senare:  Har under kvällen gett min kräksjuka 5-åring silver och han slutade kräkas och 

sover nu gott jämte mig i soffan. Han ville ha "medicin" så han blev bra. Vilken annan medicin botar 

magsjuka? 

 

Annelie Kristina Karlsson. Hej var dunder förkyld igår med feber sjuk jobbig torrhosta o huvudvärk 

tog silver vatten ett mirakel dan efter nästan frisk rena miraklet kram till Alla Behövande. 

 

Viktorija Marinković.  Så hände med mej också! kolloidalt silver är en mirakelkur, indeed. 

 

Irene Åkerblom Fd Ingebrigtsen. EMS salvan är den bästa ansiktskräm jag har provat! Kommer aldrig 

använda nåt annat! 

 

Evelina Lindström. Jag och min son klarade oss från magsjuka tack vare ks. Det är superbra mot ögon 



infektion där ks hjälpte på några timmar både såg bättre ut å kändes mycket bätttre. 

 

Beres Anna Mari Linda. Ks hjälper mot IBS. Kan idag äta nästan allt igen och magen sköter sig perfekt 

från 20 gånger per dag som det var innan. 1-2 är det nu. 

 

Inger Todd. Tjohoo  använder nu mobilen utan brillor. Tack ks! 

 

Louise Mahlknecht. Redan första gången så kändes det som att ögonen tvättats rena! Nu sprayar jag 

KS ca 2 ggr i veckan och det känns så skönt!! En annan effekt av KS är att jag inte längre är 

"snaskoman" , tidigare har jag inte kunnat vara utan choklad o smågodis men nu har jag t.o.m 

minskat socker i kaffet.Det är STORT för att vara jag 

 

Timo Gillblad. Finns det fler som har fått synförändringar? Jag vill nu helst ta av glasögonen vid 

läsning vilket jag ej behövt tidigare. 

 

Louise Mahlknecht. Sen jag började spraya KS i ögonen tar jag AV mig glasögonen när jag ser på TV ! 

Det var stört omöjligt förut. 

 

Hanna Svensson.  När vi fick magsjuka hemma så blandade jag 0,5dl ks och 0,5dl ljummet vatten och 

svepte. Vissa sa att man skulle blanda den mängden och andra sa 1dl+1dl. I vilket fall så stoppade 

min mängd kräket för oss.  Drack en gång och spydde inte mer efter det. 

 

Maria Pojjesdotter. Har en dotter som nu är sex och haft väldigt mycket exsem sedan hon var bebis . 

Kortison var det enda vi fick samt att ständigt smörja henne . Resultat av detta var att kortisonkräm 

tog bort precis vid användning men kom tillbaka igen . Pharmalight röd ljus behandling samt silver 

salva och en skvätt silver funkar . Tösen får ytterst sällan eksem nu! 

 

Beres Anna Mari Linda. Vad hade man gjort utan ks? Blev fruktansvärt dålig i magen efter maten. 

Drog i mig 1 dl ks och efter 10 minuter var det lugnt igen. Sedan jag började med ks har min IBS 

lugnat sig och min KOL blivit bättre. 25% lungkapacitet men orkar träna dagligen nu och ingen 

cortison mer. IBS då gick jag förr på toaletten ca 20 gånger per dag. Nu 1-2 gånger. Får jag extra 

besvär tar jag 1 dl ren ks och sveper. Annars 30 ml 3 gånger om dagen och inhalera 2, 5-5 ml 1-2 

gånger om dagen samt 1, 5 tsk MSM. Har aldrig haft långa naglar men nu har jag. Tummen upp för 

Ion Silver och deras produkter! 

 

Anna Fyrberg. Barnen har varit jättesjuka i två veckor men jag och gubben sprejar KS i näsa och mun 

några ggr varje dag och har klarat oss från att bli sjuka så nu ska jag börja spreja barnen också!!! 

 

Jenny Shyamalie Andersén. Nu är kräksjukan borta!! Ingen av oss andra blev smittade och 

minstingen slutade må dåligt inom 24 timmar. Ks I'am having a hallelujahmoment! Gav ca en halv dl 

till dottern och säkert en dl själv till att börja med. Sen nån matsked lite titt som tätt ihop med 

ljummet vatten. Vet inte exakt men vi slapp det vi andra tre och då är min äldsta dotter född för 

tidigt och extra känslig! 

 

Jonna Jakobsén. Vår 4 åring började spy inatt,jag gav henne då nästan 1/2 dl Ks blandat i lite vatten 



som hon svepte på en gång,efter ca en halv timme kom det upp igen lite men sen efteråt somna hon 

djupt och vakna på morgonen och ville ha frukost. Nu är hon hur pigg som helst,kansje det var ks som 

gjorde det lindrigare för henne?! Hoppas på det  och att vi resten i familjen klarar oss undan! 

 

Jonte Boström.  Mitt ena öga har varit rött (typ blodsprängt) hur länge som helst men nu e d nästan 

bra med KS sprayat. 

 

Barbro Johansson. Sprayar morgon och kväll..tycker inte det svider..men det är nog olika..det ska 

vara rent..eller blandat med msm..har faktiskt fått bättre syn sen jag började spraya med ks… 

 

Karin Björklund. Idag skulle jag aldrig klara mej utan msm och ks. När jag vaknar på morgonen så 

skriker kroppen efter svavlet och när jag ska lägga mej på kvällen så kvider den efter silver. Livet är 

förunderligt. 

 

Tina Dahlgren. Har haft influensa sen 5 dgr. Har tagit ks, citron men det hände inte så mycket, det 

rådde liksom inte på viruset. Igår kväll tog jag med alkohol, starksprit och är väldigt pigg idag! 

 

Alex Hansell. Denna vinter har vi inte haft kräksjuka tack vare KS! Och då har den så klart gått på 

dagis... 

 

Agnetha Burström. Måste säga att jag aldrig varit med om att en blåsa i munnen försvunnit snabbare 

än nu då jag tar KS regelbundet  Den kom i går, o är nästan borta i dag. O när dessa blåsor kommit 

tidigare har jag brukat ha dom i två veckor ca.. Så detta är rekord! 

 

Julia Wennblom. Hej vill vara tala om att jag var en skeptiker till allt detta men efter att haft svår och 

envis kroppsinfektion av svamp som pigmenteringar och beläggning på tungan så har det försvunnit 

på tungan av att badda och dränka in tungan några kvällar i veckan. Från en gulvit äcklig tunga till 

rosa och fin  är suuuperduuuuper glad för jag har testat med Ramlösa men det funkade inte det är ju 

inte så kul behöva gå runt och ha de på tungan liksom. Så jag tycker det funkar! 

 

Johnny Bohman. Jag är/var en stor skeptiker av ks. Har haft en del duster med er här och en hel del 

åsikter. Några åsikter har jag dock fortfarande men är mina högst personliga. Började iaf ta ks för 5 

dagar sedan. Jag har haft konstant tandvärk i ca 2 månader och den försvann dag 3. Och har haft 

magkatarr och halsbränna i stort sett konstant i 2år, sista tiden har den varit väldigt intensiv med två 

akuten besök som följd. Och den är åxå borta,, inte en känning ens!!! Kan vara inbillad effekt men då 

får den gärna vara det,, Gud så skönt att vakna på morgonen utan värk!! Tummen upp! Den här 

helgen har jag inte varit nyttig alls,, bara godis och semlor och vin å räkor,, det var vääääldigt länge 

sedan ja kunde äta sånt,, dessutom inte en tendens av halsbränna! Har ganska tufft jobb så tränar 

inte nått,, men skulle behöva, man är inte 20 längre. 

 

Kenneth Hedström. Har ju samma story fast med mina knän... Tror ju nånstans att det är 

"hokuspokus" ändå.. men beviset talar ju sitt tydliga språk.. Nu kan jag jobba igen utan att sjukskriva 

mig! 

 

Leena N Eriksson. Har blivit "omvänd" jag med, hade munsår tidigare, satte KS på en bomullstuss och 



tryckte emot/ggr om dagen dag 2 hade det " torkat ut " för att sen försvinna, likaså förkylningen som 

kom av sig, spraya in i näsan några gången i ett par dagar nu borta? ska tillägga att jag tar 2msk KS/2 

ggr /dag. 

 

Lisa Eriksson. Helt fantastiskt. Gratulerar. Tycker oxå att man får vara skeptisk, här är en till så du är 

inte ensam, har motat bort både förkylning i omgångar mm o har blivit överbevisad så jag är 

övertygad att KS har hjälp mig! 

 

Linda Karlsson. Jag kände mig konstig redan förra fredagen med halsont. Men på måndagen kände 

jag mig mycket bättre och gick och jobbade. Sen på tisdagen började det täppa till i näsan och snoret 

blev gult. Men jag kämpade på och tänkte att det går nog över. På onsdagen fick jag nog och fyllde 

min lilla sprayflaska, som stått oanvänd några månader, med Ks och sprayade in i munnen och näsan 

några ggr under arbetsdagen samt på kvällen. Samma sak på torsdagen. Jag mådde lite sådär 

influensalikt i kroppen dessutom på fredagen och tänkte att det inte hade hjälpt någonting. På 

lördagen, igår, var alla symptomen borta. Men jag märkte det inte förrän jag stod i pulkabacken. 

 

Marina Wretman. Kommer ihåg ditt första inlägg  härligt att höra att ks hjälpt dig också. För mig var 

det ungefär likadant som för dig, ska detta verkligen funka på det som läkarna inte kunnat fixa på 

åratal? Men efter tre dagar var jag övertygad. Har nu tagit ks (en hutt ur korken då o då) i snart ett år 

och kommer fortsätta med det! 

 

Ankepankes Von Perssan Pers. Känner igen det,  jag har haft ont i magen pga vete och 

mjölkintolerans i 30 år. Med KS så försvann det bara. Mycket nöjd! 

 

Björn Borg.  Att KS hjälper mot halsbränna, magkatarr, halsinfektioner och förkylningar vet jag 

bestämt pga. egna erfarenheter. 

 

Peder Mobilproffset'se. Jag har en kompis som var lika skeptisk. Han kom med en svullnad lik en 

tennisboll och sa han skulle till käftis. Nej sa jag då får du rotfyllning med de problemen. Han 

lämnade mej med en liter Ks. 3 dagar senare var han helt återställd. Ingen rotfyllning där inte! 

 

Per Hellmers. Kan konstatera att jag har motat ett halsont och eventuell förkylning med att spreja 

kolloidalt silver i halsen ett mindre antal gånger två dagar i rad. 

 

Ingrid Ohlin. Försökte behandla en liten liktorn med apotekets liktornsmedel över en månads tid. 

Fick bara mera ont hela tiden. Gjorde fruktansvärt ont då jag hade skor på mig. Börja den 26/1 med 

att blöta en bomullstuss med KS som jag tejpa fast på tån. Redan den 29 hade de bättrat sig mycket. 

Igår pilla jag bort förhårnad. Har absolut inget ont o OK jag ser lite spår av den ännu o fortsätter 

behandlingen några dagar till. Tack för att KS finns… 

 

Susanne Hansson. Jaha då var min sjukskrivningsperiod över. Å snabbt gick det nu i slutet tack vare 

KS. Insjuknade med en neuroborrelios i början på december. Körde enligt riktlinjer Antibiotika 

sammanlagt i 20 dagar utan effekt... Har haft ett rent helvete med nervsmärtor som inte ville ge med 

sig. Fick ett tips om KS, läste på o började behandla. Fjärde dagen började något magiskt hända, 

kände hur smärtorna klingade av o hur alla symtom därefter började försvinna. Jag är så oerhört glad 



o tacksam för att jag fick detta tips. Nu har jag fått höra om en person som levt med neuroborrelios i 

15år.... Vet inte om det är försent med KS men har ivarjefall tänkt upplysa personen om KS o vad den 

gjort med mig. Sen får ju valet bli hans.  8 veckors sjukskrivning till ända o ca 6 månaders sjukdom. 

Ska bli såååå kul att börja jobba igen. Är sjuksköterska, ska bli kul att komma tillbaka till kollegorna o 

berätta vad som verkligen BOTADE mig. Lycka till alla ni andra KS användare därute. Hoppas ni också 

finner bot o bättring. De första två dagarna körde jag en utdrivningskur. Rekommenderades detta 

mot just neuroborrelios. Då drack jag 0.5 dl var fjärde timma ca. Tuffa symtom uppkom men som jag 

skrivit härinne tidigare såg jag det som ett krig mot bakterien  Man kan självklart dra ned på dosen 

under den kuren om symtomen blir för kraftiga. Efter de två första dygnen övergick jag till en 

underhållsdos på 1dl/dygn, uppdelat på tre tillfällen. Kommer fortsätta köra detta nu några månader 

till. Dricker det helt rent ska jag tillägga  Låter det enligt rekommendation verka under tungan någon 

minut innan jag sväljer. Under tungan finns det ju rikligt med ytliga blodkärl som snabbt tar upp 

silvret. Neuroborrelios är när borrelian har spridit sig till nervsystemet. Symtomen kan vara många. 

Allt från förlamningar till smärtor, yrsel o trötthet. Googla neuroborrelios så får du massor av 

info.Under min utrensning kom alla mina symtom upp till ytan. Tuff smärta i huvud, öra o käke. Yrsel 

o illamående. Svullnade upp i hela kroppen o fick röda utslag. Finnar "pluppade" upp o menstruation 

kom igång (var inte dags) så kroppen fick jobba kan jag lova....Men Obs!!!! Detta är ju mina symtom. 

För nästa person kan det ju vara helt annorlunda. Å utdrivningsdosen kan som sagt justeras, sänkas. 

Viktigt är ju att denna behandlingsstrategi gäller neuroborrelios.... Jag har fått rekommendation på 

minst 6månsders behandling. Hoppas då vara botad. Hört många som aldrig fått det tillbaka men vet 

också motsatsen. Väljer dock tänka positivt.TANKENS KRAFT!! 

 

Pia Fredriksson. En solskenshistoria!! Inhalerar 3 mediciner för kol.. Den första går bra, men dom 

andra får jag inte ner lika djupt. Inhalera Ks, en gång, dan efter de 3, på grund av brådska! För första 

gången på 10 år, gick alla ner på djupet! KS har fått min övertygelse!!!!! 

 

Lena Bolin. Har druckit KS i nästan 1 år. Har inte haft en enda afteblåsa förrän nu. Och den har jag 

knappt märkt av. Brukade ha dom 3 veckor. Bättre kan det inte bli. 

 

Lovisa Marie Miedor. Jag har druckit ks outspädd i ca 4 veckor, har märkt att min psoriasis är mycket 

bättre, dricker ca en mun full varje dag. Har inte varit förkyld, mår toppenbra. Jag har Sjögren i 

ögonen, jag droppar ögonen med ks på kvällen och har märkt att jag nästan inte behöver dropparna 

ifrån läkaren. 

 

Marie Ornered.  Jag sprayar KS i näsan, i munnen/halsen och andas in samtidigt och dricker rent 

varje dag. Blivit av med nässprays beroende använder bara astma spray ytterst sällan annars minst 

varje kväll för att kunna sova hela natten. Svamp angrepp så som fot- nagel svamp påväg bort + 

andra svampangrepp bättre. 

 

Jennifer Hjärta. Det finns inga kända nackdelar utav att använda det. Ks har sedan länge använts som 

Sårläkande  Du har absolut ingenting att förlora på att testa. Jag testade att ge min tik genom att 

hälla upp i en skål för att se om hon ville dricka det. Hon dricker det med en gång och varje gång. 

Testade sedan att hälla lite i hennes vatten skål, vattnet blev mer tilltalande för henne och hon 

dricker mer om jag har ks i vattnet. 

 



Gunnar Isaksson. MSM påverkar levern positivt genom att den får svavel som är det bränsle levern 

behöver för att göra sig av med gifter. Jag hade mycket dåliga levervärden pga olyckliga 

kombinationseffekter av mediciner. Efter en månad med MSM så hade mina levervärden 

normaliserats. Specialistläkaren var överförtjust att det gått så bra för mig. 

 

Charlotta Swan. Fick magsjuka igår, mådde förskräckligt och spydde  Så tog jag en stor kopp varmt 

vatten + ks och drack. Det kom upp igen så gjorde om det och såg till att ligga stilla så det fick stanna 

kvar. Sen blev jag bra! Illamåendet bara försvann och även om jag är matt och trött så mår jag inte 

alls illa längre och har inte spytt något mer. Kan det vara så att det bara hjälper på en gång och slår ut 

magsjukan??? Hann bara vara sjuk några timma! 

 

Annika Gustafsson.  Hade samma problem med håravfall, äter msm, silica o tar silver varje dag, efter 

ca 3 mån började mitt hår växa o bli tjockare så håll ut. 

 

Jim Bauhn. Gav rådet till min 14-åriga dotter att spraya huden med kollodialt silver, låta det torka in 

o sen använda ekologisk kallpressad kokosolja. Fungerade utmärkt. Nöjd dotter! 

 

Magnus Broman. Myggbett! Befinner mig en månad på en plats med betydligt fler mygg än jag 

annars gör och känner nu att jag skulle inte klara mig och familjen utan silvervatten och EMS-kräm. 

Bägge tycks de ha den gudomliga effekten att stilla klådan av de många myggbetten som annars hade 

plågat framförallt mig och dottern. EMS-krämen både lugnar och läker dotterns myggbett medan jag 

nöjer mig med att spraya silvervatten på mina. Det kan kräva några tryck på sprayflaskan, men när 

det väl tar så sitter effekten runtom 6-12 timmar. Ibland funkar det direkt och ibland får jag spraya på 

2-3 gånger inom loppet av en timma. Men jösses så skönt att slippa bli galen av allt jädra kliande. 

Förra gången tvingades vi uppsöka läkare för dottern överreagerar på myggbetten, men så icke 

denna gång. Aldrig mer än en sådan här resa utan silvervatten och EMS. Sen har vi fått tillfälle att 

testa silvervatten på en släkting som rev upp ett par sår och det läker så klart snabbare och finare än 

väntat. Det är väl minst dubbla farten mot vad man annars skulle förvänta sig. Så där sparade man 

kanske (veta går ju inte helt säkert) in ett besök på vårdcentral eller i alla fall ett par dagars onödigt 

lidande. Gud så skönt! 

 

Agneta Emsell. Silver hjälper. Min dotter på snart 12 år hade så ont i ena örat igår så hon grät o det 

är ovanligt fast hon tidigare haft många öroninfektioner i sitt liv. Jag sprayade silver i örat ett par 

gånger o hon somnade för det var vid 23. När kl är 4 vaknar hon av att hon har jätteont i andra örat p 

bara gråter. Då sprayade jag bara en gång o ungen somnade efter 10 min o idag har hon ej ont i 

öronen. Är förkyld men inte ont i öronen. 

 

Malin Jacobsson. Jag har alltid sprayflaska med KS till hands, örvärk, bihåleinflammation, halsont - 

det hjälper och jag och dottern har inte behövt uppsöka läkare och har sluppit antibiotika  Det hjälper 

verkligen! 

 

Emilie Forsell. Min 1.5-åring skrek o tog sig för örat. Det kom smygande de sista två timmarna bara. 

Han kom inte till ro, inga ställningar var sköna för hans öra. Nu tog jag o droppade ks i örat på 

honom, han skrek i 5 sekunder o sen slocknade han på studs. Tar det som ett gott tecken men tänkte 

ändå kolla om det är så jag borde göra - att droppa det direkt i örat? Uppdatering: Måste bara 



uppdatera om gårdagen, o min sons öronvärk. Han kunde ju inte sluta gråta/skrika, sen droppade jag 

ks i örat på honom o han somnade inom några sekunder (helt sjukt!). Sen vaknade han igen o bara 

grät så jag åkte till akuten med honom. Detta var ca 5 timmar efter jag droppade ks. Läkaren sa att 

hans trumhinna hade spräckts men "den har konstigt nog nästan läkt ihop". Jag fick kåvepenin 

utskrivet men har inte hämtat ut den, utan har droppat ett par ggr idag med istället o inte ett tecken 

på smärta! Jag blev så chockad över reaktionen! Det tog, utan att överdriva, ungefär 15 sekunder 

innan han sov från att droppen landade i hans öra!  IMPAD! 

 

Benny Ringström. Tok-förkyld när jag åkte hem från jobbet kl.21 igår..2 Silvergroggar innan sängdax 

å 1 på morgonen å nu helt frisk på jobbet igen. Sug på den alla troll!! 

 

Ingmari Rosberg Json. Många med mig undrar varför gamla, beprövade, naturliga läkemedel kallas 

alternativa. Vad är det för alternativt med dem? Vem bestämde, att olika kemikaliekonstruktioner 

skulle vara ett förstahandsval?? Dessa kemikalieprodukter har vi ju bara haft några år, medan de 

gamla medlen har funnits i århundraden. Mig veterligen, har ALDRIG ett gammalt, beprövat medel 

dödat någon människa, medan tusen och åter tusen människor årligen dödas av olika 

kemikalieblandningar. Varför blir inte människor rädda, när de läser om alla biverkningar från sk. 

skolmedicin? Och varför kastar sig somliga som hungriga tigrar över folk, som försöker bota sig själva 

med det naturen har gett oss? Jag kan förmodligen besvara frågorna själv - mammon. 

 

Caroline Kron. När jag fick hem min första flaska drack jag ganska mycket och efter två dagar fick jag 

superont i huvudet o ner i axlarna satt o tänkte jag vill inte ta panodil o så efter en stund tog jag ett 

snapsglas fult med silver o sen efter en kvart var huvudvärken helt borta jag ammar och har bestämt 

mig för att fortsätta efter jag ammar klart. 

 

Mats Henriksson. Med anledning av en nyligen uppkommen 'tråd' postar jag det här! Det finns inga 

studier gällande Kolloidalt Silver, och i synnerhet inga studier som påvisar ämnets effektivitet, eller 

dess avsaknad av allvarliga skadeverkningar! Det är åtminstone vad ett stort antal s.k. 

'nyhetsmedier', 'myndighetspersoner', 'läkemedelsindustriföreträdare' samt andra 'provokatörer' 

påstår (ljuger)! MEN VAD ÄR DÅ DETTA??? Över 1200 'träffar' enbart hos 'US National Library of 

Medicine' och 'National Institutes of Health'! 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Colloidal+silver 

 

Marie Blomback. Jag var i Afrika tre veckor i julas och hade med mig 3 liter KS och tog mina huttar 

några gånger varje dag istället för malariatabletter. 

 

Maarith Byström Heino. Min 14-åriga dotter tog ks i förebyggande när hon utsatts för smittan hos 

sin pappa.Hon fick vattkoppor ändå,Hon fick mycket koppor (som vi baddade med ks) .Men hade 

bara feber ett par dagar.Dom hon blev smittad av hade högre feber och feber fler dagar än min 

dotter.Jag är övertygad om att hon klarade sig lindrigare undan pga att hon intagit 2 msk/dag ks 

innan. 

 

Cathrine Hagstrom. Säga vad man vill om silvret men funkar gör det ju!!! Jag har haft kronisk 

bihåleinflammation och provat ALLT! Kortisonspray varje dag, Sinova, Sinoclear, samt operation och 



har ändå varit tvungen att ta flera pencillinkurer varje år med påföljande magrubbning. Det har 

verkligen varit ett elände tills nu. Började spraya outspätt silver i näsan för 2 månader sedan och har 

nu blivit kvitt problemet helt och kan andas med den näsborren som alltid satte igen sig. Behöver 

inte ens spraya nu. Känns så skönt att det äntligen är över!!! 

 

Katarina Magnusson. Har tagit KS i ca 3 veckor nu och jag har inte tagit min astmamedicin Symbicort 

på 2 veckor ( hållt på i 10 år). Det enda som inte vill ge sig är min nästäppa och smak o luktsinne. 

 

Angelica Karlsson. Nån som har erfarenhet av ks när man drabbats av kräksjuka? Jag gav min son 

detta efter att han spytt flera ggr. Sen vart det lugnt och han vart piggare. Gav han dagen efter o 

fanns inte minsta illamående eller symtom på att han vart dålig innan. 

Victoria Bergmark. Jag frågade häromdagen om tips mot huvudvärk, samt även tips i förebyggande 

syfte till barnen som ska utomlands med sin pappa på lördag. Yngsta dottern (snart 11 år) hade haft 

huvudvärk sedan i söndags, jag "tvingade" henne att vara hemma igår för att vila. Hon har tagit KS m 

pressad lime lite då och då under dagarna här, även om hon egentligen inte tycker om smaken 

Smiley smile Igår kväll efter en väldigt lugn dag, kände hon inte av huvudvärken längre, men hon var 

lite orolig att den skulle komma tillbaka idag när hon var på skolan. Därför bad hon att få med sig lite 

KS i en flaska för att kunna ta vid behov. Sagt och gjort. Hon fick en sprayflaska med sig. När hon kom 

hem sen sa hon att så fort hon börjat känna att det gjorde lite ont i huvudet så hade hon sprayat, och 

då hade det försvunnit på direkten! Så hon var så nöjd.  Placebo eller ej, det låter jag vara osagt. Men 

vi har då alla här hemma sluppit långvarig flunsa, min förkylning skrämdes iväg på två dagar. 

 

Anders Sultan. Fick en väldigt glädjande berättelse från en av gruppens veterinärer. Han vill vara 

anonym då det är kontroversiellt inom veterinärkretsar det han berättar. Han har nämligen fått bevis 

för att KS kan bota kattpest. Han har även sett att vacciner många gånger är det som ger själva 

sjukdomen djuret vaccineras mot, i det här fallet vaccin mot just kattpest... 

 

Hans berättelse: 

 

"Två 7-månader gamla katter kom till kliniken i slutet av januari. Den ena hade hög feber. De hade 

slutat äta. Blodprover visade grav neutropeni (låga vita). De kom båda från ett katthem där 2 katter 

dött i kattpest under hösten. De fick diagnosen kattpest och en erfaren kollega ansåg att prognosen 

var så dyster att vi borde rekommendera avlivning. 5 dagar innan de insjuknade hade de för övrigt 

fått kattpest- och kattsnuva-vaccin. Eftersom katterna var relativt pigga vid besöket och inte verkade 

lida svårt så lät jag istället djurägaren ta med sig dem hem för att stödmata och ge vätska med 

spruta. Djurägaren erbjöds även att hämta kolloidalt silver hos mig för en provbehandling (dos: 5 ml 

3 ggr per dag). De var nyfikna och ville naturligtvis prova behandla för att se om de kunde bli bättre. 

Inom ett par dagar var de mycket piggare och började äta själva. 4-5 dagar efter insatt behandling så 

var de precis som innan. Helt friska så vitt djurägarna kunde bedöma. Spännande resultat som vi hört 

från annat håll även tidigare. Eftersom KS är helt ofarligt att prova så borde det vara ett mer logiskt 

alternativ till avlivning tycker man... 

 

Angelika Wennerdahl.  Kastrerade våra bägge unga katter innan jul och då vaccination och chippning 

ingick i kampanjen, tänkte jag att .. ok.. ( Har dock fått en annan syn på vaccination på senare tid men 



ändå... ) Första vaccinationstilfället gick obemärkt förbi... Men eft påfyllnad några veckor senare, blev 

den ena hanen jätteknepig ngn dag efter. .. Blinkhinnorna var framme på bägge ögonen, han 

flämtade häftigt och var allmänt orolig... Har aldrig sett ngn av mina katter så vare sig innan eller 

efter detta tillfälle... Jag blev jätterädd iaf och gav honom KS i spruta i munnen som han fick svälja 

flera ggr under de närmsta dagarna... Han blev mkt bättre redan eft en liten stund men fortsatte iaf 

en tid att ge honom direkt i munnen... Jag är ingen veterinär då men min uppfattningen är iaf att han 

fick symtom på den vaccinationen och det blev bra eft att han fick KS.. Än en gång är iaf jag övertygad 

om att KS är ovärderligt. ..!!! 

 

Dolly Duck. Blev fnissig igår när katten inte ville dricka vattnet som var nyupphällt, utan jamade tills 

jag hällt i silvret....då passade det kissen... 

 

Agnetha Hjortsparre. Min veterinär säljer KS och när jag gett min Hund tik KS i vattnet när hon fick 

Livmodersinflamation, sa veterinären att det var säkert därför hon överlevde! Hon var väldigt sjuk! 

 

Gunilla Bylund. Jag har en rottweiler som fick en form av frätskada på halva underläpp och överläpp 

och halva nosen.Hon skrek till när vi var ute men jag kunde inte hitta något fel då.När vi kom in såg 

jag att hon slickade sig hela tiden. såret var rött nästan blodigt.Jag började spreja henne med ks till 

att börja med flera ggr i timmen och hon fick även dricka ks. hon blev bättre men hon har mörk och 

svart pigment som var borta så jag trodde att det skulle bestå så,men jag fortsatte med ks.efter 4 

veckor har all pigment kommit tillbaka och idag kan man inte se att hon varit skadad.jag ångrar 

bittert att jag inte dokumenterade det.Fotade alltså… 

 

Mary Hellman. Jag hade kattmamma plus 5 ungar med svår diarré som varat i flera veckor. Flera 

besök på djursjukhus med dropp och flera olika antibiotika. Avföringsprover som alla kom tillbaka 

negativa från SVA. Tillslut tog jag saken i egna händer och började ge 5 ml 2ggr om dagen till alla 

katter, även de som inte var sjuka. redan dagen efter var avföringen hård. jag fortsatte i 1½ vecka. Nu 

får de Ks i vattenfontänen varje dag. alla mår toppen och kattungarna har flyttat hemifrån. 

 

Maria Söderqvist. Jag behandlade min katt själv, när han hade hög feber o var väldigt sjuk. Jag gav 

honom betydligt mer ks, ca 10mlx4. På 2dagar vart han frisk och kry igen:-)) 

 

Jeanette Hedell. "Hej! Jag lovade att berätta hur det gick med min hästs problemmage, hennes 

symtom verkar vara borta efter bara en liter ks har köpt en dunk av dig, som jag kan underhålla med. 

Ingen är lyckligare än jag, efter att provat allt i ett år, endast proequo gav ett kortvarigt resultat." 

LYCKA! För en tid sedan hade jag kontakt med en tjej som kämpade med diarré på sin häst. Något jag 

själv kämpat med under en längre tid. Det visade sig att vi hade liknande erfarenheter, provat en 

mängd olika probiotika, vissa fungerar en kort tid och de flesta inte alls. Jag gick till sist lite Old Shool, 

jag gav hästen bajs från en frisk häst. Då blev det genast fina bajsbollar. Men så snart jag slutade med 

det, så sprutade det ur honom igen. Det var helt uppenbart att de goda bakterierna inte överlevde... 

Plötsligt slog det mig, Kolloidalt Silver såklart! KS tar bara de dåliga bakterierna, inte de goda. Jag 

hade det hemma så jag började ge honom och då vände hela förloppet på riktigt! Att inte längre 

behöva stå och tvätta bajs från bakbenen är en himmelsk lycka, förra vintern stod jag i boxen och 

grät emellanåt... Vad som till sist fick ordning på min hästs mage var Kolloidalt Silver. Så jag tipsade 

henne om det och hur jag gjort. Och idag fick jag alltså detta meddelande som gjorde mig så otroligt 



otroligt glad! Jag kan inte sluta le för jag blev så himla glad! 

 

Kristin Ferm. Det är min häst det skrivs om ovan. Jag gav 2dl några dagar och minskade till en, efter 

en liter var symtomen helt borta. Har nu gett lite då och då. Hon har nu även börjat galoppera 

självmant, bärigt i bra tempo, jag har fått mana på henne massor innan. Hallelujamoment !!! Så ingen 

är gladare än jag att jag provade..... 

 

Anna-Lena Torkildsson. Det onda i magen har försvunnit, det går lättare att andas, beläggningen på 

tungan är borta. Candidan börjar försvinna från min kropp.. Underbara kollodialt silver! 

 

Marie Blomback. Det är som att få ett nytt liv. Har inte behövt ta medicin mot svamp på snart 1.5 år 

tack vare KS! 

 

Marie Blomback. Så var det även dags för mig. Opererades i tisdags och i måndags så kände jag hur 

jag började bli sjuk, huvudvärk, halsont mm. Inget konstigt med det när människor fallit som käglor 

runt mig i influensan. Men att vara sjuk när jag skulle opereras var ju ingen hit. Två silvergroggar 

måndag em och kväll gjorde att jag kände mig helt ok på tisdagen och kunde genomföra operationen. 

Hade självklart med mig ks som jag huttade hela tisdagen. (hann dessutom göra en sjuksköterska 

riktigt intresserad av ks, rekommenderade denna grupp Smiley smile, hon hade en kusin, 5 

barnsmamma, som var utdömd i cancer av svenska läkare men blev frisk när hon fick alternativ 

specialistvård i Tyskland, helomläggning av kosten och alternativa naturmedel.). Nu känner jag hur 

influensan ligger och lurar, men eftersom jag sprayar med ks i hals, näsan och huttar silvergrogg så är 

jag bara lite horklig i halsen och hostar upp lite slem. Det är skillnad mot att vara helt däckad det 

Smiley smile. Vad jag älskar KS! 

 

Anna Jeanette Schölin. Angående hudproblem på hund , så kan jag göra ett tillägg. Jag har en bulldog 

som får envisa sår och irriterad hud under hakan ibland , vi kan inte komma på vad som orsakar 

detta. Hur som helst , igår kom personen vi köpt hunden av på ett glatt besök och jag ville då visa 

detta elände ..... bara det att fanns i princip inget att visa ! Jag har under ca 2 veckor försökt komma 

ihåg att gnugga och dutta med KS under hakan varje kväll och nu finns det alltså inget kvar… 

 

Kenneth Nilsson. Ett litet enkelt bevis på Kolloidalt Silvers effektivitet! Dricker nu kaffe med mjölk 

från den 16:e februari. Mjölken är fortfarande frisk och god 11 dagar efter utgångsdatum eftersom 

jag hällt i KS i den när jag köpte den ! Ett litet tecken på att det fungerar! 

 

Marcus Bergqvist. Jag använder KS som akutmedel när begynnande halsont, magsjuka eller liknande 

gör sig påminnt. Några deciliter brukar stoppa vidare utbredning. 

 

Christoffer Lennartsson. Har en dotter på 9 veckor som har torsk på tungan. Använder idag 

bikarbonat blandat med vatten men fungerar inte. Även använt mycostatin utan önskat resultat. 

Fråga: Fungerar KS mot torsk? Hur ska man i sådana fall dosera? Hur ofta ska det tas? Hoppas någon 

här inne har erfarenhet. Återkoppling på hur det gick: Testade till slut med KS. Doppade en topz i KS 

och strök (gnuggade) på min dotters tunga. Detta gjorde vi kanske varannan gång efter vi bytt blöja. 

Min fru drack även några matskedar varje dag. Torsken på tungan är nu borta sen ett par veckor! 

 



Elisabeth Brodd-Adolfsson. Katastrof vaknade i går med ont i halsen. Stor mässa i helgen... tog en 

silvergrogg vaknade helt frisk idag. Lycka! 

 

Kim Larsson. Oj här forsar man fram i energi. Tog min första dos ks igår 1 tsk mot 

bihåleinflammation, och smörjde på silversalva på näsan och i panna igår kväll. Efter 20min kände jag 

hur vissa delar blir varma där jag hade ont, halsen kändes underlig och varm(har sår i halsen pga av 

hostande). Blev lite rädd men tänkte " Nu tar vi det lugnt, ingen fara..ingen har någonsin dött av ks så 

du kommer inte göra det heller (ni vet all skrämselskit sätter sig i bakhuvudet). Sen när värmekänslan 

la sig så kändes allt så gött:). Idag har jag varit så pigg och haft mycket mindre ont i mina bihålor. Från 

att ha legat döende i soffan av trötthet, och avslagen av smärtorna i bihålorna till att vara pigg som 

en duracell kanin med mindre smärtor i bihålorna, samt mycket lättare att andas ... Underbart! Så 

bra att jag aldrig tog antibiotika eller fortsatte med kortison. (som för övrigt har ställt till med oreda i 

huden. Som när jag stressar nu så får jag klåda på kroppen och röda utslag,samt att det bränner i 

huden). Just hate kortison.All kärlek till ks Smiley smile Ks är som rena koffeinpilret för mig. 

 

Mayne Sundewall Hopkins. Eftersom det inte finns tillräckligt med (bl a) silver i våra jordar (pga 

modernt lantbruk!) längre, så huttar jag lite KS v a r j e dag. Jag tar däremot aldrig KS 'vid minsta 

förkylning' eftersom jag inte haft någon sedan KS kom i huset. Ingen snuva, ingen magsjuka, inga 

'basselusker' ö h t - KS är en superprodukt som håller min SLE 'på mattan'!! 

 

Hanna Tolander. Vi häller ks i en blomspruta och dottern sprayar sig i ansiktet med den två ggr om 

dagen. Otroligt bra resultat, även gamla ärr försvann. 

 

Pernilla Antonsson. Jag fick in en kattunge med kattsnuva o hon höll på att dö för mig .bombade 

henne med ks i 2 timmar. Då började hon jama o röra sig lite efter ytterligare 2 timmar med mer ks 

så gick hon omkring o dagen efter märktes ingenting. 

 

Susanne Holm. KS fungerar alldeles utmärkt på retrievereksem också ("hotspot", blöt varig 

hudinflammation) Duttade/sprayade på huden flera gånger om dagen och gav även hunden att 

dricka. Behövde inte ens raka bort päls Tog inte många dagar. Hon viftade ivrigt på svansen när jag 

hällde upp silver till henne. Kloka djur vet vad som hjälper! Jag är djurhomeopat och hade en åskrädd 

hund, som kom och "hämtade" mig när hon hörde åskmuller på avstånd. Hon liksom sa_" matte nu 

är jag lite rädd, kan vi gå till din skrivbordslåda och hämta Axxx!"  Vissa kallar det placebo… 

 

Annette Seidlitz. Jag måste få dela med mej om vår historia. Jag har en pudelkorsning på idag 6 år. 

Hon har haft 6 st (!) bukspottkörtelinflammationer! Vi har i alla fallen anlitat veterinärer som i och för 

sig gjort ett bra (dyrt!) jobb med olika prover och mediciner. Men hon höll på att svälta ihjäl på deras 

specialfoder. Vi beslutade att det får bära eller brista och vi började barfa henne med hjälp av en 

kunnig och påläst person. Hon blev frisk och gick upp i vikt (1 kg!) Hon ska väga ca 5 kg och gör det 

idag. I samband med senaste löpet slutade hon att äta och åt sporadiskt ca 25% av vad hon ska äta. 

Då kommer inflammationen som ett brev på posten! Jag ringde och skulle boka en tid hos 

veterinären och fick mej en utskällning av en djursjukvårdare i telefonen; hur kan jag vara så dum att 

jag gav henne sådan mat? Jag fick en tid 2 timmar senare. Under tiden gav jag henne nötvom 1 msk i 

taget samt 5 ml silvervatten. Omedelbart åt hon och lade sig sedan att sova helt utan föregående 

symptom. Jag ringde återbud (och fick en utskällning till) och bad dem att be veterinären att ringa 



mej på em ifall jag skulle behöva åka in i alla fall. Troll fick mat en gång i timmen + 5 ml silvervatten 

varannan timme.På eftermiddagen var hon helt normal utan symptom. I morse var hon t o m sprallig 

och studsade som bars pudlar kan. Idag får hon en hel vombulle varannan timme och 5 ml 

silvervatten 3 ggr under dagen. I morgon ska jag låta det gå 3 timmar emellan och ge henne 1,5 bulle 

och fortsätta med silvret 3 ggr per dag veckan ut. Jag kan nästan inte tro att det är sant! Som det ser 

ut idag så lyckades vi häva hennes anfall. 

 

Susanne. Jag tycker att kolloidalt silver är toppen. Jag har använt det i över 15 år. Jättebra mot 

bakterier, virus (svår förkylning med feber, ont i halsen, snuva och illamående helt borta till nästa dag 

med 2 silvergroggar, ont i halsen borta på 15-20 minuter efter att ha sprayat med silver + lite alkohol 

jätteofta) , svamp, finnar (rengör huden och badda så ofta du kan, röda finnar bleknar på 2 timmar), 

svårläkta sår (syrrans sår på benet ville inte läka förrän hon sprayade silver på, då märkte man 

skillnad redan efter några timmar), rosfeber (mamma som fick det 6 ggr per år förut får det inte alls 

efter att hon dagligen använder silver) magsjuka. Illaluktande fötter armar. Blommor håller längre i 

vasen o.s.v Love it. Förr gjorde jag mitt eget kolloidala silver, nu köper jag Ionosils av ren 

bekvämlighet. Jättebra! 

 

Marie Ring. Känns härligt, fått bort en Vagel i ögat på två dagar med Ks, tidigare tog det över en 

vecka när jag fick en sån. Har också gjort Tandkrämen från recept jag sett här, känslan i munnen efter 

bara tre dagar är så positiv. 

 

Ingrid Ohlin. Jag drabbas också rätt ofta o vaglar. Sedan jag börjat bekämpa de med KS blir jag av 

med de värsta besvären på 4-5 timmar. Tidigare hade jag ont ca 1 vecka o hela ögat kunde nästan 

svullna igen. Underbara KS. 

 

Kent Bengtsson. Framgång med EMS salva. Jag har haft fotsvamp på¨vänster fot som har varit svår 

att bli av med. Fotbad med Kolloidalt Silver eller MMS (Klordioxid) har hjälpt men är för bökiga för 

min smak. Jag har sprayat foten med en MSM och Kolloidal silver lösning, men det har bara stoppat 

nagelsvampen, inte fotsvampen. Jag bor i England och beställde en silversalva med KS och kokosolja, 

men den gjorde knappn något heller. Lät det vara ett tag. Fotsvamp gör ju inte precis ont. Men 

tänkte att jag skall testa den där EMS salvan, så beställde en burk från Sverige. Dyraste salva jag 

någonsin köpt. Min fot hade flagnande hud på de flesta ställen och vissa ställen mer röda fält som 

såg mer ut som exèm. Naglarna hade lösa längsgående flagor ovanpå och två av dem hade svampen 

ätit sig under en bit och bildat en tjock gul massa (men detta hade avstannat med att spraya med 

MSM och KS redan). Jag började stryka på lite salva morgon och kväll efter att jag sprayat med KS och 

låtit detta torka lite. Inom tre dagar tyckte jag mig märka en förbättring och nu cirka tio dagar senare 

är så gott som all antydning till flagning och sprickor borta på hela foten och de röda fälten är nästan 

tillbaks till den normala hudtonen. Huden är mjukare och smidigare än vad den varit på många år. En 

utmärkt produkt, och min attityd till priset har förbättrats avsevärt. Ville bara dela med mig detta. 

 

Jennifer Pettersson. Jag skulle rekommendera alla att mot magbesvär (jag har ibs) att använda ks, 

samt aloevera! Jag har fått det bästa resultatet & har idag INGA besvär! 

 

Thomas Wallin. Jag som är magsäcksopererad har sedan 2008 haft lös mage men sedan jag har 

börjar med KS med en kapsyl morgon och kväll så har min mage blivit otroligt mycket bättre! 



 

Lilian Ögren. Mina två gamla islandshästdamer har varit lösa i magen ett tag....prövade först med 

vanlig jäst och mycket morötter utan resultat....Men efter 3 dagar med 1 dl Ionosil i varje vattenhink 

så är de normala i magen!!! Detta har hållit sig i över en vecka nu så jag börjar andas ut! Hurra! 

 

Pernilla Johansson. Ks och Msm har hjälpt mig mot min tandsten. Första gången som jag inte hade 

tandsten när jag var hos tandläkaren för ett tag sedan. 

 

Ann Person. En, för mig, glad historia. I torsdags hade jag nya skor på mig på jobbet.  I fredags hade 

jag världens största skavsår. Kunde inte stå på foten utan att det gjorde ont.  Sprayade rent silver på 

det öppna såret lika stort som en femkrona. Sov med bommullspads indränkt i silver och en socka 

över. Dagen efter hade jag ett vanligt plåster och skor. (Dag 2 alltså). Sprayade silver lite på söndag 

morgon. Igår måndag glömde jag bort att jag hade skavsår och idag ser det ut som bild i 

kommentarer visar! Har jobbat hela dagarna med skor och inget plåster både igår måndag och idag 

tisdag. Tack kolloidalt silver. Tack Viveca (du kommer alltid att bli tackad) Tack Anders som orkar stå 

emot. Luta dig mot oss 25.000 anhängare. 

 

Björn von Backe. Får torra ögon på jobbet, och KS är det som funkar bäst mot torra ögon, utan 

biverkningar. Tidigare körde jag samma blandning för näsa som ögon: 1 del msm och 5 delar ks. Men 

funkade ju lika bra med ren ks för mina ögon. 

 

Ingela Karlsson. Måste bara berätta om min häst Belgarion, valack 15 år. Har i princip inte varit ridbar 

i vårsol de senastr 10 åren. Vet hittar inga fel, själv tror jag på kronisk Borrelia/erlischias som ju inte 

finns enligt svenska läkare o veterinärer. Nåväl när han fick hosta förra året testade jag med MSM o 

KS med lysande resultat, MSM har han sedan fått hela tiden. För några veckor sedan började ögonen 

bli röda o området över njurarna ömt. Började med KS igen och idag har vi varit ute o galopperat i 

vårsolen - helt fantastiskt! 

 

Julia Louise W. EMS-créme. Den bästa ansiktskrämen jag någonsin testat. Får alltid problemhy på 

vinterhalvåret i form av jätteoljig fet hy och lätt för mkt acne vilket jag aldrig har på sommaren.. Med 

denna har jag matt fin hy från morgon till kväll och acnen avtar bara mer och mer. Lagt ut massa 

pengar på krämer som inte funkar, ÄNTLIGEN har jag hittat den absolut bästa som verkligen funkar! 

 

Veronica Ingela Mariette J. Rekommenderar Ionosil varmt! Använder den till både mig själv och mina 

djur (hund, katt, fågel, akvariefiskar) i olika sammanhang från rengöring av sår till att stärka kroppen 

inifrån!  

 

Sanna Thunmarker. Blev smittad på jobbet i måndags...en kollega har över 40graders feber o 

lunginflammation . En svår huvudvärk och feber...jag fick också feber o huvudvärk men pga att jag 

har svår psoriasisartrit så sätter det sig i lederna...men febern är borta och huvudvärken nästan också 

silvergroggar! 

 

Jonna Öhman. Äldre sonen fick magsjuka på fredag, nu är det torsdag och jag är fortfarande frisk!! 

Har shottat varm KS alltså!! Otroligt!! Senast han hade magsjuka spydde jag i ett dygn! 

 



Suzanne Byström. Har använt koncentrat av silver i båtens vattentankar i åratal utan att någon sagt 

något.  Nää orsaken till att man nu skriker högt är att omfattningen av användningsområden av silver 

hotar läkemedelsindustrin och etablissemanget. 

 

Mette Johansen.  Gör också så, sprayar runt o på mig på planet, och grannen om jag känner den , på 

maten - överallt. Många runt mig här på Tenerife, kroknar av medföljande baciller fr Sverige, men 

inte jag. Ändå är mitt immunförsvar lågt pga medicinering. Tacka vet ja Silver! 

 

Linda Fant. MSM har hjälpt min långsamma matsmältning otroligt mycket! Jag har hela livet lidit av 

detta men för två månader sedan började jag ta MSM och det var ju som om någon öppnade dörren 

till Paradiset! Inga magproblem mera! <3 

 

Ann-Katrin Matar. Andas in KS, förstås! Äntligen har jag blivit mycket bättre i mina lungor och näsa. 

Slemmet är nästan borta och jag känner mig mycket piggare. Får sova utan slemmande och hostande 

på nätterna. Inhalerar 2 - 3 gånger per dag. Fantastiskt! Svårt å tro… 

 

Gerd Bergman.  Jag började med msm i november tar en dryg tsk om dan o jag har blivit av med min 

pälsdjursallergi o förkylningsastma helt underbart. Kan nu besöka min dotter som har fyra kattor o 

två hästar o min son kan ta med sin hund hem till oss nu. 

 

Alex Hansell. Sent igår kväll kom Herr Kräk på besök & ringde på, vi tackade för vänligheten, avböjde 

snällt intrånget, halsade KS, gjorde tarmdansstegen med ljumvarmt vatten & la oss, imorse var det 

full rulle på cirkus Hansell & inte ett tecken på några sådana ofrivilliga gäster!  underbart, eftersom 

sånt här finns ingen tid för! 

 

Lotta Lind. Blir så glad! Min Jack Russeltik har haft problem med svamp i huden mage och 

tassar.Börjad hälla en skvätt silvervatten i vattenskålen och vips så försvann det och hon har slutat 

att klia sig, underbart. 

 

Elisabeth Sandin Fd Hockman. Köpt silverlotion för att russet kliar rumpan, ska bli intressant att se 

om det funkar långsiktigt.  Har ett känsligt fullblod där minsta lilla skråma blir svullna ben och 

varigt......."lånade" lite silverlotion till hennes ena karled i fram där hon har mugg.......3 dagar, smörjt 

1 gång varje kväll.......muggen borta, trots att hon vistas i hage där lera finns.  Helt otroligt. 

 

Anna Andersson.  Vår familj och även våra djur har druckit Ionosil i 10 år.Djuren har en liten skål med 

Ionosil så de har fri tillgång att dricka det när de vill.Ofta går dom först och dricker av det innan de 

dricker ur skålen med kranvattnet.Ibland dricker de bara ks och ibland kan de hoppa över några 

dagar.Men varför de gör det kan nog bara djuren själva svara på. Vi har inte behövt avmaska djuren 

en enda gång för ks dödar ju virus mask svamp och parasiter.Vi lämnar in avföringsprover till 

veterinären varje höst och kollar upp så att allt verkligen är ok.Vi människor dricker 1 msk ks varje 

kväll efter tandborstningen.Varken djuren eller vi har varit sjuka sedan vi börja dricka ks.Inte ens haft 

en förkylning eller någon maginfluensa.Ks att spraya på sår och skador är toppen eftersom såren 

läker så fort utan att det blir någon infektion. 

 

Johan Sven. Det är endast silverklorid som man kan få Argyria av, inget annat. Rent kolloidalt silver är 



inte skadligt om så länge man inte intar flera liter per dag i 80 år.... Dom som öppnar munnen om 'de 

är bara placebo' varken djur eller barn kan uppvisa placebo, har själv läkt ut grov barneksem som 

blödde o spräkte huden hela tiden o läkare endast ville ge hormonstörande kortisonkräm som 

brände sönder huden. Har botats en 8årings grova astma som ofta ledde till kollaps, han behöver inte 

inhalator längre. Botade mitt ex kroniska urinvägsinfektion som hafts hela livet där inga 

receptbelagda mediciner hjälpt. Jag använder det till min psoriasis på hela huvudet(har provat alla 

krämer inom apoteket, receptfritt som recept), gör egen kroppskräm, använder det på sår som fås 

när det grävs mycket i jord i skog och skär mig med kniv/yxa(sår läker 5-10gånger snabbaremed ks än 

utan) osv. Det är skillnad på nanopartiklar o nanopartiklar samt även olika former som kolliodalt 

silver, silvernitrat och silverklorid. Media gör dock ingen skillnad över huvudtaget på dessa! Och ja 

det har anti-cancer effekter http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2996348/ bla. Dom 

artiklar som sprids i media är skrivna av vof:are, är inget mer än en sekt av folk som endast tror på 

det läkemedelsindustrin säger. Har själv hjälpt en att bota grov prostatacancer på endast 2månader. 

Läkarna ville klippa kulorna o förgifta han med kemo (som dödar fler än vad de räddar). Som sagt 

finns mer öppna länder än Sverige där man faktiskt bryr sig om människor och ger dom bästa möjliga 

vård. Och ja både Nigeria och Sierre Leone blev av med sin ebola med bla ks, inget mirakelvaccin 

behövdes där inte. 

 

Ywonne Björk. Måste berätta om min gamla tacka. I tisdags morse när jag skulle släppa ut fåren, såg 

jag att min goa gamla Rosa inte mådde bra. Det skummade ur mun å näsa. Hon flåsade häftigt, fick 

knappt luft. Trodde hon skulle dö. Tr Sprutade silver i näsborrarna å gav henne silvergrogg 3ggr/dag. 

Fick henne till att dricka lite vatten. Idag märks det inget på henne! Vet ej om det var en riktigt 

ordentlig förkylning...Är så oändligt tacksam att vi har silvret. 

 

Tina Johansson. Har använt nässköljare som man kan handla på Apoteket ,fyller den med varmt 

vatten ,salt och en dutt ks och sköljer istort sett varje dag, idag är jag av med mina besvär jag haft 

istort sett hela mitt liv i bihålorna. 

 

Daniel Zetterström. Hade tandköttsinflammation och blödde rejält vid borstning, tom när jag 'sög' 

lite på tänderna. Köpte till slut en flaska silver. Tog ett par teskedar som fick stanna i munnen under 

ett par minuter och upprepade under en halv dag och nu är det nästan helt bra. Fortsätter dock ett 

tag till. 

 

Björn Nalle Larsson. Silversalva perfekt mot mynteksem, 4 dagar så var det borta, tog 14 dagar med 

läkarnas starka cortison skräp förra gången. 

 

Michael Carlsson. Köpte min första flaska Ionosil nyligen, jag vet sedan tidigare hur effektivt silver är 

(har sett hur brännskador läks med de silverplåster Astrid Lindgren-sjukhuset använde 2002) och har 

länge varit nyfiken så jag tänkte testa det bara för den skull, som förebyggande. Jag är sällan eller 

nästan aldrig sjuk i vanliga infektionssjukdomar som snuva, flunsa etc men långt ifrån någon 

renlevnadsmänniska för det. Nåt skit har man väl alltid tänkte jag så det skulle bli spännande att se 

vad som hände. Jag började därefter att dricka ca 20 ml om dagen för att se vad som skulle hända. 

Dag två insåg jag att den efterhängsna fotsvamp eller vad det är jag haft på tårna höll på att försvinna 

helt (Idag på dag sex betraktar jag den som helt utläkt sedan ett par dagar). Från dag två började jag 

dock känna av symptom på snuva, som blev värre och värre för varje dag som följde. Huvudvärk, 



feberkänsla som kom och gick, ont i halsen, trötthet osv. Dag fem bestämde jag mig för att inte ta 

något den dagen, då kändes det som "fullskalig influensa" men att dricka mycket vanligt vatten på 

kvällen för jag insåg att jag inte skött det ordentligt. Idag på dag sex är jag pigg som en lärka igen. Jag 

läste nu bland filerna om Herxheimerreaktion och behöver inte tvivla på att det var en 

utrensningseffekt jag kände av. Tja, det är bara att konstatera att det här är bra grejor som funkar. 

 

Ann-Katrin Matar. Äntligen har jag blivit mycket bättre i mina lungor och näsa! Slemmet är nästan 

borta och jag känner mig mycket piggare. Får sova utan slemmande och hostande på nätterna. 

Inhalerar KS 2 - 3 gånger per dag. Fantastiskt!  

 

Christoffer Cholla Söderlund. Har precis använt mig av KS för att ta bort envis ögoninflammation 

(salva från apoteket hjälpte inte)och till min förvåning så är jag nu botad av detta hokuspokus vatten  

- har haft en del tveksamheter till att de skulle kunna hjälpa men nu är jag övertygad.. Kommer 

använda de direkt vid fler Infektioner. 

 

Maria Gustafsson. Är ny användare av ks men kan säga att skeptikern i mig gnagde hårt och länge 

Tack vare alla "trovärdiga" inlägg som påvisar skador med ks. Som tur va så övertalade jag mig själv 

och blev frälst. Men skulle faktiskt inte som en del skriver här, rekommendera denna sida till nån som 

har den minsta lilla skepsis inför detta för här är mycket som spär på osäkerheten och troll har en 

förmåga att vara mer envisa och övertygande ibland än vi som faktiskt vet att det funkar... 

 

Micki Pikulinsky. Fick en gaffel under nagelbandet..() diskmaskin... blev super ont o infekterat. höll 

tummen typ 15 min i ett snapsglas med silver. ... allt ont borta. och har hållits borta. Tummen bra nu! 

 

Perra Pettson. Med min KOL så satte jag igång att andas KS i denna apparat (nebulisator). Gissa 

varför jag gärna gör reklam för KS i lungorna? JOO för att jag blivit mycket starkare och andas mycket 

lättare. Sedan Skiter jag i vad sjukvärden säger om detta! Det enda sjukvården kunde göra för mig var 

att vaccinera mot lunginflammation och flunsa och ge Pulmicort ... Inte intresserad Har aldrig flunsa. 

 

Lilli Marie. Min dotters (4 år) förkylningsastma är mkt illa när hon är sjuk- men inga mediciner behövs 

nu när vi har nebulizer med KS. Ger även en klunk KS till henne på morgonen och smörjer in bröstet 

med eko kokosolja och eteriska oljor och ger alltid oss alla holistic vitamin D. 

 

Therése Westfält. 8 st Alvedon dödar en vuxen kvinna, 10 st en vuxen man. Om alvedon ansökt om 

godkännande idag hos läkemedelsverket hade den aldrig blivit godkänd. MEN, det är det det inte ngn 

som ifrågasätter, för alvedon ses i våra svenska ögon idag, som helt oskyldig. Att det kommer ut sånt 

här skit om silver är bara för att ingen kan ta patent på själva silvret. Vi kan ju tillverka silvervatten 

hemma & det är dessutom väldigt effektivt mot virus, vilket läkemedelsindustrin inte lyckats hitta 

ngn bra medicin mot. Dom är förmodligen berädda att lägga ganska mkt pengar på att smutskasta 

alla typer av Silvervatten & msm. För dom kan ju inte tjäna pengar på det. 

 

Jenny Elvelin. Dunkar med ks togs med till Afrika. 

1. Drack brunnsvatten, renade med KS. Inga problem. 



2. Underhållsdos på ngn matsked morgon och kväll, slarvade efter ett tag och magarna började rasa 

något mot slutet av resan. 

3. MSM till hela familjen från ett par veckor innan resan och under hela, lite halvslarvigt intag där 

också mot slutet. 

4. Inga problem med mystiska dunkar i väskan genom tullen. 

5. Hjälpt massa barn med svamp i hårbotten med silver/msm-spray och olivolja. 

6. Intresset av KS var stort bland folket på gården. 

Vi har bott på landet med allt vad det innebär, primitivt om man vill kalla det för det. Ätit på 

restauranger, ätit egenslaktat bla bla.. 

Ville bara ge en feedback till dem som går i samma funderingar med utlandsresa som jag gick i innan 

det bar av.  

Vaccin och profylax skippade jag, där flera avväganden gällande resmålet, klimat/årstid och ekonomi 

samt skepsis fick avgöra. 

Tropiska sjukdomar slapp vi denna gång i alla fall. 

 

Beda Hat. Fick iaf cancerbeskedet slutet på 2012. Läkaren sade att jag inte skulle kunna få fler barn 

och att livmodern måste opereras bort. Gjorde två cellgiftbehandlingar pga "gör du det inte så dör du 

och lämnar dina två söner utan mamma". Efter dessa två så fanns ingen förändring. Jag slutade och 

fortsatte att dricka KS och dränkte tamponger med det samt "uppsprut" Thcoljan användes flitigt på 

smörgås varje morgon och kväll samt rökelse av samma sort. Efter 2 månader ringde jag efter 

kontroll och tumören hade krympt avsevärt. Dom sa att den nu kunde opereras bort men jag vågade 

inte lita fullt ut på dom med risk för att vakna ur narkosen utan livmoder så jag fortsatte med 2 dl KS 

per intag, tamponger samt oljan. Efter 3 månader var tumören såpass liten så dom kunde göra en 

titthålskirurgi och "peta" ut den utan min oro. Läkare (ett dussin) kan inte ge någon annan förklaring 

än att cellgifterna gjorde sitt vilket jag skrattade åt. Det enda gifterna gjorde var att döda levande 

celler, bryta ner min kropp och sno mitt hår. Men återhämtade mig grymt fort. Maj 2014 blev jag 

gravid. Visserligen oplanerat men den 6 januari i år, 5 dagar efter att min son fötts så ringde jag upp 

den läkare på Sahlgrenska som gav mig dödsbeskedet och berättade. Hans svar fick mig helt perplex 

"Jag hade fel då, ska läsa på lite mer om det du berättar"… 

 

Ann Linderhjelm. En liten solskenshistoria: har släktingar på Nya Zeeland. De dricker KS varje dag, de 

är aldrig sjuka och de menar på att det är silvrets förtjänst. KS är stort i flera delar av världen, och det 

finns många seriösa tillverkare utomlands. 

 

Degerman Torbjörn. Jag dricker detta vatten som jag har blandat med ca. 2 teskedar Kolloidalt silver, 

varje gång jag dricker vatten. Jag dricker aldrig vatten direkt från kran..utan bara av vattnet i 

tillbringaren som står i kylskåpet..Det har renats kan man säga av Kolloidalt silver..I alla fall är det så 

det är sagt. En mycket berömd vetenskapsman som jag känner, som tidigare arbetade på Karolinska 

sjukhuset, uppmanade mig att inte dricka vatten direkt från kran..-"om du såg vattnet i 

förstoring..skulle du aldrig dricka det.."sa han till mig..det innehåller både det ena och det 



andra..parasiter, mögel osv...Och det kan jag förstå att det gör..Kolloidalt silver renar vattnet. 

 

Susanne Blecher. Blev helt av med halsont på 2 dagar när jag sprejade med silver o munsår ännu 

snabbare. 

 

Walentina Grahn. Skrev för några dagar att jag äntligen köpt en flaska ks . Kände mig "infekterad" i 

kroppen som om jag skulle få feber. Blev något värre ett par dagar sen vände det och nu mår jag bra 

och är frisk så det bröt aldrig ut. Känns även som om svampen jag har lite här o var börjar ge med sig. 

Fantastiskt! 

 

Kattis Bjerselius. Ett bra tips för att få sina tulpaner att leva länge. 1 dl silver i vattnet. Mina står rakt 

och fint drygt en vecka innan de börjar vissna men utan att sloka. 

 

Susanne Borg. Jag köpte billiga tulpaner på Ikea som helt klart inte var dagsfärska men se jag hällde 

också i en skvätt silver och en vecka stod dom rakt upp men sedan ramlade kronbladen. 

 

Lenita Eskills. Vill bara berätta att jag började dricka ionosil en kork om dagen sedan slutet av 

november 2014 och börjat med MSM 1krm dagligen sedan jan 2015 och ökat på sakta till 3krm 

dagligen. Jag är pollenalergiker och har medicinerat året runt (nästan)med Lorathadin . Men nu är 

det pollensäsong och jag behöver inga allergitabletter. Rinnsnuvan, nysningarna, ögonklådan, 

tröttheten har inte börjat ännu . Känner bara av att ögonen är lite svåra att få upp på morgonen men 

det hjälper att spraya med ionosil. Nog kan man säga att min allergi är lindrigare, knappt att jag 

känner av den utan att ta min allergimedicin. 

 

Emma Holmberg. Har en hund som kräkt ett par dar. Gav ks i vattenskålen från igår. Än så länge inte 

kräkt... 

 

Diana Nordström. Har en snart 10 årig hund som hade i flere dagars tid orolig/ luftbubblande tarmar 

och hade inget annat hemma just den kvällen det började så tog KS flaskan från skåpet och gav 

hunden 2 tsk oblandad rakt i munnen och det lugnade sig, satte även i vattenskålen så han kunde få i 

sig under natten. Följande morgon gav jag en gång till och nu har jag konstant i vattenskålen och inga 

tecken på tarmbubbel/ luft mera. 

 

Annika Steneros. Fick hem en kattunge med blod och slem i avföringen, ställde ett glas med vatten 

blandat med 1 krm msm, 1 skål med silver och 1 skål med vatten. Hon drack av msm vattnet och 

silvret ca 2 månader, besvären försvann då och sen ville hon bara ha vanligt vatten igen. Tror djuren 

känner vad de behöver. 

 

Frank Sandberg. Jag och min vän var på gymmet i tisdags morse. Efter en stund insjuknade han 

plötsligt m illamående och kräkningar. Han blev så pass sjuk så att vi knappt kunde komma därifrån. 

När jag väl fick in honom i bilen så körde jag rätt hem till mig. Slog upp en dl KS, en dl vatten i 

kombination m en resorb brustablett som han svepte direkt. Han åkte därefter rätt hem. Detta var 

vid 6-tiden på morgonen. Kl 9 ringde han och sa följande " va f-n var det du gav mig?? Jag mådde 

skitkass och efter att jag druckit det du gav mig så försvann illamåendet på tio min". Vid tidpunkten 

för samtalet berättade han oxå att han mådde så pass bra att han inte kunnat tro att han varit 



magsjuk några timmar tidigare. Det råder ingen tveksamhet om att det var kräksjuka eftersom hans 

barn oxå blev sjuka. För mig fanns inga tvivel sedan tidigare att KS fungerar och nu har även min vän 

"fått upp ögonen" för produkten! 

 

Johanna Sofia Siljehagen. Nyligen fick jag blåsor under tårna som också blev blodfyllda, kunde inte gå 

med vänster fot. Lindade in indränkt bomull med KS och "tejpade" runt med plåster på blåsorna 

under natten. När jag vaknade nästa morgon var blåsorna borta och blodet bara en röd liten prick. 

Kunde gå normalt nästa dag....och t.o.m. gå ut och jogga. Ingen kan övertyga mig att KS inte skulle 

fungera! Fantastisk produkt! 

 

Malle Sallander. Lite tips... Som hälsorådgivare har jag sålt ks i många år. Den användes som naturlig 

antibiotika innan läkemedelsindustrin producerade sin antibiotika som inte är lika effektiv. Ks tar död 

på bakterier, virus, svamp och parasiter och syresätter oss. Vid virusinfektioner skall man blanda lika 

delar ks, citronsaft och någon sprit. Denna blandning mjukar upp viruset ytterskal så ks kan göra 

nytta. Vid maginfluensa blandar man ks med ljumet vatten, sveper det, ljummet vatten öppnar 

magmunnen så ks kommer ner ordentligt, guppa på magen. Man kan spraya ks på sår och kan 

användas av barn, vuxna och djur. 

 

Lena Mauritzson. Synd! Så många katter kunde bli hjälpta på ett enkelt sätt. Min dotters katt hade 

urinsten och var inlagd på djursjukhuset, inget dom gjorde hjälpte. Det beslutades om att man skulle 

amputera snoppen om inget hände. Dottern fick då tips av mig att ta med ks och ge honom, sen fick 

han komma hem på "permission" några dagar innan op. Hon gav honom ks flera ggr/dag och till sist 

så gav det sig. Han mår hur bra som helst och alla delar finns kvar. 

 

Micce Lundh. Jag snackade med en tjej på hälsokostaffären och jag, som är färsk på ks - men helt 

salig då jag hållit på ett par månader, undrade vad hennes uppfattning om ks var och då tittade hon 

på mig och sa lite klurigt; vad tror du fullbloden hos araberna får istället för syntetisk medicin? Joo, 

kolloidalt silver och dessa kusar är inte direkt billiga!! Det räcker egentligen för mig så jag kan bara 

rekommendera ks vidare, vilket jag gör dagligen!  

 

Åsa Pussiluskan Virtanen. Jag föll väldigt olyckligt då min hund sprang in i mina ben. Landade med 

ansiktet rakt på en A-brunn och resultatet blev ganska illa. Klarade okbenet som tur är men fick 

förutom alla sårskador inflamation i ögat. Fick droppar utskrivna men jag droppade Silver i ögat 

(satan i gatan vad det sved) i 3 dagar, sedan var inflamationen helt borta. Har även tvättat och 

baddat med Silver och det har läkt blixtsnabbt. Blåklockan lär nog ta ett tag innan det försvinner. 

 

Peder Mobilproffset'se. Efter ett halvt år med msm och ks blev allt suddigt för mej och det visade sej 

att jag fått bättre syn. Har tagit ner 2 dioptrier nu på linserna. 

 

Anno Säisä. Sen jag började ta MSM har mina tånaglar som förut vuxit sig gula och inåt mot varann, 

alltid gjort ont och blödit då jag klippt dom....blivit som dom var förut, som vanliga fina naglar. Har 

inte ont längre när jag har skor på mig. 

 

Monica Evertson. Alltså..... Jag har dragits med "skumma" sår i 2 år snart. En del i hårbotten har 

kommit från hårfärgen - men även dem har vartit svåra att få bort. Köpte en flaska /0,5 l/ & drack 2 



ggr/dag. Allt var så gott som borta. 

 

Emmeli Andersson. Hej alla! Jag måste bara säga att jag tog min första dos KS igår kväll, en tsk och 

spray i näsan eftersom jag har återkommande bihåleinflammation som påverkar min hörsel eftersom 

jag är konstant blockerad. Jag somnade och vaknade helt ren i näsan och locket i öronen borta! Jag är 

lite i chock trodde inte att det skulle hjälpa så fort, helt fantastiskt! 

 

Louise Ida Boström. Jag måste få berätta! Vi har en tik här hemma som har haft ett svullet juver i 

över ett halvår. Vi har varit hos veterinären och fått medicin som inte gett någon effekt. Jag ringde dit 

igen för två veckor sen och de blev såklart oroliga och sa att vi absolut måste in igen. Men jag vill inte 

hålla på att ge min hund en massa medicin i onödan, så jag har avvaktat här hemma och försökt hålla 

hennes juver rent, som tyvär inte gett någon effekt. Så jag tänkte igår att jag måste ringa till 

veterinären på måndag för att få en tid. Men då kom min mamma på besök med Ems creme och ks! 

Jag smörjde in min tiks juver igårkväll i smyg (då min sambo inte är villig att tro på ks och Ems) som 

ett sista försök. Och vet ni vad?! Hela svullnaden är mer eller mindre borta!!! Jag bad min sambo att 

känna ifall han tyckte juvret var mindre och han sa "det tror jag inte! Jag kände ju på det igårkväll" 

men när han kände så sa han "men vafan?!" och jag bara stog och hånflinade och sa att "jag smörjde 

in Mia med Ks och EMScreme igår kväll" vi båda bara stog och gapade. En tyngd har lättat från mina 

axlar och jag har beställt hem Ks och Ems-creme nu!! Känner mig så lycklig och kände att jag var 

tvungen att dela med mig, att det här fungerar verkligen!! Och min sambo har tagit sitt första glas 

med Ks, haha… 

 

Britt-Marie Munther. Vaknade i natt att det värkte och dunkade i tummen. Kunde inte somna om. 

Det sved lite också vid nagelbandet. Jag tog sprayflaskan med ks och sprayade rakt in i svedan och 

sen väntade jag för att se hur lång tid det skulle ta innan det slutade att göra ont och bulta. Ca 1-2 

min sen kändes ingenting. Då somnade jag. Hurra för ks… 

 

Kristina Engström. Mina små kattungar hade diarré och fick KS i går i dag är dom helt ok , fantastiskt. 

 

Eva Berg. Hej!! Vill berätta om en oväntad sidoeffekt av ks  För några dagar sedan värmde jag ks på 

spisen för att andas in pga influensa, det blev genast mycket bättre, men vad jag upptäckte dagen 

efter var att envis acne jag dragits med en längre tid var kraftigt reducerad och några t o m borta!!! 

Förvånas fortfarande över ks otroligt breda användningsområde! 

 

Jenny Haglén. Jag baddar KS direkt på huden, funkar alldeles mirakulöst. 

 

Kjell Jewander.  Att det finns skeptiker får vi leva med. Jag frågade en skeptiker om han är lika 

skeptisk när läkarförskriven medicin skall användas ?? " Nej, det vet man ju att det är säkert". Har du 

läst bifogad information i förpackningen ? Det finns ingen sådan information som medföljer KS! !! 

Därför att det inte finns några !!!! Fick inget svar. 

 

Mari Åhlin. Ems-creme och Silversalva är mirakelsalvor!! Har en Toypudel ( Putte) och Barnbarn och 

jag använder salvorna/cremen till både dom och mig själv!! Lilla Putte får en liten skvätt KS och bara 

några korn ( typ en liten nypa) MSM i maten varje dag. Putte är sjuk men väger nu ca 4 kg :-)Han bli 

sakta bättre å bättre. 



 

Cecilia Dlra. Mitt förkylda barn vaknade inatt med ett sjukt kladdigt öga (ögoninflammation var ett 

faktum), rensade med ks på liten bomullpad.. Imorse var det som borta, men andra ögat hade 

drabbats. Duttade även det ögat med lite ks på en bomullpad. Det är fantastiskt vad ks kan göra 

mirakel utvärtes! 

 

Camilla Tubertini. De som är för KS är i regel inte "pålästa" – de är användare som blivit hjälpta. Som 

t o m blivit botade från cancer och andra mycket allvarliga ohälsotillstånd. De "pålästa" kritikerna är 

nästan alltid personer som aldrig provat KS. De studier som hänvisas till är ALLTID skapade av 

forskare/företag/finansiärer/föreningar som på något sätt tjänar på att KS inte säljs, och företräder 

dessutom, direkt eller indirekt, ofta en konkurrerande produkt, som ett vaccin exempelvis. Jag har 

inte själv provat KS, men har läst mycket om produkten av personer som använder den. Och jag har 

läst mycket om hur läkemedelsindustrin lobbar mot allt (ofta med oetiska metoder, som genom att 

köpa läkare och journalister) som på något sätt hotar deras vinster. Nu för de ju exempelvis krig mot 

vitaminer och mineraler också, vilket väl säger allt. När diskussionen kring en produkt blir politisk 

eller slås upp stort i media, så kan man slå sig i backen på att det finns stora ekonomiska intressen 

bakom. Och ifall det läggs ner så mycket pengar, tid och energi på att dissa en naturlig produkt som 

dissarna själva inte kan patentera (=tjäna pengar på), så finns det förmodligen en god anledning till 

att föra krig mot den. Nämligen att den funkar bättre än deras egen produkt, något de till varje pris 

försöker hindra att media, allmänheten, läkarna eller de som köper in läkemedel centralt ska få veta. 

Alternativt försöker man få alla anhängare att framstå som foliehattar. Enkel logik. Särskilt med tanke 

på att läkemedelsföretagen knappast är välgörenhetsorganisationer. De är börsnoterade storföretag 

som gör miljardvinster varje år. Problemet med forskning är att den måste finansieras på något sätt. 

Jag deltar själv i workshops med en forskargrupp vid Universitetet i Lund kring hur kemikalier i 

innemiljön skadar oss, och t o m inom det området är det svårt att forska, pga att byggindustrin inte 

VILL att resultaten ska komma till kännedom/ställa den i en ansvarsposition eller – Gud förbjude! – 

tvinga fram lagstiftning som gör att byggföretagen måste förändra sitt sätt att jobba, eller sätta press 

på materialtillverkarna att tillverka ex vis kemikaliefritt/miljövänligt/ekologiskt byggmaterial.  

Pratade med en av forskarna där som även forskar inom strålning. Hennes avdelning har försökt 

publicera forskningsresultat som tydligt visar att strålning från mobiltelefoner ökar risken för tumörer 

markant. Inte bara om man pratar i telefonen, utan även i det område på kroppen där man har 

telefonen när den inte används. Men det går inte. De får inte bara sin forskningsfinansiering strypt, 

utan blir även hotade på alla möjliga sätt och vis, då det finns starka ekonomiska intressen för att 

denna forskning INTE blir allmänt känd. Ordet "forskning" har en slags magisk kraft, väldigt många 

tror tydligen att forskare lever i ett parallellt sanningsuniversum där pengar inte har någon betydelse 

och allt är vitt eller svart, och gråzoner inte existerar. Tyvärr är det inte så. Även om den kommer från 

ett universitet, som i sig borde vara neutralt, så kommer pengarna egentligen någon annan stans 

ifrån eftersom universiteten till stor del lever på donationer från ex vis läkemedelsbranschen. Och 

helägd forskning, som bedrivs inom läkemedels- och livsmedelsföretagen  forskning i syfte att sälja 

en viss produkt), presenteras likväl alltid bara som just "forskning", oftast utan att finansiären nämns 

vid namn. Och vi sväljer detta med hull och hår, bara för att det kallas "forskning". Som bekant så kan 

man bevisa ungefär precis vad som helst, bara man vill. Och man kan dö t o m av vatten, om man 

dricker tillräckligt mycket av det. "Forskning" visade ju också länge att det inte var farligt att röka. Så 

kanske bör vi revidera vår uppfattning att forskning per automatik är Sanning med stort S.  Så OM 

någon till äventyrs skulle få för sig att forska i om KS verkligen fungerar – eller ta reda på vad 



citronsyra innehåller – så tvivlar jag på att det skulle tillåtas eller kunna publiceras. Och forskarna, 

som vet sanningen, är människor med karriärer, familj, hus och amorteringar, precis som vi. Vi kan 

tyvärr inte förvänta oss att de ska bita de händer som föder dem och ger dem möjligheten att jobba. 

De som av samvetsskäl gör det ändå, blir snabbt utkastade ur diskussionsrummet, blir av med sina 

jobb, mister sina legitimationer, blir förlöjligade, trakasserade och t o m hotade till livet, som ex vis 

den italienske läkaren som upptäckte att cancer var en svamp och behandlade sina patienter med 

naturliga medel med stor framgång. Simoncini heter han. Han skulle ha föreläst i Sverige för ett tag 

sedan, men ställde in pga dödshot. Googla gärna på detta, om ni är intresserade. Med tanke på att 

den traditionella livsmedelsindustrin varje dag förlorar stora pengar pga att vi medvetna 

konsumenter valt bort dem till förmån för ekologiska alternativ, så tror jag vi behöver bli mer 

medvetna om industrins – och Livsmedelsverkets – metoder. Övertygande "forskning" kommer 

garanterat snart att visa att ekologisk mat är livsfarlig, eller att vi som väljer den är foliehattar hela 

bunten, var så säkra! Jag tror inte KS är ett universalmedel som funkar till allt och alla, utan att det är 

som med allt annat – det funkar mot vissa ohälsor, i lagom dos och för vissa personer. Uppenbarligen 

ganska många, med tanke på att FB-gruppen Kolloidalt silver har mer än 25.000 medlemmar som är 

väldigt entusiastiska. Det jag tycker är grundfelet med många diskussioner där "forskning" dras in 

som slagträ, är att allt måste vara svart eller vitt. Rätt eller fel. KS hjälper uppenbarligen väldigt 

många människor, så låt dem använda det då, och låt dem som vill få testa det – skulle inte du också 

vara öppen för att testa KS om du hade tumörer och sjukvården inte kunde hjälpa...? Ingen verkar i a 

f dö eller ens bli sjuk av att testa KS. De enda som tjänar på denna polarisering är Big Pharma, som 

gör allt de kan för att förvandla KS-diskussionen till en häxjakt, och vitaminer och mineraler är nästa 

grej de vill förlöjliga och förbjuda, redan i dag besöker de svenska hälsokostbutiker och plockar ner 

produkter från hyllorna (skriv gärna på protestlistorna!). Ekologisk mat kanske kommer härnäst – 

läkemedelsindustrin och kemikalieindistrin är ju kusiner. Jag har som sagt inte provat KS och vet inte 

om det funkar eller inte, men är väldigt mycket emot läkemedelsindustrins girighet och 

maffiametoder, där pengar går före allt. Jag tror faktiskt inte ens de vill att vi ska bli friska, det vore ju 

katastrofalt för deras vinstsiffror. 

 

Sandra Kristina Andersson. Jag sprayade dotterns öga under 1 dag sen va det borta så ks är super! 

 

Inge-Mo Haraldh. Jag hade en tjej i min hälsogrupp som hade inflammerade ögon. Såg ganska illa ut 

enligt foto. Besökt sjukvården flera gånger, fick olika salvor och piller, inget hjälpte, ingen större 

empati för hennes fall. Så jag bad henne att i två veckor (saker och ting går oftast inte över på 15 

minuter) att spraya 10 ppm Ionsil KS (jag har sett folk som använder 1500 ppm och de lever än - 

UTAN blå-gråhet) fem ggr om dagen, blunda, ca 15 cm från ansiktet. Så mer dimma än högtryck. 

Samt ta invärtes 1/2 dl två ggr om dagen och återkomma. Hon återkom en dryg vecka senare med ett 

foto och ett tillfrisknat ansikte/ögonparti. 

 

Jonna Anna-My Lilja. Fler än jag som har problem med eksem? Jag har de t.o.m i hårbotten jag 

verkligen avskyr att ha massa "mjäll"flarn i hela håret och flagor vid hårfästet. Får kortison utskrivet 

av läkare men de känns inte helt bra att använda. Köpte silverlotion som är "till djur" på bodystore. 

Tog första gången igår och märker redan skillnad:)) till mitt torra ansikte och händer använder jag 

EMS-kräm och aloe vera propolis. Tyvärr e jag värdelös på att hålla på med smörjandet men för 

första gången i livet känner jag mig inte beroende av kortison. Smörjer även min eksemdrabbade son 

med samma krämer:) (ibland får han kortison om de e riktigt illa). 



 

Monica Evertson. En snabb fråga.... Hade en fibrom på ena ögonlocket som jag skulle ta bort på VC 

(hade en tid för det samt borttagning av en leverfläck).Började dricka KS typ 2 veckor tidigare & bara 

några dagar innan jag skulle till VC så hade fibromen blivit typ som en skorpa & trillade av. Jag hade 

bara 500 ml flaska som har varit slut ett tag -& har beställt en ny 1 l, & förra veckan upptäckte jag att 

det är en liten j-a fibrom som håller på växa under ögat nu. Är det någon som har varit med om 

liknande? Kan KS ha "dödat" fibromen ? Uppföljning senare:  Fibromen jag fick under ögat är så gott 

som borta efter 3 dagars kur av KS! 

 

Isabelle Simonsson. Har tagit MSM varje dag i snart tre veckor. (Naglarna växer också. Sjukt då jag 

aldrig haft naglar. River på dom så att dom ej hinner växa ut. Men nu så!!) Mitt slem i halsen har 

verkat försvinna mer och mer. Känner dock fortfarande lite i lungorna. Kanske räcker med att dricka 

KS? Om fler folk bara visste om att det finns såna här lösningar på så mycket! 

 

Lovisa Wik. Igårkväll sprayade jag på ks på min stortå där jag haft lindrig svamp, med en gulaktig 

missfärgning, och i morse var missfärgningen borta! Helt otroligt!  

 

Susanne Nyman. Vi kan vara så säkra, att om en enda person av alla miljontals användare av silvret 

skulle få så mycket som en lilltå sjuk av det (även om det skulle ha botat personen i frågas andra ev. 

dödliga sjukdomar) så skulle läkemedelsbolagen, voffare , livsmedelsverket och pressen ha luskat 

fram det och gjort stora rubriker om hur folk blir invalidiserade då dom får förstörda lilltår av silver. 

Även om det bara skulle vara en på 40 miljoner användare. så rapporteringen o media 

uppmärksamheten på den fronten är nog högst troligt 100% . Borde räcka för att den mest kritiska till 

silvret kan känna sig trygg att använda det. 

 

Cheruba Mage. Vill berätta om när jag hade svininfluensa 2009 Tog ingen vaccin, var sjuk i 3 veckor 

där jag tog en och annan alvedon som enda medicin. Har inga men av influensan. Min kollega som 

under samma tid hade influensa fick starka mediciner under tiden. Han har fortfarande helt 

oförklarliga symtom som kommer och går med feber, hastig viktnedgång och utslag både här och där 

på kroppen. Senast förra veckan, men läkarna hittar ingen orsak. Dock vet jag inte om han tog vaccin. 

Det jag vill säga är att det ibland är bättre att låta sjukdomen läka själv ut i stället för att ta medicin. 

Beroende på medicin naturligtvis = gärna naturlig medicin. 

 

Eva-Lena Kangasmaa. Måste berätta nåt som hände idag. Har fått lov av personen det berör att 

berätta. Jag har en bekant som för 20 år sen fick oljedimma i lungorna p.g.a av sitt arbete. Sen dess 

har han konstant hostat var och varannan minut dygnet runt. Har trott att han skulle hosta upp 

lungorna. Läkarna har inte kunnat hjälpa honom. Vid ett läkarbesök nyligen fick han veta att han 

hade kalkfläckar på lungorna men de skulle inte åtgärda det. Han fick nyligen en billig modell av 

inhalator av mig och KS och order om att han skulle använda den. Han började inhalera 2 gånger om 

dan den 3 mars och idag ringde han och sa: ”KS hjälper. Jag hostar nästan inte alls nu.” 

 

Jeanette Mattsson. Min halsbränna försvann när jag började med ks för ca 3 veckor sedan, :) 

 

Susanne Frisk. Måste bara berätta om en effekt av msm som kanske bara hänt mej... Fick tips av en 

annan hundägare att prova msm till min vovve då hon var allmänt knackig.. Sagt och gjort. Jag ville 



veta vad jag gav min hund så vi intar det tillsammans varje morgon sen 28e februari. Började med att 

jag kände mig lite piggare, fick lite lättare att gå (jag är rökare). Nu känner jag dessutom att det inte 

är lika "gott" att röka. Det är nånting med smaken i munnen. Så nu slutar jag röka... Och hunden är 

på bättringsvägen... 

 

Helene Neususs. Jag och min hund mår också så mycket bättre i lederna av msm "blivit som unga". 

 

Ingrid Aspegren. Härligt! Jag har också fått en "biverkan" nämligen att jag känner mer lukter på gott 

och ont  Förutom att jag blivit väldigt "lätt" i kroppen, känner mig liksom syresatt! Plus att 

småkrämpor som lite ont här och där försvunnit under de månader jag ätit MSM. 

 

Patrik Evaeus. I love it!!! Kan dra en story dock inte influnnsa men det får bli en egen tråd men det 

handlar om fästingbett å reaktiv artrit som fuckar upp immunförsvaret å min utveckling e mkt fin 

dock äter jag ju bra kost och massa andra tillskott men tycker verkligen synd om de som litar blint 

endast på sjukvården jag fick kortison i tablett och sprutfor i 4 månader å blev bara sämre tills 

vändningen med kost massa omega 3 extra och ks msm å nu när alla e sjuka så e jag ändå frisk trots 

störd funktion på immunförsvaret:)  Lycka!! 

 

Yvonne Ekman. Jag brukar vara sjuk minst tre dra vid maginfluensa. I förra veckan var det dags igen. 

Med stor förvåning insåg jag att allt var över på TVÅ TIMMAR efter att jag druckit en halv dl KS. 

 

Hanna Tolander. Nu vet jag inte exakt vad som hjälpte, men när jag fick "kräkis" i vintras mådde jag 

ganska illa i några timmar, kräktes dock ej, och sen var det över. Då hade jag tagit silvergrogg med 

färsk citron+silversprayat händer och ansikte flera ggr+druckit te på oregano+satt i mig en handfull 

vitpepparkorn. 

 

Eva-Lena Kangasmaa. För andra gången idag händer nåt underbart i samband med KS. Maken har en 

bekant 72 år som drabbats av multiresistenta bakterier. Han har åkt ut och in på sjukhus det senaste 

halvåret. Nu hade han sagt att det gått så långt att han inte trodde att han skulle klara sig. Bad min 

man att föreslå att han skulle ta KS. Skickade KS och lite utskriven information med maken som han 

skulle ge till sönerna. De skulle ta med det till sjukhuset. För 2 dagar sen började mannen med KS. 

Idag sa sönerna att han var så mycket piggare. Sonens kommentar var så bra: Det måste ju vara nåt 

med det där i flaskan. 

 

Greta Gretlappen Andersson. Har haft en jobbig tarm i minst ett år nu. Svart rinnig avföring. Hann 

inte till toa alla gånger. Nu har jag en tid tagit msm och ks. Idag har min avföring fått normal färg och 

är inte lika tunn. Har hopp inför framtiden. Är så glad. Jag tror bestämt att msm är den största 

orsaken till att det blivit såpass bra. 

 

Britt-Mari Askling. Måste få dela med mig av nåt alldeles fantastiskt. Jag har 2 hundar och 4 katter. 

Äldsta hunden är en 12-årig tik, som i december blev sjuk i livmodersinflammation. Hon blev 

jättedålig och fick även svårt att gå, då gifter från inflammationen går ut i blodet och ger problem i 

lederna. Behandlingen blev penicillin och hormonsprutor. Tre gånger var vi tillbaka till veterinären då 

hon inte blev bättre. Vi fick beskedet att det inte var livmodersinflammation utan det var vaginit, som 

ger flytningar men inte är farligt. Vid ett besök fick vi återigen penicillin. Hon blir fortfarande inte nåt 



bättre ändå. Så i torsdags förra veckan köpte jag flera flaskor KS och även probiotika för magen, 

eftersom penicillinet slår ut de goda bakterierna. Så nu har hon fått 2kapslar probiotika om dagen, 

samt tre msk rent KS oralt, plus att vi spolar snippan med rent KS flera gånger om dagen. Hon har lite 

lite flytningar kvar, men annars är hon som vanligt igen. Så här pigg och frisk har hon inte varit sen 

december. Jag är så glad och tacksam. 

 

Emilie Forsell. Skar mig ordentligt igår, genom en tredjedel av fingret. Har droppat o baddat med ks o 

så här ser det ut idag  I'm impressed. 

 

 
 

Robert Bielik. Jag hade ngt liknande, dock ej så djupt, men ändå efter bara en dag såg det ut som det 

läkt i 3-4 dagar! 

 

Mikael Jansson. Rätt fantastiskt det funkar även på mig med KS varje gång jag bränner mig vid 

vedspisen inga blåsor eller annat tar någon dag så är det läkt liksom... 

 

Jeanette Hedell. MSM är toppen mot inflammationer, addera gärna Silverlinimentet utvändigt, det 

verkar snabbt på inflammerade muskler. Jag provade det själv vid en muskelinflammation och blev 

grymt imponerad. 

 

Emmeli Andersson. Har just börjat med KS tar en tsk morgon och kväll och näsan vid behov. Mina 

bihålor blev bättre på bara en dag efter att ha använt massa olika nässprayer från Apoteket. 

 

Monica Lorenz. Jag måste bara berätta vad som hände mig imorse. Gick på toa. lös i magen och så 

fick jag väldigt ont i mage/tarmar och därefter öppnade sig alla lymfkärl och det bara rann på hela 

kroppen, som jag vore i duschen och jag började må illa, tänkte jag måste gå till köket och ta 

silvervatten, jag fick verkligen tvinga mig själv att värma ca 1 dl vatten och hälla i lika mycket 



Kolloidalt silver i ett glas och svepte det. Därefter la jag mig raklång på sängen i en halvtimme, kände 

hur det var krig i mage/tarmar och svetten rann, men det tonade av ganska snabbt och efter en 

halvtimme gick jag upp och var mycket bättre. Blev lite brådis för mig eftersom detta började kl 9 och 

jag hade en tid kl 11, men 10:30 var det inga problem för mig att gå till min avtalade tid. 

 

Marcus Fransson. Jag började använda KS förra sommaren , jag tog det på mina munsår som tittade 

fram ca vart fjärde månad (sedan jag vart ca 10 år ung har dom kommit o gått) , nu har jag inga 

munsår , inte haft sedan förra sommaren!:))) Smiley smile jag har jobbat som kock och är lite väl van 

vid att bränna mig (haha) och har provat rätt så några olika kurer, sist jag brände mig höll jag 

fingertoppen i ett snapsglas med KS ,till och från under natten (när det började svida) och jag fattar 

inte ens hur bra det gick , på 8 timmar var det som nytt ! inte ens en liten blåsa fick jag i slutändan!?? 

En av de värre gånger som jag bränt mig dessutom ! , vill gå i god för dessa två områden känner jag 

iaf att jag vågar mig på ,vill tacka för tipsen jag fått här också , dom har kommit väl till hands, även 

om något inte funkar så är hoppet en bra medicin i sig självt verkar det som. 

 

Åsa Häggström. En kompis drack några klunkar silver när hennes munsår var påväg och det 

blommade aldrig ut! Helt fantastiskt! 

 

Bibbi Sandström. MSM rensade ut min gifter ur lungorna! efter vi bott i en mögel o giftgas lägenhet. 

Har använt MSM i flera år. 

 

Sara Wirenbark. Need help  spydde precis och fruktar att det är magsjuka. Har silver hemma så hur 

ska jag ta det? Uppföljning dagen efter: Helt otroligt! Illamåendet försvann efter en timme ca och 

gick och la mig direkt då, har sovit hela natten och vaknade nu och är pigg och mår bra! 

 

Rita Hongell. Sänkt blodtryck? Jo,jo, msm funkade just så på mej som en glad överraskning! Jag har 

trappat ner på medicineringen (Exforge) och har för avsikt att sluta medicinera helt. Tar regelbundet 

ca 1 knapp matsked msm med c-vitamin morgon och kväll 2 st 500mg tabletter d.v.s. kommer upp till 

2000mg c-vitamin per dag. Muskel- och ledsmärta minskade. 

 

Billy Danielsson. Ionosil har garanterat sammansatt sitt silver för bästa resultat. Och receptet håller 

dem på såklart, och vi får prova oss fram helt enkelt... Jag vet att mitt hemmagjorda silver fungerar, 

men att det inte är i klass med Ionosils. 

 

Ingrid Ohlin. Normalt skulle denna lilla klämskada göra ont, inte ens ömt. 

Varför, baddat med KS direkt o doppat tummen i KS flertal ggr under kvällen. 

 



 
 

Linda Boquist. KS har hjälpt min son mot jobbiga öroninflammation och mej hjälpte dom mot 

eländigt eksem på hakan som aldrig gav med sig, uvi som aldrig vill ge med sig och hästens ink o 

mugg. 

 

Margaretha Jönsson. Jag har i förra veckan tagit 13 stygn efter ett ingrepp i munnen. Jag sade nej 

tack till Corsodyl och hade min lilla vita KS spray med mig vartän jag var. Sprayade i tid och otid och 

sköljde runt med en slurk KS efter matintag. Dag tre efter ingrepp, på återbesök och läkningen var 

perfekt. 

 

Pia Holgers Holmberg . Ett fult vintereksem i handflatan är borta nu med KS. Innan har det 

återkommit år efter år. Nu är handen fin. 

 

Annika Svensson. Jag vet bara vad Silvervattnet betytt för min hälsa. Läkt ut en 30 årig magkatarr ätit 

Omeprazol i 15 år dagligen men är nu helt medicinfri. Läkt ut en Rocasea Kortar läkningstiden på 

mina Afteblåsor som är betydligt färre och betydligt mindre när jag sprayar KS på. Läkt ut 

utinvägsinfektion konstaterat med urinsticka. Läkt matförgiftning på 3 timmar på oss alla i familjen 

vid olika tillfällen. Läkt influensa på 6 Tim. Lindrar brännskada med läkning supersnabbt. Tar bort 

getingstickssmärts på minuter och ingen rodnad efteråt. Botar ögoninfektioner. Botar nageltrång på 

ngn dag. Tar bort eller förebygger inflammation när jag rakat mig. Botat underlivssvamp. Botat 

kronisk nästäppa. Botar herpesutslag lika kvickt. Rensar bort mögel i duschen. Fixar småmögel i vårt 

husbilskylskåp. Botat tandköttsinflamation och minskar tandfickor. Läkt thörselgångseksem. Läkt 

irritation sveda efter att jag av misstag fått klorhexidinsprit i mina ögon. Lindrat solsveda till dagen 

efter. Ja undra vad jag glömt… Tillsammans med Msm så har det läkt ut min Hypertyreos tillsammans 

med annan medicin. Lindrar även min kemikalieöverkänslighet. Botar näsblod på 30 sekunder. 

 

Kamilla Stavgren. MÅSTE bara ta med effekten på kennelhosta på hundar! Min vovve 

hostade/kräktes i 24 timmar var 5-7:e minut. Var fruktansvärt för både hunden och oss andra i 



hushållet.Jag köpte KS och hällde 2 dl i vattenskålen-hunden drack upp allt och efter en timme !!! 

hade han inga symptom mer. 

 

Irene Andersson. Har inte varit förkyld på 3 år. Sprayar i näsa o mun så fort det känns som jag håller 

på att bli förkyld. Det försvinner direkt eller efter några timmar. Bryter inte ut alls. 

 

Thomas Wallin. För mig räcker det med en kapsyl ionosil KS morgon och kväll för att hålla borta 

candidan och min mage har blivit otroligt mycket bättre och lugn. 

 

Hanna Tolander. Det är ju lite svårt att mäta virusinfektioner o dy - man vet ju egentligen aldrig exakt 

hur sjuk man hade blivit utan KS. Visst 17 hjälper det men det är som sgat svårt att veta exakt hur 

mycket. Mer mätbart är brännskador, ks på brännskador och småsår leder till en läkning som man 

nästan kan följa med blotta ögat (skojar inte). Där kan jag personligen säga att jag kan SE effekten 

och lätt jämföra med hur det blir utan ks (mycket sämre läkning). 

 

Anneli Wiklund. Jag är 50 år. behöver inte längre mina läsglasögon. har använt ks mindre än 6 

månader. 

 

Hanna Heikkilä. Jag har nu ätit msm i över två månader och äter nu 1 matsked om dagen. Jag har 

väldiga problem med muskelvärk och dålig blodcirkulation. Tack vare MSM har min blodcirkulation 

kommit igång och min värk går bättre att leva med, kan aldrig sluta äta detta!! 

 

Susanne Nilsson. Jag har vaglar och ögoninfektion, och förmodligen reagerat lite extra på pollen nu. 

Tänkte prova att spraya och badda med lämplig blandning. Uppföljning två dygn senare:  Jag har 

snart använt ks i två dygn, Det är helt otroligt vad det verkar hjälpa snabbt. Är inte helt bra, men det 

går åt rätt håll. Ena ögat är lite sämre och med tanke på hur länge jag gått med det här, är det nog 

helt ok att det tar några dagar. Har försökt med vanligt koksalt, men det gick inte. Vet inte hur det 

kan ha sådan effekt, ks. Men det hjälper ju! 

 

Gertie Eriksson. Har nu varit med ett tag här o följer upp det mesta. Själv har jag använt ks mot 

nästäppa o det har funkat o det är jag så lycklig över. Har även läst att en del sprejar i ögonen, där är 

det stopp för min del eftersom jag går till ögon för högt tryck o tar även ögondroppar varje dag o det 

vill jag inte äventyra när trycket nu har gått ner. Men öronen har jag klåda i ibland o då sprejar jag en 

tops med ks o då försvinner det. Även en sprejning i halsen gör att i känns skönt.  Så mao så provar 

jag mej fram o det känns bra för mej. 

 

Willy Jensen. Hade smärtor i ca 2-2,5 månad på alla möjliga konstiga ställen. Värst var det i min axel 

som är lagad med titan efter en mc olycka. Har även haft knakande och kraskande leder men även 

det är numera helt borta efter intag av MSM! 

 

Donya Magdanscenter. Vill tacka dig fina själ!! hade urinverksinfektion som gick bort med fyra 

dagars kur av kolloidalt silver behandling...jag drack de första tre dagarna en kapsyl om dagen 

(korken på flaskan) men sedan berättade min kille att jag borde blanda ut den med vatten så att den 

kommer ner i tarmarna, annars skulle den upptas av kroppen innan den hinner rinna längre ner. 

Dagen efter att jag drack den blandat med vatten så försvann urinverksinfektionen. 



 

Louise Söderberg.  Min son har haft ringorm några gånger och den försvinner när vi smörjer med 

ems kräm. 

 

Ida Jåfs. Jag måste bara berätta! Jag köpte ems creme till mina barns fotvårtor. Vi smörjde varje kväll 

i en vecka och hade på plåster. Inget hände och jag var grymt besviken. Det här var någon månad 

sen. Igår skulle vi prova med rå potatis. Döm om min förvåning när jag ser att de vårtor vi behandlade 

med ems creme knappt fanns kvar. Han har många vårtor på båda fötterna och vi behandlade inte 

alla utan några som var värst för att se om det blev någon skillnad. Det var det! Nu blir det ems 

creme på resten också! 

 

Timmy Johansson. Mina barns eksem e bort thx vare ks. Å min hälsa e strålande thx vare ks, msm , 

vit och mineraler. 

 

Ulla Norstedt. Förkylningstider så får man "skavsår" under näsan. Undvikes om man tvättar med KS! 

Bra va'!!! 

 

Daniella Hagberg. Jag använder mig av EMS salva på min rosacea och funderar på om man kan dricka 

KS också då roseacan och finnar kommer inifrån ? Jag har ätit tetralysal mot en omgång men mådde 

inte alls bra av det . EMS salvan har hjälpt mig mycket och det ser redan bättre ut. 

 

Emelie Ekblom Bernhardsson. En sjukt positiv grej jag märkt iaf är att mina "rynkor/fåror" i pannan 

knappt syns längre  väntar bara på att påsarna under ögonen ska ge upp också  och självklart alla 

diffusa symptom och krämpor jag haft i flera år i kroppen! 

 

Christina Johansson. KS tar död på virus och bakterier, när magsjukan härjar så ta en halv dl till en dl 

KS i ett ljummet glas vatten, klunka i ordentligt så det kommer långt ner i magen. Kom-ihåg 

handhygien och spraya gärna ansiktet med rent KS och i munnen också! Jag har använt det dagligen i 

ett år snart, klarat, läs stoppat, flera förkylningar och mår bättre än på många år! KS är en mångsidig 

och toppenbra produkt om man vill hålla sig frisk. Använder den till munsköljet istället för tex Flux, 

sårvård, ja allt man kan tänka sig, har alltid en liten flaska i handväskan samt en till nässpray, det har 

läkt ut mina bihåleproblem sen 30 år! Äntligen fri från huvudvärk och täta näsgångar! 

 

Carina Holmström. Sann historia ang bla MSM och Kolloidalt Silvervatten: Hörde följande från 

systern till hundens matte: Hund hade efter kontroll hos veterinär en jättestor! cancerböld och var 

full hela insidan m cancer. Den kunde knappt andas och var jättedålig.. De åkte hem och skulle 

återkomma med tid när det passade att veterinären kom hem och avlivade hunden. Men, matte var 

inte redo att förlora sin vän, och kom i kontakt med en homeopat, som ordinerade MSM, Kolloidalt 

Silvervatten och "piller" (naturliga m alger mm i). Idag, 4 mån senare, så springer hunden omkring 

och leker och knölen är pytteliten. 

 

Björn von Backe. Jag gled in på ks och msm i ren desperation när vården inte kunde hjälpa mig. 

Tyckte att jag inte hade nåt att förlora. Tidigare har jag varit av den åsikten att huskurer och allt 

annat hokus pokus kunde hoppa å fara, jag skulle ha receptbelagda mediciner!  När jag faktiskt blev 

hjälpt (botad) av ks/msm på två dagar - där mediciner och läkare misslyckats i flera år - har jag helt 



plötsligt fått en annan syn på alternativa grejer. 

 

Linda Carlsson. Jag har blivit hjälpt med inflammation som jag har i tarmen, även hjälpt ganska 

kraftig inflammation i en tand här om dagen, som gick över på mindre än en dag. Det hjälper min katt 

vid illamående. 

 

Eva Ek. Jag är absolut en av dem som tror på KS då min mor som var liggande i skov av Crohns och 

vägde 41 kg i julas - idag har gått upp i vikt och fått kinder och använder bara sin bädd på natten nu.  

Allt enbart med hjälp av KS! 

 

Rebecka A Sand. Igår var jag förkyld i en riktig "mancold" som eskalerade under dagen.. Näsan rann, 

hade feber, jag frös o svettades om vart annat.. Ja ni vet hur det är med en förkylning från helvetet.. 

Kände mig så sjuk att jag övervägde att gå hem från jobbet.. Hemma härjar barnbakterier, både liten 

o mannen är dunderförkylda..  Åkte hem o tog en silvergrogg o gick la mig tidigt, vaknade som en ny 

människa imorse. Var lite täppt i näsan när jag vaknade men känner mig helt frisk!  Jag är annars en 

person som ligger sjuk i veckor av bara en förkylning. Jag har fibro o är känslig för infektioner o det 

tar tid innan jag blir frisk..  Men inte nu när jag jag hittat ks!  Livet är fantastiskt, 1 dags förkylning 

räcker!! Ville bara dela med mig! 

 

Lea Lundin. Vi måste stå på oss vi som vet att de hjälper och bara fortsätta att använda KS är 

fantastisk produkt ,jag och mina små barnbarn har alltid fått ks när de har känt ont i halsen eller 

förkylning och de har blivit friska. Han var 6 år och jag sa att vi ska gurkla halsen 2tsk och gurkla 

ordentligt sedan svälj det ....en dag till en gång per dag så var den svullna halsen frisk han glad att 

inte ha ont längre.... 

 

Judit Johansson. Har också stoppat en förkylning med silvergrogg har bara en täppt näsa just nu. 

 

Emelie Ekblom Bernhardsson. Jag har gett min hund MSM sedan i somras, han har lidit av många 

öroninflammationer och svamp pga sin foderallergi. Bytte till spannmålsfritt foder och började med 

msm. Helt ny hund, minskad klåda ingen hälta, ej haft problem med öronen sedan dess eller eksem 

bötjade idag med ks på honom för att även få bukt med irriterande bakterieansamlingar i 

mungiporna  börja i liten dos, då iaf min hund fick kraftig utrensning i början! 

 

Anna Andersson. Vi har haft ks i våra akvarier i 10 år.Och nya fiskar i karantän i eget akvarie.Sen vi 

började med ks så har inte en enda fisk visat tecken på pricksjuka mm..Och algerna mår också bra av 

ks.En gång glömde min gubbe att ha ner ks i karantänakvariet. Och det visade sej att de nya fiskarna 

hade pricksjuka som man inte kunde se när han köpte dom.Men när vi upptäckte de första vita 

prickarna så hällde vi ner ks.Då försvann prickarna och fiskarna blev friska.Vilken tur att ks är så 

verksamt..För annars hade förmodligen de nya fiskarna burit med sej viruset och spridit det vidare till 

alla "gamla" fiskar i de stora ordinarie akvarierna. 

 

Anna Andersson.  Mycket intressant detta med katter och KS. Vi har gjort tester många gånger.Vi har 

då ställt fram tre skålar på golvet.Nr 1: bara kranvatten.Nr 2: kranvatten med ionosil i.Nr 3: enbart ks. 

De brukar nästan alltid välja att först dricka ks. Sedan går dom till skålen med kranvattnet. De har 

inte visat något intresse för vattnet med ks i. Kanske beror på att det bara är vattnet som är rent då. 



Mystiskt är det iaf. Våra djur har alltid fri tillgång till både ks och vatten. I två olika skålar. Det 

konstigaste är att ibland dricker de ks som tvättsvampar. Och ibland kan det gå en hel dag utan att de 

dricker ks. Skumt. Vet inte varför det är så. Men en sak är iaf helt säkert: alla djuren här vill dricka ks-

liksom vi människor… 

 

Victoria Persson. Katter och KS.  KS vattnet tar slut snabbt här… Vårt kranvatten är inte det bästa.... 

Tror de känner att det är renare med KS i. Och som ovanstående skriver. De känner vad de behöver. 

Jag serverar både med och utan KS. Så väljer de själva. Kan bara konstatera att med KS tar det slut 

innan vanligt vatten. 

 

Heléne Höglin. Mina katter hade 2 skålar förut och det vanliga vattnet var alltid kvar. Om jag tar bort 

ks skålen så protesterar båda två ... 

 

Sønneva Jakobsen Farestveit. Vår katt velger KS fremfor vann! 

 

Veronica Hedqvist. Gav min ena katt då hon blev sjuk och slurpade i sig som en svamp. Men sedan 

hon blev frisk vill hon inte ha alls. (Och inte den andra katten heller). 

 

Camilla Thuse. Är inne på min andra burk MSM, det jag märkt är lite starkare naglar. Har aldrig fått 

långa naglar men det har jag nu samt att håret växer lite mer. 

 

Mette H. Johansson. Jag började ta för ledvärk (som har försvunnen) jag fick långt tjockt hår och 

starka naglar på köpet. Har tagit typ ett år och har inte haft någon "åkomma" på 9 månader. Men 

mår allmänt bra, så detta kommer jag fortsätta med. Hade en långhelg då jag var bortrest och på 4e 

dagen var lite av värken åter, så det bara visar att jag behöver det. Ger bort de i present till höger och 

vänster. 

 

Eva Jarlhed.  Ingen aning om det fungerar på just håravfall. Är ju i mångt o mycket genetiskt betingat 

hos just män. Kan bara tala för mej själv. Fällde oerhört mycket hår o blev s.k tunnhårig. Började med 

MSM o KS o glutenfri kost. Efter ca 6 månader började jag få tjockt hår igen o för o inte tala om mina 

naglar. Måste klippa dom minst var tredje dag. Inte dumt o pröva. Kan inte lova något, bara talar av 

egen erfarenhet. Glömde o tillägga att jag har blivit bra i mina höfter. Hade så ont innan jag började 

med MSM o KS att jg knappast kunde gå upp för våran trappa. Bor i en o en halvplanshus.Går nu upp 

utan problem. 

 

Ingela Karlsson. Jag blev av med urinvägsinfektion på några timmar med 1/2 dl ks i 1/2 dl rödvin som 

jag drack i små klunkar med jämna mellanrum. Sprejade också nertill m KS. När silvergroggen var slut 

tog jag lite ks rent också! 

 

Mia Rydell Eriksson. Är ny på det här med KS men frälst. Gav sonen KS när han fick kräksjuka för nån 

vecka sen, och istället för att kräkas i 9 - 10 timmar som det brukar ha varit här så slutade han kräkas 

efter drygt 2 timmar. 

 

Anna-Lena Torkildsson. Alltså tom min hy har blivit slätare av KS love it!! 

 



Anncatrin Ridung. Jag ger KS mot tandsten tex. Funkar mycket bra. Även i förebyggande tex 

kennelhosta el förkylningar, noskvalster. 

 

Monica Karlsson. Jag sprutar in ks i mungipan morgon och kväll på min pudel. Hon har cushings 

sjukdom och skulle ha avlivats förra påsken. Men tack vare homeopat medicin och ks, är hon 

fortfarande jättepigg. 

 

Monica Magnusson. Vill bara tala om att jag äter ks och msm....har haft en STOR fotvårta under 

foten...tittade i dag och den är BORTA...Tack, tack! 

 

Cristina Moliner. Häll i lite ks i t.ex en vas med tulpaner, blommorna håller sig dubbelt så länge! 

 

Greta Gretlappen Andersson. Min man fick vinterkräksjukan. Han vägrade ta KS för att förebygga. 

Han blev jättesjuk i flera dagar. Rätt åt honom. Jag klarade mig pga KS. 

 

Åsa Olsson. Ja jag har också hört att Alavis ska vara det renaste och därmed bästa. Kostade på min 

häst det under ett och ett halvt års tid då hon brutit hovbenet med brottet upp mot hovleden, 

veterinärerna var inte hoppfulla, risken för artros var överhängande. Hon har varit frisk 2 år nu och 

på röntgen syns inte ett spår och inte tillstymmelse till artros och samtliga veterinärer och hovslagare 

på kliniken är häpna.  Själv har jag stärkt upp hår, hud och leder under vintern med msm. 

 

Anno Säisä. KS, världens bästa make-up rengöring...sen tar man och smörjer med EMS. 

Huden=persikaaaa. 

 

Milo Ljussyster Sjökvist. Använder KS som ansiktsvatten, blandar i cremer, tandkräm, tar invärtes, 

sprayar på kroppen, sår etc..sprayar på mascaraborsten..superfina ögonfransar + till vovven på sår, 

rengör öronen, sprayar i munnen etc. 

 

Marie Ornered. Jag har haft svamp på olika ställen, tagit en kapsyl KS/dag och sprayat på de utsatta 

områdena och fungerat utmärkt. 

 

Marie Blomback. Jag körde KS i sydafrika, tanzania och zanzibar. Fungerade utmärkt, extra plus för 

att det tog "turistmage", En halv dl i vatten på morgonen och resten av dagen fungerade magen 

perfekt. 

 

Maria Ericsson. MSM. Först fick jag blemmor i ansiktet några veckor sen började mitt hår växa igen, 

vilket har förblivit axelkort trots att jag och dottern klippt oss lika kort så växte hennes snabbare, 

efter en månad blev håret finare och efter 2 månader var det längre än på länge! Så coolt! dessutom 

tar det bort krämpor och ger mer ork både till djur och människa. 

 

Carina Hend. Upplever mitt hår som mörkare, det gråa är kvar som vanligt tror jag nog, men har alltid 

växt bra, möjligt att jag inte tappar lika mycket hår, började med Msm tidigt i höstas. Mina naglar är 

definitivt starkare och en ful skadad nagel som varit konstig i 35 år typ ser nu normal ut. 

 

Maria Bäck. Har börjat märka att jag ev fått lite mörkare hår och en aning mindre grått....utväxten 



märks inte som den brukar, ska bli spännande att höra om frisören märker något....så det inte är 

inbillning! 

 

Alex Hansell. Ätit MSM i 5 mån och naglarna är starkare, håret växer för bra, överallt. Mycket 

tjockare och bättre kvalité, men i början var det teflonpanna... Fick tvätta håret varje dag för det var 

så fett...  bättre hud & bättre kollagen... 

 

Ann-Katrin Kristensen. Min frisör säger att mitt hår har blivit tjockare när jag numera klipper mig var 

femte vecka... 

 

Christina Johansson. Tyckte jag tappade en del efter några månaders anv. Sen började det stabilisera 

sig och bli bättre än innan, nu växer det som ogräs... 

 

Johanna Segerå. Mitt växer som fasen! Har vart segt innan jag börja naglar har jag inte kunnat ha 

innan jag börja med MSM. 

 

Eivor Andersson. Håret blev tjockare och det gråa försvann och min rätta hårfärg kom tillbaka och 

det blev mer liv och lyster i det och behöver numera inte använda balsam för det inte ska bli 

elektriskt. 

 

Taina Rosén Vilidu. Hår och naglar växer som attan. Håret har fått bättre kvalitet/tjockare och blivit 

mörkare. Har ätit msm i över ett år...så det tar sin tid... 

 

Mette H. Johansson. Kanske att jag tappade lite i början men nu jäklar har jag lååångt och tjockt hår, 

och det ju inte bara på huvudet det växer, det hela kroppen, för inte att tala om naglarna som för 

flagnade åt alla håll, nu är de starka och hela. Har ätit i ett års tid, och de tog kanske ett halvår innan 

jag märkte det på håret. Jag tog det ursprungligen mot ledvärk och där fick jag effekt direkt. 

 

Håkan Snobben Snöbohm. Allt hår växer som ogräs,ögonbrynen växer och det kommer nytt hår i 

pannan som inte varit där på 20 år,naglarna är stenhårda. 

 

Alex Hansell. Haft min KS-halleluja-moment idag (min första)!  på 5 tim har jag fått bukt med svår 

dubbelsidig öroninflammation som antibiotika skrevs ut mot. Droppat vid två tillfällen 1 resp 2 

droppar i varje öra och hosta, feber och det vidriga ontet är puts väck. En ny kille & energiknippe som 

orkar äta igen (gått ner 4,5 kg på 3 v av alla infektioner han haft). Har t o m varit på Ikea, ätit & 

härjat!  ang frågan om att han gått ner 25% av sin kroppsvikt fick jag till svar att det anser vi är 

föräldrarnas roll & dom rekommenderade socker. Både Bvc & vc. Vården är ett stort 

sockerråtteskämt. Ja för vad ska han med näring till?!! 

 

Anna Thysell. En tjej som haft stora problem med blåsor på munnen och runt mungiporna i åratal 

(varje gång efter förkylning och influensa) blåsor som blommar upp och spricker och varar.. Hon 

började med KS nyligen för första gången, lade på en kompress indränkt med KS på ett område som 

hon kände att blåsa var på väg. Det blev inte ens något, utan gick tillbaka..sedan dess gör hon så varje 

gång och har helt sluppit dessa besvär! Helt otroligt tycker jag! 

 



Lena Andrén. När jag hade hela munnen full av Afteblåsor i somras (p g a cytostatikabehandlingar) 

tog jag KS, vilket hjälpte bättre än "vanlig" medicin jag prövade först. 

 

Kenneth Nilsson. Nu börjar jag bli lite trött på det. Tidningar som borde vara seriösa, låter en 

duperad journalist skriva lögner om något ämne som smutskastas och ljugs om. Man plockar fram 

någon "auktoritet" på området eller någon myndighet som låtsas att vara auktoritet för att stödja 

och försöka få "tyngd" i lögnen. All denna "soppa" serveras sedan till halvsovande och omedvetna 

människor som antingen "tror" på det eller struntar i om det är sant eller ej. De som är vakna och ser 

lögnen kan inte sprida dementier om felaktigheter i den utsträckning som lögnerna spridits. Så går 

det till hela tiden i våra media!!! Ständigt samma mall! Alla de som ser igenom manipulationen är 

bakbundna! Är man medveten ser man "Nu kommer det en sådan falsk manipulationspartikel igen"! 

 

Lena Eliasson. ks + msm , mitt hår växer som ogräs,,, min frisörska lika förvånad varje gång,, jättefin 

kvalitet ,,,, 

 

Barbro Johansson. Tar varje dag, och har inte varit sjuk på hela vintern… känner ibland att något är 

på gång ökar bara dosen eller tar en silvergrogg, så är det borta. 

 

Agnetha Burström. Kände bara att jag ville berätta att i gårkväll kände jag verkligen av kapaciteten i 

KS fullt ut o därtill hur snabbt som helst.. Jättemånga är förkylda där jag bor. Jag har klarat mig hela 

vintern men i går började det sticka i halsen o klia i näsan.. Tog omgående en msk KS o jag lovar att 

allt var borta på en halvtimme.. Det var trolleri verkligen alltså. 

 

Elin Wiberg. Har haft problem med magen hela livet och under de senaste åren har jag dragit på mig 

IBS. Har haft en dip nu sista veckan med mycket illamående och bubblig mage. Då har jag tagit ett 

glas med ljummet vatten och KS och efter 10 min är illamåendet borta och har ersatts med hunger! 

är superglad! 

 

Pernilla Bengtsson. Min pappa hade två blodförgiftningar på rad nyligen, var illa däran, då fick han 

dricka 2-3 dl KS om dan. Han var så illa däran att sjukhuset ringde o bad oss komma upp akut de 

trodde han skulle dö Men han är en kämpe. JAG tror det var ks som hjälpte han. 

 

Nichole Nordgren. Nu så äntligen frisk ifrån min bihålsinflamation tack vare ks Smiley smile. Sist 

avbröt jag ks för tidigt så fick ta en till kur.Tagit ks i en månad nu , och denna vecka för första gången 

har jag kunnat styrketräna igen och de var sååå underbart att kunna träna igen. Vilket lyckorus i 

kroppen efteråt. Droppade in ks i näsan, samt sprayade på bihålorna 3 ggr om dan. Det räckte bra:) 

Så nu fortsätter ks kuren dock med att få huden i balans igen (huden är i obalans med svampen igen 

pga för mycket antibiotika kurer samt kortison). Love KS! 

 

Harriet Haje Lundell. Jag läste på massor under en par veckor på just denna sida och sen tyckte jag 

att det verkade jättebra och säkert. Har nu använt ks och msm ca 1,5 vecka och det känns jättebra. 

Jag märker stor skillnad på min pigghet måste jag säga. Piggare och klarare i hjärnan. 

 

Annika Svensson. Jag kan förstå att man är skeptisk till en början. Men KS har ändrat mitt liv på 

många sätt. Och mina nära och kära. Bla: Jag vet bara vad Silvervattnet betytt för min hälsa. Läkt ut 



en 30 årig magkatarr ätit Omeprazol i 15 år dagligen men är nu helt medicinfri. Läkt ut en Rocasea 

Kortar läkningstiden på mina Afteblåsor som är betydligt färre och betydligt mindre när jag sprayar 

KS på. Läkt ut utinvägsinfektion konstaterat med urinsticka. Läkt matförgiftning på 3 timmar på oss 

alla i familjen vid olika tillfällen. Läkt influensa på 6 Tim. Lindrar brännskada med läkning 

supersnabbt. Tar bort getingstickssmärts på minuter och ingen rodnad efteråt. Botar 

ögoninfektioner. Botar nageltrång på ngn dag. Tar bort eller förebygger inflammation när jag rakat 

mig. Botat underlivssvamp. Botat kronisk nästäppa. Botar herpesutslag lika kvickt. Rensar bort mögel 

i duschen. Fixar småmögel i vårt husbilskylskåp. Botat tandköttsinflamation och minskar tandfickor. 

Läkt thörselgångseksem. Läkt irritation sveda efter att jag av misstag fått klorhexidinsprit i mina 

ögon. Lindrat solsveda till dagen efter. Ja undra vad jag glömt… Tillsammans med Msm så har det läkt 

ut min Hypertyreos tillsammans med annan medicin.  Lindrar även min kemikalieöverkänslighet. 

Stillar näsblod på 30 sekunder. 

 

David Pöntinen. Det du hänvisar till som "den samlade medicinska forskningen", har tidigare visat sig 

vara duperad av ekonomiska intressen. Se bara på forskning kring kolesterol, fetma, hjärtproblem, 

cancer, vaccin av olika slag m.m. På alla dessa områden har den stora multinationella 

läkemedelsindustrin skott sig på den lilla människans bekostnad. Ofta helt utan belägg för sina idéer. 

Och lika ofta utan goda resultat eller med mycket dåliga resultat av sin forskning. Trots detta 

fortsätter folk att blint lita på att företag och myndigheter vill människornas bästa. Se bara hur de 

ansvariga läkarna i organisationer som WHO bokstavligen sitter i läkemedelsföretagens ficka. Senast 

exemplifierat när Sverige mer eller mindre tvingade alla skolelever att vaccinera sig mot svininfluensa 

med påföljande sjukdomsutbrott bl a sömnsjuka och allergier som följd. Nej, Nils jag tror vi litar 

alltför mycket på läkemedelsföretagen och alltför lite på vårt eget sunda förnuft och alternativ 

forskning. 

 

Caroline Björklund. Före och efterbild efter 2 dagar med bara ks  (svinkoppor). Har baddat några 

gånger om dagen och sen har hon fått dricka 2-3 tsk per dag. 



 
 

Åsa Pussiluskan Virtanen. Jag fick ögon infektion och 2 dagar med silver i ögat så var det borta 

 

Anette Ryden. Är det epedemi med ögoninfektion? Har nyss blivit av med det med kolloidalt silver. 

 

Jessica Wigertz.  Sprejade ett par ggr igår, ett par ggr under natten när jag vaknade till, och ett par 

ggr i förmiddags. Det onda försvann idag under dagen, och skavet jag kände av. Och ögat slutade 

rinna. Dock fortfarande lite rött och svullet, så jag ska spreja lite innan jag lägger mig. Tack för tips . 

 

Yvette Selinder. Jag la en bomullstuss indränkt i silver ovanpå ögat när jag skulle sova när jag hade 

ett ont och rött öga - gör likadant om jag känner att ett munsår är på gång (plus Lysin och C-vitamin 

och/eller Camu-Camu inifrån. Då hålls ju det onda stället blött med silver hela tiden... gäller att ligga 

på rygg förstås. 

 

Anno Säisä. Jag har tappat "shit loads" av hår och deppat. Idag såg jag i super spegeln hur nytt hår är 

på väg att växa. Absolut nöjd! 

 

Sarita Axelgrim. Jag brände mig nåt så djävelusiskt på våffeljärnet förra veckan. Blåsa på halva 

tummetotten. Sprang och hämtade KS-sprayen och sprayade flera ggr. Det onda och blåsan försvann 



nästan på en gång. Nu syns inget, men huden är hård och okänslig på stället. 

 

Berit Johansson. Min man brände sig när vi gjorde en brasa. Inte så mycket men jag sprutade på KS 

direkt och det blev inte ens en blåsa. 

 

Malkolm Kamau Nilsson. Personligen använder jag MSM Lignisul och hört att det ska vara den de 

flesta rekommenderar. Använt det varje dag i drygt två veckor nu och förutom hårväxt har jag märkt 

av "mental clearness". 

 

Mia Karlsson Fd Ljung. Måste bara få berätta en liten "solskenshistoria". Kommit hem från våran 

Thailandsresa och är superglad att jag inte har haft en tillstymmelse av min besvärande soleksem. 

Har ätit betakaroten i två månader innan vi åkte. Sedan smorde jag in mig med EMS-cremen varje 

kväll och sprayade ibland med lite KS, Solkrämen som jag använde var ME´s Biobrun. Tack för EMS 

och KS. Love it! 

 

Marie Erlandsson. Prata med en kvinna jag träffa på Gotland slut av augusti. Hon hade massa 

krämpor och astma satt mest. Berätta om silver och msm och hur bra jag själv blivit. I dag mår hon 

kanon slutat med fler mediciner och kände inte av pollen. Bor i södra Sverige. Hennes gubbe hade 

oxå blivit piggare och oxå slutat med medicin. Ja vi kanske inbillar oss. Men Nej. Jag Tror på detta 

blask. 99,999 % vatten. 

 

Carina Tjernström. I artikeln som snackar skit hånade han dessutom folk som tror på spöken och 

elallergi. Jag är medial så ja jag tror på andar och jag känner en kvinna som lider av elallergi hon har 

flyttat långt ut i skogen i norrland där inga telemaster finns. Hon skulle gärna bott kvar i Umeåtrakten 

men tyvärr. Det finns alltid de som dissar och det är deras egen förlust att inte våga prova. Jag 

använder däremot bara silver vid sjukdom och det fungerar utmärkt. 

 

Lotta Back F Neuman. Håller med, trolleri, haft samma upplevelse  Min gubbe har varit jätteförkyld i 

två veckor och jag flera gånger känt, nu e de min tur, men sen har jag huttat lite KS o vips e de onda 

BORTA!   

Marita Rinne. Har också fixat början på halsont med att lägga mej ner en stund och först ta ca 1 msk 

ks som får verka i mun och hals och sedan ännu 1 msk kokosolja. Bäst vi läggdags. Funkar alltid! 

 

Berith Walldén-Mårtensson. Jag är inte en person som tar KS i tid och otid, men Om det behövs 

använder jag det. Vi är just nu i Spanien och jag plockade ner en halv flaska KS, om ifall att, någon 

skulle bli dålig här. Jag har ett barnbarn som är 12 år som när han blir förkyld får nästan krupphosta 

fortfarande och naturligtvis när vi skulle resa så började han bli förkyld med hosta och mådde inte 

bra på planet., När vi kom fram inhalerade han KS och gjorde det i flera dagar + att han drack lite 

med citron i och vi lyckades få stopp på det. Helt fantastiskt, vi var beredda att tillkalla läkare. 

 

Mette Johansen.  Jag sprayar alltid KS för fullt på planet, runt mig, på grannen om jag kännde rden  

på maten, efter toa - ofta, ofta. I söndags satt både hostiga o genomförkylda omkring mig o mitt 

immunförsvar är trist dåligt - men se! inte ens i närheten av att bli sjuk. Faktiskt aldrig nu när jag 

tänker efter… 



 

Liselott Sjöqvist. Den enda "biverkningen"med KS är att jag är mycket friskare än förut, har inte 

behövt använda antibiotika på 4 år, inte pulmicort, acetylsystein heller då min tidigare nästan 

kroniska bronkit försvunnit. Och jag är inte Blå ... Äter också MSM! 

 

Ingegerd Treutiger. Jag har under flera år irriterat mig på att jag har haft ett "ludd" på tänderna. Jag 

har borstat ordentligt, tandläkaren har rengjort extra varje gång jag är där. Men ändå detta "ludd"! 

Upptäckte, efter att under några veckor använt KS dagligen, håller i munnen länge och gurglar, 

plötsligt har alldeles blanka tänder. Dert är detta jag har märkt (ännu så länge) av att använda ks. Inte 

så illa, så här långt… 

 

Anette Ryden. Också läkt ut neuroborelius med KS och MSM. Jag snurrade runt i vården och de 

hittade inga fel fastän jag tappade hörsel, hade yrsel, kraftig smärta i bakhuvudet, extrem trötthet 

och mina ögon inte reagerade normalt på tester. Tillslut kom neurologen och satt vid min 

sjukhussäng och sa: du är förvånansvärt lugn trots allvarliga problem och vi vet inte vad felet är. Men 

min teori är att du har tyst migrän. Så skickades jag hem med svindyr nässpray och besked att jag 

hade en förändring i hjärnan som funnits sen första gången jag sökte för samma problem 4 år 

tidigare. Av en slump snubblade jag på det här med KS på en hälsosida på FB då jag fick svar från 

Anders när jag behövde hjälp för sambons krämpor. Då beslutade jag mig för att själv prova KS och 

alla skov med yrsel lade sig och hörseln kom tillbaka! Då kom remissen till infektionskliniken och ett 

inbokat ryggmärgsprov! Jag mådde jättebra och balanstesterna var utmärkta och blodprovet visade 

på utläkt borrelia. Läkaren på infektionskliniken pratade om mirakel  Tack Anders för utan KS hade 

jag fortfarande valsat runt med oläkt borrelia. 

 

Inger Wahlqvist. Jag började med KS i oktober och MSM i november förra året. Fick jätte mycket 

huvudvärk i början (har haft migrän hela livet). Min ischias är bättre vilket gör att jag sover bättre på 

nätterna. Nu på senaste tiden har jag märkt en förbättring i migränen!  Är fortfarande lite stel i 

kroppen men jag är 67 så man får inte ha för höga förväntningar. 

 

Erika Julin. När jag blev gravid åkte jag på en rejäl svampinfektion som inte gick över på över 8 dagar 

trots behandling med canesten-salva. Baddade och hade ett trosskydd med lite KS sprayat på i trosan 

till slut och tametusan att det var nästan helt borta dagen efter! Annars fick jag nyligen upptäcka att 

kamomill i olika former (eterisk olja, te osv) är otroligt effektivt direkt på/i könet mot svampinfektion. 

 

Emma Kokyai. Hämtar sonen på dagis då han kräkts, när vi kommer hem går han direkt och pekar på 

flaskan med KS och säger det här vill jag ha för då kommer jag må mycket bättre! 

 

Anno Säisä. Jag var hos frissan idag. Ljuset föll så att jag såg en helt ny kalufs kika fram. T o m frissan 

tyckte det såg ut att vara mycket nytt. Såg ut som en igelkott, så vi fick oss ett gott skratt. Berättade 

för henne att jag tog MSM och att det nog var orsaken till stubbet. Hon förstod inte varför jag ville ha 

mer hår då jag redan hade så mycket. Förklarade att det inte var för hårets skull jag tog det utan för 

mitt välmående och att det nya håret var en + i kanten. Så, med lite hårspray och tryck med handen 

syns det inte lika mycke. 

 

Cecilia Bro. Min 3åring hade ont i örat och skrek 04:00 på morgon att han ville ha silver. 



 

Monica Evertson.  Jag har minskat min allergi medicinering med 75 % - då menar jag med både 

ögondroppar, allergitabletter & nässpray. Är super allergisk mot pälsdjur, pollen, möglet som 

kommer fram under snön. Sen jag började dricka KS så i dags läget behöver jag ta 1 piller/var 4 dag, 

ögon droppar var 3 dag & nässpray?.... Inget alls. & då har vi en tik & fyra valpar hemma. Innan så 

gjorde jag inget annat än snörvlade, käkade mina allergi piller som godis. Ögondroppar var ett 

3xdaglig måste samt som jag fick näsblod av all nässpray för att motverka skiten. 

 

Monica Evertson. Tyvärr så fattar inte min dotter detta... Men här är en del av min syn på ks. 

Kolloidalt Silver - KS sänks till helvetet av läkemedels företagen. För oss som är riktigt sjuka & söker 

hjälp som vi inte får på våra hemma plan är det för jävligt. Varför skall vi behöva äta massa jävla piller 

som ger olika skadliga biverkningar så vi måste äta ännu mera piller för att motverka det samt som vi 

får massa andra olika andra skador av? Ja.... Jag fattar inte det jag just skrev heller. Det är ett evigt 

hamster hjul. Sen jag började med KS i februari har jag inte varit förkyld,inte haft feber, har slutat 

med mina östrogentabletter som jag fick pga klimakteriebesvär, min svåra pollen & pälsdjursallergi 

som jag har haft sen ur minnestider är så gott som borta . Förra året (2014) käkade jag Cetirizin 2 x 

dagligen, ögondroppar minst 2 ggr/dag samt kortinosspray samt avsvällande tabletter dagligen. Idag 

- trots att vi har 5 hundar hemma, så ja... jag tar ett allergipiller ögondroppar & ingen nässpray var 3-

4 dag. Så ja..... KS är medicin för mig! 

 

Bibbi Sandström. Använder KS till hela min familj! Och mitt barnbarn på 4 har fått de sen hon va 2. 

Hon fick hosta så då gav dom 1 tsk i timme i 6 timmar, dan efter var hostan borta. Fick diareer så fick 

hon en dos och de försvann, och sist när hon hade vatten koppor så baddade dom kopporna samt 

fick invärtes. Och hon hade jätte lite tack vare KS. 

 

Carina Wendel . Jag tar KS som nässpray p g a rejäl pollenallergi och det hjälper ihop med 

behandlingar med en Hertzappart. Behöver inte ta tabletter, nässpray, ögondroppar eller 

astmasprayer. Är så glad för det! Ha en skön kväll och sov gott allihopa! 

 

Linda Santy. Tar 2 tsk MSM per dag, ska öka tror jag. Sover bara 6 tim varje natt, är jätte pigg, full av 

energi. Tar silver också, samt PH- pulver (magnesium o kalcium) för att höja pH värdet. Ligger 

konstant på neutral nu 7. 

 

Ann Linderhjelm. KS i ögonen.  Det fungerar. Har prövat på min katt, mammas hund och mina egna 

ögon. Silver svalkar behagligt och har fått infektioner och besvär att snabbt försvinna. Däremot så 

fick jag droppa från en tuss i djurens ögon för att inte skrämma dem, och det syntes att de 

uppskattade behandlingen. 

 

Lise-Lott Richard. Jag låg på sjukan för ett år sedan för hjärtflimmer. Fick det igen i December. 

Började med msm och ks ultraljudade mitt hjärta och har inga problem sedan dess. 

 

Kirsten Chen. Kjönner mitt hjärhe och cirkulation har sterket seg. Har varme händer nå.. Men om det 

var ks eller msm som gjorde susen. Det vet jag inte.men vem bryr seg da det fungerer. 

 

Kristina Strålman. Ville prova kolliodalt silver. ..Köpte en flaska och vänta mig inget speciellt. 



Men efter två veckor steg jag upp och stog i köket hur i all världren kom jag hit utan att mjuka upp 

min stela kropp. ..något förvånad. Gjorde ett uppehåll när flaskan tog slut o stelheten kom tillbaka. 

Har nu inhandlat en liter och tar 2 kapsyer om dagen. Tror jag har inflammation i kroppen. .. 

 

Ulla Norstedt. Jag kan bara påstå att jag blivit mycket bättre i min Twar (nästan helt bra) sedan jag 

började på KS och MSM för drygt 2månader sen. Har tidigare ätit penicillin (olika sorter) i totalt 2,5 

månader som bara gjort mig tillfälligt bättre (inte helt bra). Jag undrar vad som är skadligast för 

kroppen.. Dricka ks och använda som nässpray eller äta penicillin och slå ut alla goda bakterier i 

kroppen, för att sedan drabbas av andra bakterier… 

 

Sebastian Hägglundh. Jag bröt min lilltå för ett tag sedan. Som den ser ut på den övre bilden, så såg 

den ut i flera dagar, ingen som helst förbättring. Sen en kväll bestämde jag mig gör att prova KS. Jag 

klippte ett lite större hål på den och lindade in den med bandage dom var dränkt i KS. Den undre 

bilden är morgonen efter. Lycka till! 

 

 
 

Eva Dahl.  vill bara tala om att min pappa fick svåra bensår som kunniga välutbildade sjuksköterskor 

på en vårdcentral läkte ut med kollodialt silver. 

 

Bengt Backlund. En vän till mig som var på borreliabehandling i Tyskland blev rekommenderad KS 

och MSM av sin läkare. I Sverige räknar man med att det går ungefär 50000 människor med 

borreliasymtom. 2-veckor med penicillin, gör ingen nytta, eller i alla fall inte helt frisk. Svensk 

sjukvård i ett nötskal, SKÄMT!! 

 

Johanna Dahlberg. Jag har gjort samtliga av mina tatueringar i Indien, där är det som regel att man 



alltid får en burk fet salva som innehåller KS att smörja tatueringen med, kan säga att dom läkte 

grymt fort, tatueringarna är jätte fina idag (5-8 år senare) inga ärr eller dyl. 

 

PaulFrank Hopplaboom. Skadade mig rejält under påskhelgen . Trillade ner i havet ... Det var inte kul 

och väldigt smärtfyllt . Inte sytt eller något . Bara KS  Det läkte fort. 

 

  
 

Karin Sandin. Idag skrapade jag tandsten från min hunds kindtänder, sen spolade jag med KS. Känns 

bra då det kan blöda lite. Hon får 5ml KS och 3/4tsk Msm varje dag men en sak är jobbig hennes päls 

växer ännu mera nu, hon är en cockerpoo som kräver pälsvård ända ner mellan trampdynorna. Max 

2månader sen får jag klippa henne. Tassarna oftare förstås. Min man skar sig utomhus på 

fingertoppen och det blödde rejält, sprutade KS och på med ett plåster. Efter 2dygn syntes bara en 

liten prick och huden var tjock och läkt. Själv rakade jag mina ben och skar mig lite på skenbenet 

sprayade KS och det slutade direkt blöda trots att jag stod i duschen. Min största utmaning är nu att 

få bort en vårta på kinden.Den växte fort så jag började med KS omslag dygnet runt sedan en månad 

nu. Den är öm och har ett öppet sår nu. Hur lång tid ska jag hålla på eller går det inte att få bort den? 

Ska man till hälsocentralen? Är så nöjd med dessa produkter. Listan kan göras lång med positiva 

effekter. 

 

Anita Ramstedt. Sedan snart 3 år har jag använt MSM och KS. Har tidigare berättat om hur jag mår 

och hur mycket just dessa preparat hjälpt mig. Jag har lidit av svår höftvärk, ryggvärk, synproblem, 

blödande tänder, tandsten. Med intag av i dagsläget 3,5 tesked MSM varje morgon och c-vitamin 

kapsel som jag öppnar och häller i min msm drink, så är mitt intag av vanliga värktabletter minimal, 

besöker apoteket ytterst sällan. Min tandsten helt borta, det blöder inte längre så mycket, synen har 

blivit bättre, mina snarkningar är obetydliga då jag sprayar ks + msm ( Blandat i spray flaska) i näsan 

Jag använder även sen lika lång tid den joniserande tandborsten. Känner mig piggare, har mer 

uthållighet, mitt hår som var grått, silver har mörka inslag så det ser slingat ut, vackert. 



Tar Ks till och från då jag känner att jag behöver det, har det alltid hemma. Jag har icke haft någon 

magsjuka på över 3 år, inga svåra förkylningar eller någon influensa. Har muskelsvaghet då jag under 

några år åt Simvastatin, slutade själv att ta den. Vet att den ger hemska biverkningar. Försöker att äta 

förnuftigt, välja bra livsmedel i en djungel av tillsatser. Vill bara från min sida berätta att mitt liv 

förändrats till det positiva med KS + MSM. 

 

Mia Nilsson. Fyller 1 vecka i dag!!! WoohooOO! Utrensning de luxe pågår! Nackdel just nu 1: så 

sjuuukt Fibro-ont i vänsterarmen. Faktiskt så känns det exakt likadant i armen som det gjorde för 

över 30 år sen, när jag var 20 ca. Då, när jag inte visste va tusan som pågick i min kropp utan 

fortfarande trodde att jag kunde träna bort det onda. Fast att jag inte ens kunde lyfta armen utan att 

bli illamående av smärta. Hjälpte ju inte att jag var vänsterhänt heller. Precis den sortens ont har jag 

nu. Fördel just nu 1: Ont men lycklig! För jag vet att nåt händer! Fördel just nu 2: Magen e förvisso 

kass, men jag behöver inte bo på toa! Fördel nr 3: Migrän lindrig. Fördel nr 4: Mitt vänster öga som 

runnit konstant i ca 5 år efter olycka har efter droppande med KS/MSM denna vecka slutat rinna!!! 

Förstår ni vilken lycka för en tjej som älskar att sminka sig och inte kan gå utanför dörren innan ögat 

rinner!!! Nackdel nr 2: varför kan jag inte vrida fram tiden tills när utrensningen är öööver!? 

 

Elisabeth Ahne. Slicade av den yttersta biten av fingertoppen i min nya "mandolin" i lördagskväll och 

blodförlusten var total! (Skämt åtsido)-det blödde iaf i drygt 1,5 timme. Med fingret i en äggkopp 

fylld med KS och dagligt fingerbad har det läkt jättefint.  

 

 
 

Ann Person. Har råkat ut för liknande. Med kniv....gjorde samma sak. Fingertoppen i äggkopp med 

silver. Två ggr/dag i två dagar. Tredje dagen var allt i sin ordning. 

 

 



Mia Carlsson. Har varit beroende av nässpray dagligen i ca 26 år! När jag inte varit förkyld har jag 

gjort av med en flaska i veckan! Vid en kraftig förkylning/influensa har en flaska räckt max 2 dgr! För 

att ens ha en möjlighet att bli av med detta beroende har jag varit tvungen att använda cortisonspray 

blandat med nässpray o då har det tagit kanske 3 veckor med näsblod o obehag! Har dock fått börja 

om den behandlingen efter varje förkylning. För mindre än en vecka sen började jag spraya silver i 

näsan o igår var första dygnet på flera år utan nässpray. Känns galet bra o är mest fundersam hur det 

gick till?! Har inte varit täppt pga virus eller bakterier men silvervattnet har ju ändå kunnat fixa nåt på 

så kort tid som inte traditionell medicinering klarat! Hur gick det här till? 

 

Nils Malmbo. Tyvärr tog jag svininfluensavaccinet på grund av mitt arbete och andra orsaker också! 

Det är något jag djupt ångrar idag! Problemen jag fick av denna skit vill jag inte att någon ska behöva 

uppleva! Det triggade även andra sjukdomar och som slutkontenta kan jag säga att det är en 

intressant framtid vi går till mötes! Smärtor i muskler, leder och trötthet! Svullnaden efter sprutan 

tog nästan en månad att försvinna! Nickelallergi, enligt sjukvården, som mer verkar som psoriasis! 

Muskel och ledsmärtorna är väl det som tär mest idag! Men jag tar mitt MSM och KS, 

förhoppningsvis blir det bättre! Jag tycker mig märka en liten förbättring efter ett halvårs intag! 

 

Ingrid Håkansson. Grattis min älskade hund Doris på din 2-årsdag Är så glad att du finns här hos mig 

idag... För några dagar efter din 1-årsdag började du halta på höger framben. Åkte till djursjukhuset 

där de röntgade ALLA benen, höfterna och armbågarna men hittade ingenting. Trodde det var en 

mjukskada och du fick smärtstillande som du skulle ha i 20 dagar. Dagen efter var du ohalt och 

dagarna gick. 2 dagar efter du slutat med smärtstillande så var du halt igen. Åkte åter till 

djursjukhuset och då ville de att en ortoped skulle titta. Fick smärtstillande igen. 3 dagar senare var vi 

hos ortopeden och fick vår livs chock. När han röntgade dig så såg han en skugga som han misstänkte 

var skelettcancer. Du fick en ny tid för CT- röntgen och biopsi. 4 dagar senare ringer dom. Jo vad 

provet visar så är det skelettcancer . Behandlingen är amputation av hela frambenet...Nej säger jag , 

min hund älskar att springa i skogen och det ska inte hon göra på 3 ben. Då var alternativet att ge 

smärtstillande tills hon började få ont och då låta min älskade Doris somna in. Ja då får det bli så . 

Hela min värld rasade....Gjorde alla roliga saker med Doris som om den var den sista...Skrev om Doris 

på en Sankt Bernhard sida om någon haft en hund med samma diagnos och vad de gjort. Då var det 

en som svarade att hon gett sin hund alternativ medicin och nu kom hoppet tillbaka. Jag googlade på 

nätet och läste länken som hon skickade till mig. Beställde hem medicin och började ge min Doris. Nu 

googlade jag ännu mer och hittade då Kolloidalt Silver och MSM. Detta beställdes också hem. Doris 

har mått bra hela tiden sedan den dagen vi var på CT- röntgen 25 maj i fjol. Har inte varit halt eller 

svullen i benet. Ej hostat en gång då de sa att oftast när de hittat sjukdomen hade den spridit dig till 

lungor och lymfkörtlar. Dock var det inte så på Doris för det kunde de se på CT- röntgen. Förra veckan 

slutade jag med att ge den smärtstillande medicinen de skrev ut för den ger farliga biverkningar. Har 

inte vågat innan. Men ett litet hopp har tänts att min alternativa medicin hjälpt och att jag ska få ha 

min älskade Doris länge till! 

 

Gabriella Granlund. Tyckte KS hjälpte mot illamående - att spraya direkt i munnen. Tog även en rejäl 

klunk när ena barnet blev magsjuk, mitt andra barn med- vi klarade oss!! Trots att vi ( framförallt jag) 

mer el mindre fick det över oss då min unge blev det vid läggdags i sängen. Jag fick dock lite 

illamående någon dag men det "sprayade jag bort"  sjuklingen fick oxå KS och kräktes bara en gång. 

Mådde bra inom ett dygn. 



 

Majbritt Falkensten Andersen. Var hos tandläkaren igår - nästan ingen tandsten, och min 

tandlossning er mycket bättre : - ) Tar msm & ks varje dag och har gjort så i nästan fyra månader. 

 

Anki Hassel. Är helt övertygad om att KS är det bästa alternativ när det gäller oss själva och våra djur 

min hund får KS i vattnet och en skål med vanligt vatten men väljer endast KS vattnet. 

 

Rolf S Larsson. Hjälpte en liten Hundvalp igår , som gått på nya Nässlor . Några centimer som precis 

gett skott . Han gnydde , bet och slickade på tassarna. Så vad gör man?? Har alltid en spray-flaska 

med KS i fickan. Sprayade alla tassarna och det tog inte mer än 1 minut så var han lugn.. Ägarinnan 

blev häpen och så fick man berätta vad KS var. 

 

Christer Håkansson. Jag har slutat försöka påverka människor, jag erbjuder däremot mina vänner 

snabb läkning och ger de en skvätt silver. Den sista tösen hade en öroninflammation och grät på 

jobbet. Jag frågade om jag fick droppa ks i örat på henne och därefter lägga en ksbomullsklutt i örat. 

Sen gav jag henne en 30 ml spray och uppmanade henne och spraya i örat liggandes på sidan, en 

gång i timmen resten av dagen. Nästa dag stötte vi ihop på eftermiddagen och hon rusade fram och 

kramade mig och hon ville knappt släppa mig, hon hade ingen värk längre. Kolloidalt silver är inte för 

de som behöver det. Det är för de som vill ha det! 

 

Anneli Carlson. Min hund har problem med en tass. Jag torkar av den med KS och sen smörjer jag 

den med EMS-kräm. Det hjälper på en gång men det är bra att hålla på i några dagar morgon och 

kväll så att allt verkligen försvinner. Sätt gärna på en uppblåsbar ring eller tratt om din hund är där 

och slickar för det gör saken ännu värre. 

 

Gunilla Trädgårds. Jag brände mig rejält på en platta för ett tag sedan. Hade handen i ljummet vatten 

ca 25 minuter. Tog upp den då o då och sprayade KS på och baddade in i handen sen i vattnet igen. 

Efter vattnet så sprayade jag KS varannan minut ca upp till 1 timme och jag såg hur brännskadan 

stannade av. De små små blåsor som uppkom direkt och skinnet som stramade gick tillbaka och det 

enda som var dagen efter var skinnet som behövde smörjas. Dock kände jag att det var 

underliggande skada då det brände efter när jag fick varmt vatten i dusch o disk på handen ända upp 

till en vecka efter men inga ytliga brännskador helt otroligt. 

 

Anita Ramstedt. MSM denna mirakel produkt. Här mitt hår som fått vackra slingor/stick av svart i det 

annars silvergråa hår som det förut såg ut.För 1 år sedan drygt märkte jag de svarta sticken i mitt 

gråa hår, tycker det är så vackert nu. Mycket hår har jag också efter att varje dag ta MSM. 

 



 
 

Eva Jarlhed. Mitt hår har blivit likadant. Fällde otroligt mycket hår innan jag började med MSM. Nu 

fäller jag inget. Det har blvit tjockt igen o börjat locka sig. Var självlockig som ung + att det växer som 

ogräs.  Jo, jag vet varför jag började. Hade så himla ont i min höft så jag kunde knappast gå upp för 

trappan eftersom vi bor i en o en o halvplanshus. Fått kortisonsprutor x flera som inte hjälpt (kanske 

dåliga doktorer som inte stuckit rätt). Sedan jag började med MSM har jag inte haft ont o höften 

sedan dess. Haft någon liten känning men inte tillnärmelsevis som förut… 

 

Sasse Nilsson. För mig är det här med KS helt nytt och jag började med det för ca 2-3 veckor sen nu. 

Samt MSM då. Och märker att min pollenallergi inte har slagit ut ännu trots att det knoppar för fullt 

ute. 

 

Eva Anderson Fd Backström. Min man var skeptisk till MSM men med mycket tjat så fick jag som jag 

ville. Han "har" varit helt kal, ja riktigt blank på huvudet innan han började med MSM! (Ni kan se det 

glesare området som har varit helt blankt och inte ett fjun). Han protesterar inte nu för tiden och 

glömmer inte MSM! Kan tillägga att han haft en krånglig mage som åxå är MYCKET bättre!! 

 



  
 

Ann-Katrine Backman.  Här är ett foto av en kund som också varit helt utan hår innan han började 

med MSM. 

 

 
 



Marie Johansson. Jag har berättat om msm:et för min läkare. I och med problemen med min fot. En 

läkare undrade hur jag klarat mig utan smärtstillande, med tanke på skadan. Jag berättade om den 

dagliga dosen msm, visade sig att läkaren använder msm också, pga hudproblem. Samma märke som 

jag, och fått stor hjälp av det också. 

 

Maria Jutta Håkansson. Har tatt MSM o KS i snart 3 månader....mycke lindrig pollenallergi ( lite 

rinnsnuva bara ), verkar slippa Kortisonspruta i år! 

 

Helen Soderberg. Min man tar msm bara på helgerna men håret har börjat växa ut igen, han tappar 

inte alls lika mkt som tidigare, dessutom har han slutat med alla hårprodukter, vi använder urtekrams 

schampo samt att han har ekologisk kokosolja i håret istället för hårkräm. 

 

Belinda Luttinen. Jag har berättat om MSM för min läkare. Jag har fibromyalgi och det finns inte så 

mycket som hjälper tyvärr, förutom MSM som håller mig relativt smärtfri. Min läkare antecknade och 

var nyfiken. Han tyckte att jag skulle köra på det om det hjälpte mig. 

 

Helen Soderberg. Jag var inne på en knäoperation igår, gjorde magnetröntgen för 5 månader sedan, 

då löd prognosen att jag hade mkt artros, meniskskada och lite annat gottigt. Igår efter operationen 

kommer läkaren och säger, ja det var konstigt, det är inte alls lika mkt artros i knät som man ser på 

röntgen, jag sa bara att jag använt gurkmeja (golden milk ) och msm, han skrattade lite och sa jaha 

typ… 

 

Anne-Catherine Jonsson-Lange.  Min man har sedan över ett år haft ett sår bakom örat, vi har varit 

hos hudläkare i behandling o fått olika diagnoser hela tiden från cancer o svår infektion, han har blivit 

opererad två gger utan resultat det läkte helt enkelt inte fick cortisonbehandling ,utan någon 

bättring, eftersom jag har ionosil så provade jag att lägga omslag med det varje dag o bara efter tre 

dagar så var det nästan läkt o nu är det bra! 

 

Carola Nylund. Jag tror nog det sprids även här, hör ju själv hur folk frågar om KS. Jag pratar varmt 

för KS försöker få dem intygade att inget farligt vilket många tror, men sedan är dom förvånade över 

att jag inte är förkyld trots att jag jobbar bland"bobbor", jag gör faktiskt ingenting annat tar 15ml/dag 

2 ggr äter som vanligt, har aldrig funderat något djupare vad jag borde göra, det räcker med detta för 

min del mår bättre, är piggare, alert. Jag fyller 66 år i år, jobbar ännu "övertid", ja sånt e mitt liv aktiv 

med gårdssysslor vilket jag hade svårt med tidigare, för lederna var sjuka, inget sånt mera Led av 

tandlossning som även den har slutat...vad mera nöjd o tacksam att KS finns! 

 

Stefania Fanunza. Vilken yttrandefrihet vi har i detta landet! Ingen möjlighet till replik! Vi lever i en" 

brave new world" säger bara att tack vare KS bekostat med egna pengar har hela familjen botats av 

flera åkommor och samhället har sparat massa pengar i läkarbesök och läkemedel..är det inte 

fantastiskt för samhället! 

 

Majsan Gustafsson. Senaste användningsområdet för KS var barnbarnet som kom med skrapsår efter 

en cykelvurpa. Har du lite silver till mina armar farmor? De är 9,10 och 12 och har full koll på silvrets 

användningsområde vid brännsår, halsont, blåmärke, bistick, solsveda mm mm. 

 



Sanna Nova Emilia. I så fall så har KS gjort mig inbillningsfrisk! 

 

Kenneth Nilsson. Ett inlägg om silvers effektivitet! Min mor (95) hade hemska bensår som inte ville 

läka under år. En läkare, från Färöarna, som fick hand om henne började använda silverplåster. Då 

läkte såren mycket, från vecka till vecka! Detta såg jag med egna ögon. 

 

Aleksandra Larsson. Hur många variabelt används i dagens forskning i Sverige genomsnitt per 

studie? Är det någon som vet det härinne? Varför redovisas aldrig vilka variabelt ligger till grund vid 

nya forskningsrön? Personligen har jag hört frågan från forskare som även ifrågasätter själva en hel 

del resultat. Många forskningsrön motsäger varandras resultat. Hur lång tid tar det innan nya 

forskningsrön implementeras t.ex. inom vården eller hos ansvariga myndigheter? Varför 

arbetsgivarna för lärarkåren inte hade ännu genomfört fortbildning sedan 70 talet enligt SR Kaliber 

dystra saningssökande grävande journalister? Dagens samhälle har kommit fram till en hel del 

kunskap som devalveras i takt med växnde ekonomiskt vinstintresse. Varför har vi inte i ett 

demokratisk land som Sverige en helt oberoende granskningsorgan av forskning till skillnad från 

andra tom nordiska länder? Alla dessa frågor är retoriska förstås. Folkpartiet hade på sin agenda 

forskningsfusk för ca ett decennium sedan. Både ordföranden och frågan hade fallit i dunkla 

kollektiva glömska, eller? Vad har hänt med utbildningsnivån och trovärdigheten av Svenska 

universitet där endast Karolinska räknas in på värdslistan. Alla andra universiteten har halkat ur! Har 

det med antal variabelt vid forskning att göra? T ex Lunds universitet som motbevisar nyttan med 

ekologiskt odlade mat? Det säger något om trovärdigheten inför skattebetalare. Hur pålitlig är 

massmedia och vems intresse företräder VoFare som är lobbyister och samtidigt jobbar som 

journalister under samma paraply bl.a.HD. Är der i själva verket jäv som sker i öppna ridån hos våra 

medier? Dagens kunskapsammhälle har redan visat på hjärntvättstendens och övergått numera i sk 

medvetandesamhälle. Medvetande om avståndtagande från alla former av lögner, korruption och 

förtal på osakliga grunder. Ingen medborgare ska låta sig begränsas av valfrihet till vård, 

yttravalfrihet eller efterlevnad av Mänskliga rättigheter även i Sverige. Dessutom har vi 

grundlagsskydade religionsfrihet apropå vad man ska tro på. 

 

Lilli Marie. Dottern 4 år börjar få ögoninfektion i båda ögon. Jag sprayar KS i hennes & syskonens 

ögon några ggr/dag i 2 dagar. Hennes stannade av och är nu bra- och båda syskon slapp, yippie. 

Älskar KS! 

 

Ann-Marie Wonevik. Efter tre dagar med ks som ansiktsvatten kom min dotter och var överlycklig. 

De försvann direkt. Spreja direkt i ansiktet el tvätta med pads. 

 

Ingrid Rom. Jeg har svært ved at læse svensk, jeg læser dog en debat som er meget spændende. Jeg 

bruger selv k.s det har været fantastisk for mig . Jeg fik bremset influenza lignende symptomer inden 

operation, nyt knæ, brugte det efterfølgende for at undgå infektion efter operation. Jeg er taknemlig 

og vil altid have det i mit husapotek. Jeg er meget glad for den viden jeg har fået i denne gruppe . Kan 

fortælle at SMS er super at tage, det hjælper på hud og negle, godt tilskud, som hjælper på utæt 

tyktarm , har prøvet det på barnebarn med eksem. Jeg er bedøvende lige glad med videnskabelige , 

mærk selv og prøv det! 

 

Anno Säisä. Min dotter har använt KS som ansiktstvätt, sprayar och låtit det torka. Sen smort sig med 



EMS. Super! 

 

Margaretha Jönsson. " En till mig närstående ung kvinna,har blivit av med både cellförändringar och 

virus,genom att varje kväll vid läggdax ,spruta in KS. Vid sista provsvaret rätt så nyligen, var allt helt 

normalt. Hon har också druckit en kapsyl 2ggr./dag." För tre dagar sedan,kom svaret från den sista 

provtagningen som visar att allt är normalt. Helt fantastiskt,då cellförändringar och virus fanns kvar 

trots upprepade sjukhusbehandlingar.  När jag fick vetskap och fick råda,så blev det silver för hela 

slanten..... Så ännu en gång kan det konstateras,att KS är helt fantastiskt ! 

 

Helena Isolde Sundsgård. Ögat på min hund var det som fick mig sluta tvivla. Jag var på landet hos 

mamma och hela ögat var helt igensatt. Så arg att jag inte fotade. Det var totalrött. En droppe på 

kvällen i ögat. Dagen efter var det helt bra. Nu tar mamma också ks och jag köpte nyss 5l! 

 

Eva Svensson. Jag tror på det min pappa sa, sår skall ha syre (luft) för att läka - syre är 

bakteriedödande. En granne till mig hade ett sår på en tå som inte ville läka, gick hos läkare i 6 

månader med omslag som inte fick röras. Han fick KS av mig och vågade prova efter jag gett honom 

tips att läsa på 2000-talets vetenskaps sida betr. KS. Han fick KS i sprayflaska ihop med MSM för att 

spraya flera ggr per dag och lufttorka samt rent KS som han dränkte en kompress med, för att ha 

under natten - det läkte på 11 dagar. Läkaren hade sagt till honom att KS funkar ej på den sortens 

sår..... Han skulle även opererat tån för den hade blivit en s.k. hammartå (krökt) den blev rak efter 

behandlingen med KS så han slapp operation! Grannen berättade också häromdagen att han 

använder det till småsår som han får när han t.ex. skär sig på knivar i diskbaljan. Han har druckit det 

när han haft värk i magen och värken har försvunnit, han säger att jag är hans "räddare". 

Uppföljning: betr. hammartån som blev rak. Är jätteförvånad, han berättade först nu att han skulle in 

på operation för sin hammartå men hade då ett sår som inte läkte på 6 månader osv. Kanske inte var 

en "riktig" hammartå? Kan det varit bakterier som gjorde att den såg ut som en hammartå och när 

han behandlade med KS så försvann infektionen..... Ja, man vet aldrig, kroppen är otrolig. Vilket fall 

som helst är grannen jätteglad att han upptäckt KS! 

 

Timmy Johansson.  Som ni kan se har EMS hjälpt mig väldigt mycket med + ks varje dag. I augusti 

förra året såg den ut som till höger. Jag ändrade kost också + ätit mycket vitaminer mineraler. Men 

det som har hjälpt mot detta e ks + EMS , silver salva. Jag hade detta på knäna å min högra arm , runt 

ögon och mun. För mig började med vitbrist tränade sönder mig. Sen blev det inte bättre med 

medicin. Efter det blödde jag ur nr 2 i ungefär 2 år läkarna visste inte vad som hände men dom ville 

fortsätta med all medicin. Sen kom detta. Tog mig 4 månader att bli frisk när jag slutade med 

medicinen och byte kost + tog väldigt mycket vit+ mineraler, ks, msm. Det ända jag har kvar nu e det 

lilla jag har på handen men det försvinner mer å mer. Men jag jobbar som maskinist å snickare så jag 

drar upp såret lite då och då. Men där hjälper EMS och silver salvan mig. 

 



  
 

Hans Haraldsson. Sitter i rullstol sen en tid o har dratt på mig sittsår, använt mig av vårdens alla jävla 

preparat o inget som funkade.. använde ks på ett sår o på mindre än 2 mån så va de ihopläkt... 

 

Christina Rydebjer. Tog ks och sprejade på sår efter utdragen tand och läktes på mindre än en vecka. 

 

Kenneth Nilsson. Varje kväll sköljer jag munnen med KS i ca 15 min. Min tandläkare sa senaste 

gången att jag tillhör de lyckliga som inte har Karies. Det är första gången jag hör detta i mitt liv! 

 

Gunnel Jungestedt. Och jag som började få paradontit med tandavlossningsrisk och när jag gick på 

återbesök efter operation under en tand hade paradontiten avstannat och de fattade ingenting för 

de va beredda på nya operationer ha ha ha. sköljer munnen varje kväll med K S. Redan Björn Gillberg 

(han som tvättade skjortorna med prädd i Hylands Hörna) skrev på sin tid varningstext om detta i sin 

tidning. Jag förbjöd fluor till mina barn vilket jag nu är glad för, precis som jag vägrade barnmat i burk 

o hade stora diskussioner på barnavårdscentralen! 

 

Sigridur Thordardottir. Märkligt ... jag har sprayat rent KS rakt in i mitt öga flera gånger när jag fått 

"grus" i ögat och fet har skavt. Det har gått över helt på ca 20min!! Min syn är fortfarande den 

samma..... 

 

Elisabeth Khysing Tillenius. En kväll blev jag och dottern bitna djupt, jag 2 ggr och min dotter en 

gång, av en övergiven förvildad katt, i händerna. Sköljde bådas händer med vatten och tvål efter att 

jag såg till, att det verkligen blödde ordentligt, för att få ut ev bakterier och orenheter. Dränkte därpå 

in kompresser med Ionosil och lade på såren. Både direkt efter och till natten tog vi ibumetin för det 

gjorde duktigt ont, (och var orolig för infektion) speciellt till natten. Tvättade då igen innan 

sänggående, med Ionosil och hade på indränkta kompresser med både ionosil och Alsollösning hela 



natten. Dagen därpå var vi till vårdcentralen och visade såren. Sköterskan häpnade för att det såg så 

jättefint ut, som att det hade läkt extra fort och fint, trots att det bara gått 12 timmar och katter har 

näst efter råttor värsta betten med bakterier! Och vad har jag upplevt mer? Jo ögoninfektion har gått 

bort, förkylningar stoppats och små sår läkt snabbt och vid illamående har efter en hutt försvunnit. 

Täta näsor sprayas och går att andas genom. Men naturligtvis söker jag läkarvård när det behövs. 

Varför ska det vara antingen eller? Hunden har också fått en slurk när han varit hängig och blivit 

betydligt piggare! Så i det fallet handlar det inte ens om att man inbillar sig, sk placeboeffekt. Tyvärr 

ses alternativen inom vård och medel säkerligen inte nådigt från sjukvårdens sida och det är inte 

uteslutet att läkemedelsindustrin påverkar mycket. Jag är dock mer och mer övertygad pga egen och 

andras erfarenhet, om att detta silvervatten är positivt och har hittills inte sett något negativt alls. 

 

Olle Högsten.  Kolloidalt Silver är farligt, -För läkemedelsimperiet. Den lavinartade spridningen och 

användningen av detta billiga allround medel utgör ett framtida hot mot hela den etablerade synen 

av tex. antibiotika. Det intima samarbetet mellan stat, industri och media visar här att man har 

makten att bestämma vad vi ska godkänna och även akta oss för. Reklam för en uppsjö av olika 

hälsoprodukter och läkemedel öser över oss dagligen, men det är underligt tyst om effektiva 

behandlingar eller medel. Det är också ännu mer underligt att viktiga hot mot vår hälsa uteblir från 

samtliga mainstream tidningar, Sveriges Radio och TV. Tillsammans med ett fåtal andra hälsosamma 

medel har jag förbättrat min allmänhälsa och faktiskt blivit fri åkommor man menar är livslångt. Där 

har KS och Ionosil spelat en viktig roll. Kanske den viktigaste. Efter tio års användning har jag glömt 

hur feber känns. Ju mer media ljuger oss rakt i ansiktet, ju mer människor kommer genomskåda 

deras lömska taktik. KS sprider sig eftersom det fungerar och har man hittat ett riktigt bra universal 

medel mot krasslighet och infektion mm, ja då vill man inget hellre än att ge det till varje person man 

känner! 

 

Åsa Blomsterhage Fd Vilander. Jag har konstaterat att KS fungerar väldigt effektivt på 

ögoninflammationer. Jag har en 2-åring hemma som dragit hem flertalet från dagis och det enda som 

gett märkbar effekt är KS. 

 

Märta Lindqvist. Har fixat bort ögon-streptokocker/...stavar nånting som barnet (3 år) haft ca ett år o 

läkare kollat på fem ggr. Droppade ks några ggr per dag o outbreaket av vaglar/rodnad/svullnad gick 

tillbaka omedelbart. Är inte ett dugg rädd för ks. 

 

Barbro Johansson. Jag började borsta tänderna med kokosolja med lite MSM i för ca 1 år sedan och 

mina tänder och tandkött har aldrig mått så bra.  Jag har alltid tidigare haft stora problem med dåliga 

tänder. 

 

Inger Nyman. Jag har konstaterat torra ögon o använder en del msm o sex delar ks doppar i ögonen 

tre fyra gånger dagligen!! De funkar!! 

 

Marita Franzén. I UK fick jag silversalva av doktorn, på vårdcentralen. (Efter att ha hällt kokande 

vatten över tuttarna. Don't ask. ) Inte ett spår av incidenten, f ö. Silverplåster finns därtill att köpa på 

apoteken. Salvekvick o egna märken. Knepigt att inga EU-direktiv verkar finnas på den här punkten... 

Åter på hemmaplan sprayar jag allt som heter plåster med KS. Senast i förra veckan kurerade jag en 

brännskada på armen (jä*la ugn) med mycket fint resultat. 



 

Maria Andersson. Har haft KS flera gånger i mina barns ögon när de var små. De har perfekt syn i dag 

14 och 16 år gamla. 

 

Sigridur Thordardottir.  Jag har sprayat rätt i ögat flera gånger de sista dagarna för att det "skaver" 

på ett ställe i ena ögat. Funkar hur bra som helst och än har jag synen kvar.... 

 

Eino Nordström. Snubblade över en artikel om KS när jag surfade och tyckte det lät intressant. Jag 

började läsa massor om KS och förstod snabbt att det finns både starka förespråkare och 

motståndare. Eftersom motståndarna inte har några vettiga eller faktabaserade argument att 

komma med, så beslöt jag mig för att pröva själv. Jag beställde 1 liter Ionosil på nätet. Det kom i 

torsdags och jag bestämde mig för att ta 20 ml morgon och kväll för att se vad som hände. Och nu, 

bara 4 dagar senare har jag flera positiva erfarenheter att dela med mig av. Jag har de senaste 15 

åren haft väldigt mörka ringar under ögonen. Vet ej vad det beror på men har trott att det beror på 

rökningen och den försämrade blodcirkulation som den orsakar. Igår påpekade en vän att jag ser 

mycket piggare ut och att jag inte var mörk under ögonen. Jag kollade i spegeln och såg att det var en 

drastisk skillnad mot tidigare. De mörka ringarna var nästan borta! Någon i gruppen som kan 

förklara? Igår var min exfru på besök och hade sin hund med sig. Ibland släpper hon den lös när hon 

är ute och går så den får springa av sig. Men nu senast hade nåt hänt, för när hon kallade tillbaka 

hunden såg hon att den fått ett sår. Det var ett sår av en femkronas storlek ungefär. Det var inte 

djupt men det saknade hud helt och nu hade det börjat vara sig lite. - Det fixar jag, sade jag och 

hämtade min sprayflaska med KS. Jag sprayade såret rejält med KS och sedan en gång till ett par 

timmar senare. Jag gav exfrun KS på en sprayflaska och rådde henne att spraya då och då. Idag ett 

dygn senare ringde jag och frågade om hon sprayat idag. Då sa hon att där fanns inget att spraya på 

för där var redan sårskorpa! Alltså, från öppet, varigt sår till sårskorpa på mindre än 24 timmar! 

 

Tuija Vuontisvaara. Jag tog ett glas med 1/2 dl KS och 1/2 ljummet vatten – magsjukan borta! 

 

Chr Lju. KS är magiskt bra, gick med ett sår på huvudet i en månad, hade inte tillgång till ks då jag va 

på landet, när jag kom hem hälde jag en matsked full ks på såret, blev helt läkt inom 24 timmar och 

såret var helt borta som det aldrig funnits. Övertygade också min kompis som var halvförkyld ca: ett 

år, han blev helt frisk med ks inom en vecka. Verkligen dunder! 

 

Emma Lukkarila. Har läkt piercing med KS då inget annat hjälpte och den vägrade läka av sig själv! 

 

Sa Rah. Sen gillar jag att när min sexårige son var magsjuk gav jag honom ett halvt glas KS, halvt glas 

vanligt vatten och pressad citron. Kort stund efter så mådde han prima samt hade ENERGI vilket 

annars är vad som fattas honom vid sjukdom. Skulle jag ha så stark tankekraft att jag kunde tänka 

bort min sons sjukdag så är jag seriöst imponerad  Han visste ju inte vad det var, jag bara sa att han 

skulle dricka citronvattnet, eftersom det alltid är bra med c-vitamin. 

 

Maria Ericsson. Låter precis som jag skrev till HD om att min häst, min son (5år) och min kanin alla 

dom tre har blivit lurade att tro att KS fungerar och att det skulle vara placebo, att dom blivit bättre 

både vad beträffar allergi och sår m.m haha  älskar KS! 

 



Cristina Moliner. Min hanhund har inte en aning om vad placebo är, jag vet däremot att hans utslag 

han hade i ljumsken försvann snabbt efter det att jag baddat med ks.Gjorde det först bara på ena 

sidan för att se om det blev någon skillnad.(utslag som har med bla hormoner o göra,kliar o blir 

irriterat). Det såg bra ut när jag tittade efter ett par dagar! Hade andra sidan att jämföra med,så här 

var det jävlar mej ingen placebo!! 

 

Stig Hastrup. Jag har gjort en sida med samma fast utan namnen. Mest tänkt till bekanta utan 

Facebook och som egen "notesbok" Har även putsat lite på texterna och teckensättning. Dumt att 

nån retar sig på sånt och kanske missar det viktiga budskapet! 

 

http://stighastrup.dinstudio.se/empty_46.html 

 

Mimmi La Vida. Sluttet med skolemedisin for allergi / pollen. Begynte spraye KS i øyne o nese i 

januar. Noen ggr. en blanding av 1/6-deler MSM/KS. I pollensesongen forrige år, var det vanskelig å 

puste utendørs. Nu er jeg pigg uten besvær. Er takknemlig! 

 

Caroline Karlsson. Förra våren var jag superallergisk under den tiden det var dags för björkpollen. Jag 

var riktigt dålig. Tog vanliga allergitabletter men de hjälpte inte alls. I år kör jag med msm och hittills 

har jag inte känt av allergin någonting alls!! 

Monica Söderlund. Min kompis kom hit i går kväll och sa hon har sån magkatarr så hon har inget 

humör . Innan vi började äta gav jag henne ca ½ dl ks och pressade en halv citron , hon var som ny i 

magen påstod hon och sen fick hon en till senare på kvällen, i dag tog hon samma grogg , hennes liv 

blev helt bra sa hon och skulle nog tro på silvervattnet till 200%! 

 

Bodil Henriksson. Det finns många olika sorters cancer. KS är inte ett universalmedel, men jag tror 

att det botar vissa sorter av cancer. Jag själv tog ks i tillägg till cellgiftsbehandlingen. Det gjorde att 

jag kunde genomföra hela cellgiftskuren utan uppehåll pga. uteblivne biverkningar. Jag klarade mig 

utan blodtransfusjoner och påfyllning av vita blodkroppar. Jag genomförde 6 månaders aggressiv 

cellgiftsbehandling utan uppehåll! Jag åt vanlig kost + 15 ml Ionicil 5 ggr. dagligen. Det var första 

gången som onkologerna varit med om att någon kunde klara det. Jag har varit på datortomografi 

med isotoper, men ingen misstänkta cancerceller hittades trots dom hittade 4 metastaser i lymfan så 

prognosen var inte den bästa. Jag känner mig fri från cancer, men måste på ny datortomografi igen i 

november. Det är viktigt att berätta för din läkare att du tar ex. ks. Det blir journalfört och med i 

cancerregistret. Lycka till. 

 

Camilla Lundkvist. Tack ks!!!!, brände mej rätt rejält idag på morgonen.. Hett stekflott över fingret 

och tänkte shit, det här är illa.... Sköljde med ljummet vatten och sen omslag med ks till och från hela 

dagen, nu ikväll är fingret bara lite rött och gör inte alls ont... Jag som trodde att det skulle bli variga 

brännblåsor mm. 

 

Margareta Elborgh. Använder Kolloidalt silver till hund där inget antibiotika hjälpt mer än för 

stunden. Verkligen glatt överraskad!! 

 

Maria Gustafsson. Jag har sedan ett halvår tillbaka tagit ks och min struliga mage har blivit from som 



ett lamm. Smiley smile Lycka! 

 

Eva Jonsson. Måste bara skriva o meddela att sedan jag började spraya med KS har jag inte haft lika 

besvärligt med mina luftrör, hosta och jag andas mycket bättre! 

 

AnnaMaria Sköld. Vi dränkte ks på bomullsrondell o rengjorde ögonen vid infektion o gegga när vår 

dotter var under året. Det var klockrent. 

 

Kine Camilla Tøften. Status etter 3 Inhalasjoner av KS i nebulisator: målløs, helt åpen pust, målløs, 

uvirkelig, glad! Og håper det vil vare.... Jeg snakker om 6 år m kronisk tung pust. Plutselig letter det. 

Og jeg tør nesten ikke tro det er sant???!!!! 

 

Liz Lundkvist. Vill bara berätta om KS förträfflighet. Hade värk i kroppen igår , blev värre och värre 

under dagen . Sen kom extrem halsont, som taggtråd i halsen och febern steg snabbt till 39. Tog 

silvergrogg , och sen ca 2msk KS var tredje timma ca. Vaknade nu på morgonen , allt halsont borta 

och febern nere till 37.5. Lite matt men lycklig . HELT OTROLIGT ! LOVE KS! 

 

Irene Stenudd. Jag har inte känt mig så här frisk på 15 år hela tiden för lite vita blodkroppar och 5 

canceroperationer - Jag tar nu Dvitamin, Cvitamin KS och MSM och har gjort det sista året alla mina 

värden är bra - och jag är så glá - det blev rim. Inte en förkylning och UVI på 1 helt år. Inga kurer med 

Antibiotika - skönt! 

 

Eva-Lena Lindström.  Jag har nämligen prövat och det läker sår fint på nån dag bara .. kattens 

operations sår läkte så fint att det såg ut som det var ett gammalt ärr bara efter några dagar blekt 

fint och inte det minsta infekterat vilket det kan bli om man inte använder ks.. men det e klart katten 

kanske inbillade sig en läkning så snabbt !!  Och för att inte tala om vad mer det hjälpt mig med.. Men 

det e klart om ks finns så får de ju inte sälja lika mycket av alla mediciner som inte fungerar.. Hur kan 

det komma sig att kolpatienter fått mycket bättre lungor genom ks? jag testade mina lungor nyligt 

före användandet kunde jag blåsa in 2,73 liter luft efter jag började inta silver så fick jag in över 4 

liter! hur kan det komma sig? 

 

Lotta Larsson Fd Romppala. KS är det bästa som hänt mig tänk vad fort man blir frisk! 

 

Ylva Wigzell. Jag har haft björkpollenallergi i snart 40 år, i år är första ggn som jag är helt symtomfri, 

höga doser B5, höga doser C-vit samt Pollenzymer  började med detta ca 1 månad innan björken 

började och än så länge klarar jag mig finfint utan uttröttande allergimediciner. 

 

Anette Olofsson.  Skar mig i fingret häromdagen och efter att jag fått in allt möjligt skit i såret (har 

häst) svullnade det och började pulsera i fingret, sprayade ks i såret på kvällen och morgonen efter 

var svullnaden nere och ingen ömhet alls, läkte fint sedan. Sprayat på hästens kastrationssår också 

och det har knappt varit svullet. 

 

Peder Mobilproffset'se. Jag droppar ks och kg i ögonen flera ggr per dag och ser bara bättre och 

bättre. Från -10 dioptrier till nu -8. Nu har det stannat av men lite skrott som simmar omkring i 

vänsterögat efter ett slag, håller så sakta på att minska. 



 

Eva Kriström. Jag strör Alavis MSM över hundens mat (barf) och lite vatten. Rör ihop allt och han äter 

friskt. Han väger ca 5kg och han får inte fullt 1 krm. Det klarar han sig på och jag ger endast som 

underhåll nu. I början var det för hans onda rygg (går väldigt mycket på bakbenen)  Han är 9 år men 

som en valp i kroppen. 

 

Ann Lavesson. Hmm kanske ligger något i det. Började ge min hund MSM för 8 månader sen och har 

inte tagit några fästingar på henne än i år. 

 

Elisabeth Lundbladh. Min son har alltid haft problem med stor slembildning som blir infekterat - jag 

testade KS på honom och nu får han inte längre segt slem vid förkylning. Han har Down syndrom och 

är 22 år o lever än. 

 

Anne von Wendt. Min andning och astma har blivit way better av ks. Hoppas din mamma kommer till 

insikt. Kram!! 

 

Eva Hammarsten. Min mor var mega anti till att prova hon har hjärt besvär, gallsten, diabetes, urin 

läckage, med mera, men hon skulle ge det en chans, nu ville hon ha mera KS för att behövt byta 

blöjor 3ggr/tim, till 3-4 ggr/dag o ingen sveda när hon kissa var bevis nog för henne. 

 

Lovisa Nilsson. Hon har inte fått gardasilvaccinet? Låter nästan som biverkningarna man få av det. 

Tack för att du delade med dig! Jag har också EDS och MSM hjälper mycket! 

 

Elenor Rosdahl. Har haft ganska djupa sprickor på tummarna och på en del fingertoppar. Mycket 

smärtsamt och har haft svårt att göra det mest basala vardagspyssel. Köpte Silversala och efter tre 

dagar med ett par insmorningar per dag är sprickorna läkta och händerna mjuka!! Fantastiskt! 

 

Hanna Enell. Nu ska jag berätta för er om en framgångssaga. Den 31/1-14 så vaknade min 

sextonåriga dotter av att hon hade en fruktansvärd huvudvärk på högersida. Och hon mådde 

fruktansvärt illa. Hon har en diagnos som heter Ehlers-Danlos syndrom sedan hon var åtta år. Så hon 

har haft många olika problem genom åren. 

Men denna morgonen var det en helt annan huvudvärk. Hon hade tappat känseln i hela vänstersidan 

av kroppen och när hon log så hängde inte mungipan med på vä-sidan. Så det blev ambulans in till 

vårt lokala sjukhus för att hon var sexton år och då får man inte åka till barn och ungdomssjukhuset i 

Göteborg. Vi befarade att det var hjärnblödning eller något liknande. De tog blodprov, det bestämdes 

att det skulle tas ett prov på spinalvätskan. När läkaren skulle ta det så frågade jag om han verkligen 

var säker på om han skulle göra det själv med tanke på att hon har EDS? Han blev själv osäker på det 

och gick iväg och ringde. Efter en stund kom han tillbaka och sa att en narkosläkare skulle komma 

och göra det. Det tog ett par timmar så kom han och det gick på första försöket. De testade reflexer 

och gjorde den vanliga neurokolllen. 

De hittade ingen förklaring till hennes symptom och efter 12timmar på akuten lades hon in på stroke 

avdelningen där medel åldern är 70+. Hon hade inte fått något att äta eller dricka på alla dessa 

timmar.  



Hon fick ligga i ett förråd för att hon inte skulle behöva ligga med de gamla. Hon tålde inget ljus och 

inga ljud. 

Sedan började hon kräkas något fruktansvärt och eftersom hon hade så ont i huvudet så blev det ju 

väldigt smärtsamt. Nu blev det fart på läkarna och hon akut röntgades med CT. De hittade inget..... 

Vi satt hos henne tills kräkningarna avtog och hon somnade. Då åkte vi hem för att sova några 

timmar. 

Det gick sådär. Oroliga över vad detta kunde vara. Morgonen efter så åkte jag in till henne hon låg i 

skrubben i mörkret och kved av smärta och illamående. Timmarna gick och hon blev inte bättre. Nu 

fick hon dropp och lite läkemedel som skulle hjälpa mot huvudvärken och illamåendet. Det gjorde 

det inte. 

Läkarna visste inte vad det var. Eftersom de inte hittade något i blodet eller i spinalvätskan så började 

man misstänka att det var MS. En Mr gjordes men man kunde inte hitta plack i hjärnan för att kunna 

fastställa diagnosen. 

Nu hade det gått en vecka och hon kunde inte äta mat pga illamående och huvudvärken var kvar. Nu 

gick hon på migränmedicin och hon skickades hem för att det var migrän..... 

Efter en vecka hemma i mörker och huvudvärk enorm trötthet och med stora problem med att äta 

och behålla mat, så ringde jag och hon togs in igen. 

Man beslutar sig för att ta nya blodprover och nytt prov på spinalvätskan. En vanlig läkare stack 

henne 6gånger innan han lyckades få vätska. Helvettet bröt ut och hon blev sämre och sämre. 

Nu fick hon ett eget rum, där låg hon och nu kunde hon inte kissa längre och hon fick tillslut tappas 

850ml var det i urinblåsan. Efter det kunde hon inte längre kontrollera varken urin eller avföring. Hon 

fick dubbelseende på vä-öga. Nya röntgenbilder togs och man fann inget nu heller. Där låg hon och 

tynade bort och vi var väldigt oroliga, nu fick hon även svåra kramper i musklerna och man fick ge 

henne stesolid för att häva dem. 

Efter 3veckor med bara vanligt dropp så frågade jag om de tyckte att hon var väldigt tjock? Eftersom 

de inte hade givit henne någon näring i blodet. Nä det hade dem glömt!! Vi är inte vana vid så unga 

patienter här....... Så gamla behöver tydligen ingen näring? 

Jag kan lägga till att hon var väldigt underviktig redan när hon kom in första gången. Hon vägde vid 

intagningen 46kg och hon är 175cm. Nu fick hon mat i blodet och hon låg i upp and go blöja...... 

Efter 33dygn skrevs hon ut med en del läkemedel mot kramper, huvudvärk och illamående. Hon hade 

enligt läk migrän..... Okej i 33dygn? Dem hade skickat en remiss till Sahlgrenska neurologin. Hennes 

vikt var nu nere på 32kg! 

Det skulle senare visa sig när vi efter 8 månaders väntan kontaktar Sahlgrenska att dem hade skickat 

tillbaka även den remissen till det sjukhuset som hade behandlat henne!  

Jag blev så jävla arg! Där hade hon väntat på att få komma till proffsen och så blir inte hon 

emottagen. Och sjukhuset hör inte av sig! 



Rådet vi fick var att gå till vårdcentralen! Det gjorde vi och dem skrev ut en remiss till Drottning 

Silvias barnsjukhus. Men när vi åkte dit så ville dem inte ta emot henne, vi fick sätta oss på Östra 

sjukhusets vuxen akut.  

Nya blodprover som inget visade och den läkaren skrev en remiss till Sahlgrenska neurologin. Inte 

heller den tog de emot utan hon remitteras till barn och ungdoms habiliteringen i vår kommun som 

vi redan går hos pga EDSen. 

Den läkaren skriver ytterligare en remiss till Sahlgrenska !! 

Nu hamnade vi på väntelistan och det tar ytterligare 4månader innan vi får komma dit! 

Väl där så kan läkaren inte säga vad detta är som hon lider av. Utan vi får lämna mer blod och vi sätts 

upp på en väntelista för att göra en ny Mr röntgen. 

Vilket tog 3månader. Sedan väntade vi i 2månader till på att få träffa läkaren igen och få en 

återkoppling på vad proverna visade och mr-röntgen. 

Nu har det gått 15månader och läkaren har inget svar på vad detta är. Han sa -Det är nog kronisk 

migrän. 

Och hon kan inte äta migränmedicin varje dag så hon ska äta en blodtryckssänkande medicin för att 

minska blodtillförseln till hjärnan! 

Okej kan alla symptomen som hon har förklaras med migrän?  

Hon har, dubbelseende, huvudvärk när hon står,går åker bil och vid solljus. Svårt för att kontrollera 

urin, överaktivt nervsystem, hon svettas och är klibbig konstant, och super trött. -Nej , det kan inte 

förklaras med migrän men det är närmast av det. Svarade läkaren. 

Nu kände vi att det var helt fel. Hon har redan lågt blodtryck och att sänka ännu mer och sedan inte 

följa upp för än om tre månader och då vill läkaren även ta ett nytt prov spinalvätskan. 

Nej, vi är vid det här laget ganska uppgivna och desperata. Hon orkade bara med en lektion i veckan 

och hela hennes liv var i paus. 

Så fick jag höra om Kolloidalt silver och Msm genom min syster. Vad hade vi att förlora? 

Jag gav henne 15ml KS och 1krm Msm per dag och dag 3 säger hon ”mamma jag har inte ont i 

huvudet! Det gungar inte när jag går och jag behöver inte ha mina solglasögon inne längre”. Hon 

kunde till och med gå ut i solen vilket inte gick innan! 

Dag 4 så försvann dubbelseendet!!  

Nu mår hon mycket bättre! Hon har börjat gå i skolan igen, gått på för första gången på mer än ett år. 

Hon orkar mycket mer och hon går upp fint i vikt och illamåendet har i princip försvunnit. Hon har 

fått livet tillbaka tack vare KS och Msm!!! Alla symptom är inte borta men vi hoppas att kroppen läker 

ut resten själv. Så de som säger att det är bluff och båg och att det inte fungerar vet inte vad de 

pratar om. Jag hoppas att andra kan få hjälp av denna berättelse. 

 



Uppföljning:  Alicia har börjat skolan igen och hon går nu 4 dagar i veckan! Hon har just nu en 

akupunkturbehandling hos vår fantastiska läkare i kinesisk traditionell medicin Sophie Rothmyr! 

Alicia har gått upp mer i vikt denna veckan och på en månad har hon ökat nästan 3kg och hon har 

börjat växa igen vilket hon inte behöver göra egentligen för nu är hon 176cm! Alicia tackar er alla för 

era fina lyckönskningar och fina ord! 

 

Sylvia Grop. Helt underbart att ni hittade rätt men sorgligt att sjukvården är så dålig .... Krama henne 

från mig  Jag har varit i liknande läge där sjukvården troligtvis tagit livet av mig men tack vare ks och 

Support av Anders Sultan hade jag nog inte funnits. 

 

John Forsberg. En upptäckt eller vad man nu ska kalla det. Har lite problem kliande ögon pga allergi. 

Så jag bestämde mig för att duscha ögonen med lite KS.  Sagt och gjort och resultatet lät inte vänta 

på sig. Inom 5 min så hade jag inga besvär med kliande ögon. Placebo tänkte jag. Men så igår kväll 

hade sonen samma problem med kliande ögon. Duschade hans ögon med KS och han fick samma 

resultat dvs inga besvär. Helt otroligt. 

 

Lena Fix. Min hund fick ett fult sår på sidan av munnen med en varböld som följd. Familjen tyckte att 

vi skulle uppsöka veterinären men jag ville först ge KS en chans eftersom hunden inte verkade ha ont 

bara irriterad. Sprayade varannan timme under dagen, han fick också slicka i sig lite KS. Efter 1 dag 

hade såret börjat gå tillbaka och efter 3 dagar finns bara ett litet märke kvar. Okej, det kanske hade 

läkts av sig själv också, jag kan inte svara på det MEN onekligen så gjorde KS sitt snabba läkande. 

Hunden slapp oron att besöka veterinären då han inte gillar stället så värst mycket. Veterinären i all 

ära men själva lukten och oron finns i väggarna över vad som skall hända Smiley smile Smiley smile 

Han har ju fått sina vaccinationer m.m. 

 

Margareta Elborgh. Är veterinär som själv använder KS till olika saker där antibiotika inte biter.Rek 

det bl a till en sjuksköterska med kronisk ögoninflammation orsakat av virus som haft problem i 3 

månader. 

 

Catja Barck. Min pollenallergi är nästan borta sen jag började äta msm. Jag har ätit det i ca 1år. Och 

pälsdjursallergin är mycket bättre. Testa!! 

 

Sarah Pettersson Kaspersen. Var inte längesen jag skrev här och undrade angående min vovve och 

hans öron problem. Nu efter 2 v med KS och MSM i endast maten så är hans öron fina. Inget rens 

eller spray i örat och det har försvunnit. Är så förundrad över detta men så skönt. Nu kan min hund 

äntligen få göra det han älskar (att bada ) utan att man ska behöva oroa sig efter. Passade även på att 

dra ner på torrfoder och ska nu gå över helt till färskfoder (kört 50/50 innan). 

 

Linda Karlsson. Jag använder Ems-salvan och krämen. De är jättebra! Jag hade inflammation i huden i 

underlivet som gav mig fruktansvärd klåda och jag fick kortisonsalva av läkaren men det hjälpte inte. 

Så blev jag inbjuden i gruppen och läste på lite och köpte salva, kräm och Ks och det är det bästa jag 

gjort! På några dagar var tre års besvär över. 

 

Mia Melin. Min syster hade grymt mycket PPP som läkte ut med KS. 

 



Eino Nordström. Jag kan nu av egen erfarenhet berätta om KS enorma förmåga att döda bakterier. 

För en vecka sedan fick jag två rejäla kattbett i höger hand när jag försökte ta in min förrymda katt. 

Tyvärr släppte jag automatiskt av smärtan vid andra bettet och katten smet igen. Innan bettet hade 

jag konsumerat 40 ml Ionosil/ dag i drygt en vecka. Direkt efter bettet sprayade jag rikligt med 

outspädd Ionosil och lade ett förband med KS-fuktad kompress. Jag drack en extra dos med 60 ml KS. 

Mitt i bedrövelsen så tänkte jag att detta är ett bra tillfälle att hårdtesta KS så jag brydde mig inte om 

att kontakta läkare. Jag fortsatte spraya såren och dricka KS. Efter en vecka ser det ut som ni ser på 

fotot. Har läkt utan problem. Var kanske dumt av mig att inte kontakta läkare men jag ville verkligen 

ge KS en rejäl chans att visa vad det går för. Vågar dock inte råda andra att inte kontakta läkare. 

Kattbett är inte att skoja med. 

 

 
 

David Pöntinen. KS fungerar på magsår. Jag skickade Ionosil till en afrikansk vän som gav till sin kusin. 

Smärtan hon hade av magsåret försvann bokstavligen över en natt. Hon tog första teskeden på 

kvällen och smärtan var borta på morgonen. Hon har nu en månad senare inte längre något problem 

med magsår. 

 

Mariana Karlsson. Jag vet att msm och ks gör underverk! Min fibromyalgi är nästan borta nu  o min 

hund är bra i sina leder, helt fantastiskt. Jag slutade med msm till min hund i två dagar han blev halt 

): så jag började med en gång med msm sen var allt bra igen. 

 

Tony Wallén. I juni förra året började jag använda ks. 15ml morgon o kväll samt sprayat i näsan. 



Ökade till 15mlX3 under vintern. Tänkte göra så under ett år o sedan utvärdera resultaten. Nu har 

det gått nästan ett år och jag är mycket nöjd: 

1: Jag har inte haft en enda förkylningsdag sedan jag började, förutom att jag initialt drabbades av en 

sk Herxheimers reaktion, som gick över på några dagar. I vanliga fall drar jag alltid på mig flera 

halvdryga förkylningar/säsong 

2: mina mångåriga bihålebesvär är helt borta! 

3: mycket bättre munhälsa med friskare, icke-blödande tandkött och tydligare smakupplevelser 

4: En efterhängsen o smärtsam munsvamp gick över på några dagar! 

5: Genom att ta 1dl ks på stående fot har jag motat tre begynnande magsjukor i grind på ca 40 min 

6: Mina återkommande munsår, särskilt vår o höst, har varit mycket lindrigare än vanligt o gått över 

helt på några dagar. Det verkar som om ks har hjälpt mitt immunförsvar på traven, och jag kommer 

att fortsätta använda det på samma sätt även fortsättningsvis, då jag har upplevt dessa vinster och 

inte haft en enda biverkning. 

 

Anna-Mia Ericsson Lindelöf. Många många år har jag sökt hjälp hos läkare för än det ena än det 

andra. Kroniskt trött, ständigt förstoppad, ont i leder osv osv. Jag fattade ingenting och det gjorde 

inte läkarna heller (förvånade?!) 2009 kom en vändpunkt i samband med ett djupt personligt trauma. 

Jag började söka alternativ hjälp och började inse att jag levt med stor inre stress i minst 10-15 år. För 

ett år sen hade jag så ont i hela kroppen att det var en kamp att ta sig ur sängen på morgonen. Jag 

frös ständigt och hade sk dimhjärna. Då hittade jag MSM och började äta det. Jag har blivit sååå 

mycket bättre sedan dess. Som att få tillbaka livsgnistan. 

 

Ann-Katrine Backman. För ca 3 veckor sedan så ringde en kille som snusar och berättade att hans 

tandkött hade blivit gråblått under läppen där han brukar ha snus, så han frågade av mig om jag 

kunde ge honom något råd vad han skulle göra och om det fanns något att göra? så sade jag till 

honom: - spraya med KS nu 4-6 gånger/dag och håll upp med snusandet. Igår var killen igen och 

hämtade KS, så sade han: - det lyckades jävligt bra det du sade jag skulle göra! 

Han hade gjort som jag sade, hållit upp med snusandet, dock endast en dag. Han hade sprayat på KS 

4 ggr en dag, så sade han att tandköttet var efter det rödrosa till färgen och såg helt friskt ut och nu 

har han snusat som vanligt igen i 3 veckor ca och tandköttet ser fortfarande helt friskt ut! 

 

Susanne Andersson. Gav vovven silver varje timma en tsk igår samt hällde i dricksvattnet, inatt 

väckte hon mig inte och ville ut och hon har inte haft diarré sen igår. 

 

Malin Andersson.  Tappat något på tån? Prova att spraya KS på tån med jämna mellanrum. Jag 

tappade en 2 kg hantel på en tå i höstas. Den blev blåsvart och svullen, och jag kunde ej röra den… 

Sprayade KS på tån, varvid smärtan lindrades betydligt ganska omgående. Tån var helt återställd 

inom en vecka. 

 

Jeanette Hasselquist. Stort tack för tips!!! Själv är jag ganska ny användare.. Men blev av med 



kroniskt ont i halsen, Svullnad i kroppen, En fettknuta på benet som jag masserade med KS tömde sig 

plötsligt och nu är den borta.. Har börjat massera fläckar i ansiktet som minskar.. Sprayar KD över 

katternas mat så de slipper i bästa fall mask.. Nu står växterna på tur! 

 

Malin Persson. Hällde en skvätt KS i vattnet som rosbuketten stod i, de var vackra i över en vecka!:-) 

 

Jessica Rundberg. Min son har haft svinkoppor varje vinter utom denna då jag upptäckte ks. Nu 

baddar jag direkt när jag ser en antydan till en början. 

 

AnnaMaria Sköld. Vår katt fick juverinflammation efter sin kull kattungar förra året. Det blev illa och 

ena juvret svartnade och när sårskorpan på ca 10x5 lossnade i kanterna blev det ett stort läbbigt o 

såsmåningom öppet sår. Allt skedde så som veterinären sa var normalt. Vi skulle hålla koll på det 

bara så att det inte blev infektion. Sprayade rikligt med KS så ofta vi kom åt. Trots att kissungarna var 

där o rotade (gick inte hålla dem ifrån varann) o vi var oroliga så läkte såret jättebra. Det blev mindre 

o mindre o kattmamman mådde bra under tiden. Det kändes så bra. 

 

Berith Walldén-Mårtensson. Jag har en son, numera boende i Tyskland, som varit pollenallergiker 

sedan 7-årsåldern. Han är 47 nu. Jag skickade i år ner msm till honom för att testa och han började 

med ett kryddmåt och har nu ökat till en tesked och han känner ingenting av sin allergi. Han 

berättade också att han brukar få väldigt ont i anklarna när han sprungit men t o m det hade 

försvunnit. Jag vågar inte tro på att det skall hålla i sig men det vore helt underbart i så fall. 

 

Ursula Katarina Persson. Min katt hade ett fult och ganska stort rivsår på ena örat. Han hade nog 

haft det ett tag för det luktade illa. Rengjorde och baddade med ks. Det syntes stor skillnad på bara 

några timmar. Skippade veterinären och fortsatte ett par tre dagar med ks. Läkte jättefint. 

 

Viktoria Johansson. Måste bara berätta att för några år sen blev jag sjuk i giftstruma som jag fick 

behandling för (levaxin och thacapsol) efter 2 år blev jag friskförklarad och fick sluta äta medicin. Allt 

gick bra tills ett halvår efter då kom alla symptomen tillbaka men inget syntes i mina prover och fick 

höra att allt var inbillning från min sida och fick ingen hjälp. Efter 1 år av att ha mått dåligt så har jag 

börjat med ks och jag mår redan sjukt bra. Halsen svullnar inte. ..magen krånglar inte och min energi 

är tillbaka. Jag tar 1 kork varje morgon  vet inte om man ska öka på för missar jag ta det tre dagar 

kommer symptomen tillbaka direkt..och då försvinner dom igen när jag tar ks igen..tog det i samband 

med msm förut men fick så ont i magen av msm så det har jag slutat med och kör bara ks. 

 

Gabriella Sawin. Va' glad jag blir för din skull Viktoria Johansson,  hade exakt samma problem! Först 

hypotheros men det överdoserats med levaxin o blev hypertheros istället som jag fick behandlad på 

samma sätt som du! Jag har märkt oxå som du efter jag har slutat att det fanns dgr då fick jag tillbaka 

symptomen. Men ks o kokosolja har jag dagligen på min meny så det har stabiliserats igen. 

 

Carina Bellis. Jag har tappat all tro på sjukvården idag då jag varit sjuk i flera år men ingen hjälp att få 

bara massa piller som brutit ned kroppen men över 20 årsedan jag slutade med allt vad läkemedel 

heter och idag äter jag MSM KS vitaminer och homeopatmedel vid behov så jag blir bara bättre så 

skall dom säga att läkemedel botar och vacciner skyddar??? Tror INTE ett skvatt på det.... Är man inte 

sjuk innan så blir man det tamejfan av deras mediciner… Grav amalgamförgiftning candida svamp 



borelia svår migrän vaccinationsskadad jaa listan kan göras lång men ingen hjälp från sjukvård... Vart 

ordinerad en dietist för läkaren sa du har övervikt som "kan" bero på dina besvär har cirkulerat i 

denna J***A sjukvårdsapparat till ingen som helst nytta i många år... Ingen tillit till läkare idag!! 

 

Jhina Månsson. Tror faktiskt att jag kan tacka ks för mina fina blodvärden under graviditeten(ks 

syresätter blodet), under mina tidigare 3 graviditeter har jag fått dricka extra järntillskott och mådde 

inte i närheten så bra som jag gjort denna fjärde graviditet(var inte bekant med ks innan) födde en 

frisk välskapt flicka för 3 veckor sedan. Säger som så många andra - tänk vilken "mat" ni stoppar i er.. 

Snabbmat, godis mm som inte ger någon näring. 

 

AnnaMaria Sköld. Är gravid nu. Har sprutat ks i svalget för att mota förkylning, i underlivet för att få 

bort svamp (som är väldigt vanligt under graviditet) samt vid magsjuka. Utöver det, på småsår som 

decinfektion (kattklorivs osv). Jag "överkonsumerar" inte bär jag är gravid men jag tar på det jag vet 

det hjälper för och som jag inte vill dras med under graviditeten. 

 

Marie Vavva Englund. Hej, idag är jag glad å vill berätta något positivt som hänt,jag dricker KS 

dagligen,men börjat ge mina hundar det i vattnet åxå. Min äldsta hund har någon konstig "plupp" ( 

vit) på övre ögonlock, var till veterinär med honom,inga besvär så länge den inte växer,då blir det 

operation,13 år + är han,Idag på morgonen tittade jag som vanligt på hans öga,å till min förvåning 

hade en stor del släppt,försvunnit,jag blir så himla glad ! fortsätter med KS i vattnet så kanske den 

pyttelilla grejen (hade ett svårt namn)försvinner helt ! Början till gråstarr så kanske jag kan ,som jag 

läste här nånstans,kan duscha eller droppa i ögon så det åxå försvinner? KS är toppen,även för 

diabetes SLE å reumatiskt som jag själv dras med. 

 

Rosita Johansson. Min mamma snart 85 år fick för en månad sedan ett stort sår på hornhinnan i 

ögat. Läkaren satte på en skyddslins och sa att om det inte blev bättre skulle hon få ta bort ögat... Nu 

är det så att hornhinnor läker väldigt långsamt och särskilt på äldre... Jag gav då mamma en 

sprayflaska med silvervatten och sa till henne att spraya så ofta hon bara kunde, vilket hon då gjorde. 

Nu en månad efter var hon på återbesök för att få en ny skyddslins i ögat, men vet ni vad??? Hon 

behövde ingen ny lins för ÖGAT VAR LÄKT!!! Ett mirakel är vad det är!!! Känner stor tacksamhet!! 

 

Fröken Ditta S Peschl. Japp, jag har också läkt en skada i mitt öga med hjälp av silver. 

 

Maria Kolarevic. Har fått en kraftig infektion i tandköttet och nu har halva mitt ansikte svullnat upp. 

Räcker det med att bara skölja munnen med k.s ? Uppföljning några dagar senare: Gav ks en chans.. 

Efter 3 dagar gick svullnaden ner, behövde inte gå till tandläkaren! 

 

Maria Hölscher. Ionosil är den överlägset bästa kolloidalt silver, enligt mig. 

 

Ellinor Biörklund. Min mamma (98 år) sover hela natten om hon får kolloidalt silver, men det det är 

inte så lätt, eftersom hon befinner sig på äldreboende och är så gott som blind. När jag berättade 

detta för sjuksköterskan så svarade hon bara "jag kan inte ordinera det och förresten så har alla 

gamla urinvägsinfektioner regelbundet" Tydligen så är det något hon anser att man måste leva med. 

Jag har förklarat för personalen i hopp om att dom tänker på det och ger mamma en "sup" dagligen. 

 



Linda Bjelkengren. Jag har ME/CFS och MSM har hjälpt mig att bli fri från mkt av smärtan i kroppen... 

Och från att i stort sett leva på penicillin till att börja med KS har jag varit kärnfrisk i över ett år nu. 

(Fri från virus o bakterieinfektioner) I LOVE KS!!! 

 

Sebastian Hägglundh. Förhudskatarr på hund. För några dagar sedan upptäckte vi förhudskatarr på 

våran hund. Vi sköljde vid 3 olika tillfällen första kvällen. Sen sköljde vi 1 gång dagen efter. Sen var 

symtomen helt borta. Ska skölja ett par dagar till för säkerhets skull men ändå, tack KS! 

 

Frida Gabrielsson. Tack Anders Sultan för tipsen i förrgår! Öroninflammationen försvann, och min 

lille son är pigg och glad och framförallt SMÄRTFRI igen! 

 

Kajsa Molin. Jag använder KS på sprayflaska och sprayar på blåsorna lite hela tiden. Jag får mycket 

mildare utbrott och det försvinner mycket snabbare. Sprayar jag med en gång jag känner att det 

börjar komma så kan jag undvika ett utbrott helt, hurra! 

 

Björn von Backe. Är ju såna här smutsartiklar som får folk nyfikna och vill veta mer, så hittar dom lite 

vettigare information och måste givetvis testa. Jag är en av dom som lockades hit av all skit som 

skrevs om KS, och nu är jag nog vad man kan kalla en storanvändare (KS och MSM) sen November. 

När man blir hjälpt på några dagar av något som läkarvården misslyckats med i flera år, ja då kan man 

inte bli annat än jävligt imponerad! 

 

Egon Antilla. Prostatit. Jag har tagit 1/2dl morgon o kväll vid mina besvär i ca 10dagar för att få dom 

lindrade! 

 

Birgitta Biggan Lörnedahl. Jag ger min gamling på 40 kg med kraftig artros i en hlft, ett rågat krm 

varje morgon. Han är som en unghund. Min hund har gått på smärtstillande I över två år och msm 

sedan förra sommaren. I vintras tog hans msm slut så det blev uppehåll en vecka. Han började pipa 

när han reste sig. I mars tog hans smärtstillande slut och jag ville testa utan. Inget har hänt än. Msm 

är alltså mer effektivt för honom än medicin. 

 

Lea Lundin. Vi har världens bästa medel mot allting Kollodiat silver; har använd det till mina barnbarn 

olika krämpor och alltid har de blivit friska detta är helt underbart och ofarligt, hämtade idag igen en 

5liters dunk från posten , ha underbar helg vidare alla. 

 

Veronica Sinclair. Detta är jag innan och efter jag började med KS, MSM, EMS och kokosolja. (Jag 

dricker både KS och MSM varje dag. Jag tvättar jag ansiktet med MSM blandat med kokosolja. Sedan 

använder jag KS som ansiktsvatten och därefter smörjer ja med EMS-salva. (och ibland lite extra 

kokosolja på extra torra ställen). Jag märkte ganska snabbt att de "aktiva" blemmorna läkte snabbare 

och det blev inga mörka fläckar. Men huden kändes fetare i början men det gick över efter någon 

vecka. Lite svid vad det också men det försvann i takt med att huden blev tillräckligt återfuktad. Jag 

brukade ibland blanda i lite kokosolja innan läggdags för extra fukt. Men nu behövs det nästan aldrig. 

 



 
 

 
 



 
 

Margaretha Jönsson. STORT TACK till signaturen SEN som har bemött Peter Asthamns insändare 

under Debatt i Hudiksvalls tidning den 11/5 på annan plats här,där han uttalade sig om kolloidalt 

silver, helt felaktigt." Insändare Peter Asthamns insändare (helahälsingland.se 11/5) om kolloidalt 

silver är ett utmärkt exempel på hur man torgför myter – under sken av att vara vetenskaplig. Här är 

knappt något rätt. Till tungmetaller brukar man räkna bly, kvicksilver, kadmium och uran. Silver är 

definitivt inte någon giftig tungmetall, även om dess densitet rent tekniskt överstiger gränsen för 

tungmetaller. Ska man ge silver en beteckning, så skulle det snarast vara ädelmetall – och det är en 

metall som är garanterat ofarlig för den mänskliga organismen. Kolloidalt silver anrikas inte hos den 

som får det i sig. Tvärt om utsöndras det mesta i urinen redan efter något dygn. Däremot är kolloidalt 

silver giftigt för de flesta sjukdomsalstrande mikrober – bakterier, virus, amöbor, svampar, etcetera – 

vilket gör att det är så effektivt som vattenreningsmedel. I de flesta zoologiska affärer använder man 

också kolloidalt silver för att bota fiskar som drabbats av svampangrepp. Svamparna dör – men 

fiskarna mår utmärkt! Kolloidalt silver har också använts under åtminstone 50 år för att rena 

dricksvattnet på fartyg – och det finns inte ett enda redovisat fall av silverförgiftning! Kolloidalt silver 

används också framgångsrikt inom veterinärmedicinen, där stora sår, brännskador mm har visat sig 

läka snabbare och med mindre komplikationer än med annan behandling. De flesta tycks inte kunna 

skilja på kolloidalt silver och silvernitrat eller andra giftiga silversalter, vilket är en anledning till alla 

missuppfattningar om medlet." SEN 

 

Jennifer Ottey. Var förkyld i över ett halvår relativt nyss, började ta KS och silvergrogg på kvällen och 

började bli frisk ganska snabbt efter det. 

 

Yvonne Luthman Jag fick oerhörda utrensningsbesvär av MSM de första 3-4 månaderna. Fick t om 



sjukskriva mig några veckor för ryggen. När jag gick på semester så testade jag att dubbla dosen (här 

pratar vi kryddmått), och bytte C-vitamin. På ett dygn märkte jag skillnad och på 4 dygn var värken 

borta. 

 

Per Per. Drygt 26 000 medlemmar nu. Minns när det var 2 500 och jag sade till Anders Sultan att 

snart blir det 10 000 och han var lite tveksam. Jag visste att det skulle växa, vår personal blev allt 

friskare och vi blev inte heller sjuka när vi använde silver förebyggande. Inte enkelt att förklara eller 

förstå varför silver fungerar mot det mesta eftersom forskningen var svag eller dold då, men 

erfarenheten talade sitt språk, silver var bra. Det som händer nu är unikt, silver håller på att passera 

en kritisk punkt eller massa där tillräckligt många ser fördelarna och därmed påverkar den övriga 

befolkningen positivt. I och med att bedrägeriet om silver så tydligt håller på att falla, dras de andra 

lögnerna med i fallet. Folk börjar alltmer att ifrågasätta medias framställning av verkligheten och 

undrar vilka fler lögner som kan finnas och söker andra källor än medias. Silver blir också silverkulan 

som dräper propaganda-massmedian och helar människor. Ett dubbelt svärd mot makt-eliten som 

kommer att kännas ända in i märgen. 

 

Yvonne Anne-May Rönnblom. Min hund fick som en vårta (tumör) på kanten av örat. Det var för tre 

veckor sedan. Har nu hållit på och baddat med KS hela tiden. Först trodde jag inte att det skulle 

fungera för hon kliade sig, så det blödde. Nu är det helt borta, jämt och fint. Nu ska det bara komma 

lite päls på så är det helt OK! 

 

Tiina Pakkanen. Min hund fick en godartad tumörutväxt på nedre ögonlockskanten, veterinär 

bedömning var att han inte skulle opereras ännu iaf (pga inte så stor än/gammal hund/risker. Men 

jag baddade med KS flera ggr varje dag, och den lossnade nästan helt förutom en platt fläck. Sedan 

har den växt ut igen långsamt, så vi började igen med KS, denna gång har den inte lossnat lika mkt 

men vi håller den i schack så att min hund slipper operation iaf. 

 

Jeanette Hedell. I lördags eftermiddag kom grannens tonårspojke hem, ganska skärrad och med en 

strumpa hårt knuten runt handen. Han hade skurit sig på en glasbit. Det var inte så långt jack, men 

hyfsat djupt. Turligt nog var det bara ett köttsår. Vi tvättade med KS och dränkte sedan in en 

kompress med KS och tejpade. Jag sa åt honom att låta det sitta kvar över natten. Även om jag vet 

hur effektivt KS är till sånt här, så blev jag ändå paff när jag dagen efter, mindre än 24 timmar efteråt, 

fick se såret som hade läkt så fint över natten. En tredjedel av jacket hade redan läkt ihop (inifrån och 

ut) och det såg superfint ut! Han var själv rejält förvånad över resultatet! 

 

Elin Andersson. Jag märkte jättestor skillnad på mina ärr från kejsarsnitt genom att äta msm. Smorde 

inget men det blev världens skillnad! 

 

Ann-Katrine Backman. Chefredaktör Lars Johansson bedyrar att man alltid "gör sitt yttersta för att 

spegla sanningen och inte skada människor man namnger och uttalar följande" "journalister strävar 

efter att komma så nära sanningen som möjligt" vad betyder "nära" sanningen? Är det inte den 

verkliga sanningen man borde återspegla? eller skriver man "så när sanningen som möjligg för att ha 

ett kryphål man kan hänvisa till då man skriver sina lögnaktiga artiklar och sagor? Undrar en annan 

sak också var drar man gränsen när man hänger ut en person eller inte? Det som HD gjort mot 

Anders Sultan då man hängde ut honom i Helsingborg Dagblad borde vara straffbart med ett 



ovillkorligt fängelse straff för de ansvariga. Trovärdigheten för HD och Sydsvenskan har sjunkit i 

rekordfart bland de prenumeranter jag känner, vem skulle kunna lita på en sådan dagstidning längre 

som enbart skriver smörja. Dessutom skadar man trovärdigheten för alla dagstidningar. 

Trovärdigheten har tidigare också naggats i kanten, men ännu värre nu efter att man skriver om ett 

ämne som man uppenbarligen inte har en aning om hur det fungerar eller så är tanken att 

smutskasta denna produkt som ligger bakom publikationerna i de båda tidningarna. Jag har använt 

KS i 13 års tid med de bästa resultat jag fått med någon produkt. Själv började jag använda KS för att 

jag hade ME och var sängliggande, efter att jag hade börjat använda KS så tog det 2 veckor tils jag var 

på benen igen, sedan dess har jag inte vågat vara utan KS en endaste dag. Dessutom har jag fått 

enormt bra hjälp vid ögoninfektion (som inte apotekets droppar hjälpte på), på brännskador, 

läppherpes, klämskador, sår, opsår mm mm. På mina klienter har jag bla. fått en enormt bra hjälp 

med Ionosil bl.a. då en person hade blodförgiftning i foten, på bara 6 timmar såg vi ett helt otroligt 

resultat och personen kände att en flrbättring var på väg. Jag har fått bra resultat på ögonherpes 

med Ionosil. En person som hade sprayat Ionosil i ögonen som haft ögonherpes i 10 års tid. För 8 år 

sedan hade personen haft enbart ledsyn under 3 månader då hen fått fel lm av en läkare. Under alla 

dessa 10 år har personen fått ögonherpesutbrott var och varannan månad och då varit tvungen att 

åka till ögonläkare akut till Vasa centralsjukhus, för man ha varit rädd att personen ska bli blind. För 

en månad sedan sade personen till mig, efter att ha använt Ionosil för sin ögonherpes under ca 4 

månaders tid, att: - jag kommer inte att behöva åka till någon ögonläkare längre, nu har jag inte haft 

ett utbrott på hela den här tiden då jag använt KS för dem regelbundet. Dessutom har trycket som 

jag känt i ögonen försvunnit, så jag kommer inte att behöva åka till någon ögonläkare längre. Vad ska 

jag göra dit då mina ögon är bra? Jag har också flera klienter som blivit av med växter i brösten, efter 

enbart ha sprayat Ionosil utanpå och en del har också tagit invärtes har fått många fler resultat än 

det också, men stannar med den här infon. Nu till saken, borde inte en journalist som skriver i en 

dagstidning vara skyldig sina prenumeranter att återge sanning och inte lögner i sina artiklar? Och 

chefredaktören som ansvarar för en dagstidning har väl det yttersta ansvaret för vad hans undersåtar 

skriver? 

 

Marie Johansson. Sen jag började med msm har min höallergi upphört nästan helt. Det uppskattas 

enormt eftersom jag är i stallet flera gånger i veckan. Sambon har fått bättre syn. 

 

Malin Karlsson Fd Tkaczyk. Krypningarna i benen har försvunnit av MSM. 

 

FreyaMa. Jag tillverkar eget kollodialt silver och tar lite nästan varje dag, i förebyggande syfte. Jag 

använder det även som munskölj, sårinfektion och till min hund. Han får lite silver varje dag i sin 

vattenskål för att motverka borrelia (vi bor i ett extremt fästingparadis) och för att stärka hans 

immunförsvar. Jag har bara bra saker att säga om silver. Min valp fick parvoviruset när han var liten 

och höll på att dö. Han blev sjuk med viruset två dagar efter att jag fick honom. Tog honom till 

veterinären som i princip sa att det inte var någon idé att rädda honom eller ge honom antibiotika, 

för att han var så långt gången i sjukdomen, så vi kunde bara vänta på hans död. (Detta var i 

Grekland). Genom att ge honom stora doser av silver (en matsked varannan timme), echinacea, 

electrolyter och lugnande örter som kamomil så lyckades vi rädda hans liv efter fyra dagar. Så min 

lilla hund är ett levande exempel på att silver är effektivt.  Men lite räcker en lång väg, helt klart. En 

tesked om dagen är långt tillräckligt i förebyggande syfte. Om man har en specifik sjukdom så kan 

man ta mer under en kort period. 



 

AnnKatrin Persson. Japp dottern fick bort sitt eksem med Silverlotion. Luktar rätt gott tycker jag men 

inte dottern men myggen gillar inte lukten. 

 

Marianne Westbom. Jag använder Silverlotion när min artros gör sig påmind på händerna. Min hud 

har föryngrats rejält och operationsärret har bleknat, så det knappt syns. Hade smärtor i ena bröstet 

för ett tag sen. Smorde med denna salva , och ilningarna försvann. Vet inte om det berodde på 

salvan....men det blev då bra iaf. 

 

Susanne Eriksson.  Silverlotion har en given plats på handfatet hos mig sedan tio år tibax helt suverän 

året runt o på sommaren finns det ingen bättre after sun även till ansiktet. 

 

Heléne Ståhl. MSM. Pollen- och pälsdjursallergin är helt borta!! Lite bättre hår. Är jätteglad!! Och nu 

ÄNTLIGEN kan vi skaffa hund. 

 

Pia Persson. Msm har hjälpt mig också mot pollen/gräs allergi och jag blir dålig så fort jag gör 

uppehåll med det!! 

 

Anne-Mari Klarin Buddhadogs. Jag har inte tagit astmamedicin på ca 2 månader! Tar ca 1/2 

kryddmått per dag. 

 

Heléne Ståhl. Jag började så smått i slutet av september, gjorde ett allergitest i mitten av november 

och det visade att jag inte är allergisk mot pälsdjur, som jag alltså varit innan. Mest häst. Så jag 

fortsatte med MSM och tänkte att det ska bli spännande fram mot pollensäsongen och jag har inte så 

mycket som nyst!!  Hoppas dina besvär släpper. Kanske är det för att jag började så långt innan 

pollen som det funkar. 

 

Agnetha Johansson. Jag tar 1 msk MSM i citronvatten varje morgon. Har ökat successivt.Fick 

förbättringar i fibro på en vecka. Efter två år med msm och kostomläggning har jag ökat arbetstid. 

 

Tini van der Poll. Jobbigt med dessa anti människor, själv VET jag att KS fungerar på hundar med 

klåda, har tipsat två djurägare som fått tillbaka friska hundar efter att de använt KS både invärtes via 

dricksvattnet och utvärtes. De enda som inte jublar av detta är veterinärerna, de förlorar en massa 

inkomster, på allergiutredningar och försäljning av diverse foder, som ändå inte hjälper djuren.  

 

Ellinor Biörklund. En av personalen på min mammas äldreboende fick svårt värk i örat, läkaren kom 

upp och skrev en remiss och bad henne att åka till sjukhuset när hon slutat för dagen. Vilken tur att 

jag alltid har en liten sprayflaska i väskan, tack vare KS behövde hon inte åka till sjukhuset, all smârta 

försvann inom 2 Timmar. Sedan bjöd jag på en flaska siver så att hon kunde behandla sig och sina 

arbetskamrater under vintern. 

 

Sylvia Grop. Överlevde en blodförgiftning tackvare en flaska ks på intensiven. Fick höra att jag lika 

gärna kunnat dö.. 1 liter på ca 48 timmar hjälpte upp status. Har slutat med medicin tackvare msm. 

 

Hanna Johansson. Jag har stressrelaterad värk, ej fastställt vad för sort. Började med MSM för 2 



månader sedan och det har blivit en märkbar skillnad. Inget mirakel. Men även om jag ansträngt mig 

en dag så kan jag gå normalt dagen efter. Jag kan (för det mesta) stå upp vid skrivbordet och jobba 

en hel dag, utan att jag nästan gråter på kvällen. Sååå glad! Vet inte om det funkar på alla, men 

definitivt värt att prova. 

 

Mia Sein. Läkarna fick inte bort mitt virus. Det satt i ryggmärgen. Men med kollidialt silver och rent 

jod så har jag hållt mej frisk i 6 mån ca. Jag fick infektioner hela tiden o även hjärninflammation. Gick 

ständigt med feber o kunde inte träffa folk för då bröt viruset ut. Magen rasa bl.a. . Fick rent jod i 

present o tar ca halv pipett i lite vatten varje morgon. Och ca 4cl ks varje morgon oxå. 

Tove Regina Erica Pettersson. Är helt ny här och inte så insatt men fick för knappt två veckorsedan 

en flaska ks av en vän, jag blandar några droppar ks och några droppar citron i min dagliga 

fuktighetskräm och har inte på länge haft en så fin och problemfri hy. 

 

Erik Ledin. Vidare så hade jag ätit antidepressivt i flera år och kunde inte sluta utan att få rejäla 

besvär. Det var därför Anders tyckte att jag skulle ta msm. När jag hade gjort som Anders sagt i tror 

jag sju veckor kunde jag sluta direkt med anti-depp-pillren. 

 

Ellinor Biörklund. Jag tar en "sup" varje kväll efter att ha borstat tänderna och behåller den några 

minuter innan jag sväljer. Har numera perfekt tandkött. 

 

Gustav Dahlborg. Har haft problem med mitt tandkött i flera år, märker stor skillnad när jag 

använder ks och när jag ej gör det. Gurgla länge både morgon och kväll så borde ni märka något 

ganska snart! 

 

Linda Bjelkengren. Hade blåsor i munnen härom dagen o jag tog KS o C-vitamin o höll de i munnen ca 

2 min 15 gånger under dagen, dagen efter de var dom borta. 

 

Ingela Johansson. Tack för silver och Msm. Har haft besvär med en tandbro, tandläkaren hittade 

inget fel gav upp och kunde inte hjälpa mig. Har gått på ipren över ett halvår. Efter 3 veckor med 

silver och Msm helt smärtfri och jag kan t o m tugga på den sidan. Trolleri !!!!!! 

 

Ann-Katrine Backman. Igen ett fantastiskt resultat med Ionosil KS. Hade en ung person här idag som 

har haft streptokocker till och från under minst 3 års tid och också allergi. Då han kom hit för ca 8 

veckor sedan första gången, så hade han haft streptokockinfektion 4 gånger sedan november. Ingen 

antibiotika började bita på det, för han hade fått antibiotikakur på antibiotikakur. Nu har han inte ätit 

någon antibiotika alls sedan han började med KS och hade inte haft någon streptokockinfektion 

sedan heller och kände sig helt frisk nu. Dessutom har personen också varit helt fri från sin 

pollenallergi med Lignisul MSM och KS. Vid den här tiden på året har han alltid haft igensvullna ögon, 

feber, nässelutslag, men inget alls ännu i år. 

 

Ann-Katrine Backman. Talade just med en person som berättade något fantastiskt en riktig 

solskenshistoria. Hennes pappa som är 90 år har fått clostridium (exakt vilken av dem sade hon inte) 

men i alla fall så hade dom också påträffat ESBL hos honom. Hon började då ge honom Ionosil KS och 

Probioplex och efter 1 1/2 vecka så hade magen tagit ihop, ingen diarré längre och ingen clostridium 

kunde man hitta.  Efter 2 veckor kom clostridiumbakterien tillbaka, då började hon genast med KS, 



men nu i större dos och på 4 dygn hade magen tagit ihop på 90-åringen, ytterst lite clostridium fanns 

kvar i proverna som tagits. Mannen hade första gången legat på sjukhusets bäddavdelning här i 

Närpes och man kunde inte där förstå att han kunnat bli bra så snabbt.  Vanligtvis då man får 

clostridium så måste man ligga isolerad i flera månader. Så den här kvinnan hade sagt (som själv 

jobbar inom vården): - ja Ni får nog börja tro på KS nu! Nu andra gången då 90-åringen fick bakterien, 

så ligger han på åldringshem och skötarna har gett honom större dos KS den här gången och nu som 

sagt gick det över på i stort sett 4 dygn, endast lite finns kvar av clostridium. Så där kommer 

garanterat KS att finnas i huset härefter. Tänk vad mycket onödigt lidande många åldringar och 

många andra skulle slippa om man bara använde lite KS. 

 

Marita Langås Björkskog. Det är i mitt arbete som jag möter klienter som är bärare av Esbl. Esbl är 

ett enzym (finns 500 olika), som gör av vissa bakterier blir resistenta mot antibiotika. Själv använder 

jag och mina barn ks varje dag, och jag vet inte hur jag skulle klara mig utan. Tyvärr så använder inte 

vården ks här som jag bor, men vet att det finns ställen där dom använder den. Tänkte bara om dom 

som fått besked att dom har esbl, skulle bli frisk med ks? Det står ju alltid i journalen deras, det första 

som kommer fram, ESBL. 

 

Matti Namn Efternamn. Min kroniska astma ligger nere sedan 3 januari i år (då jag började på allvar 

med msm och silver), acnet på ryggen är också på semester sedan dess. Skumt med tanke på att 

kronisk astma är obotlig och jag tydligen inte kan andas utan kortison och sterioder i lungorna. 

 

Marie Johansson. Msm kan man ta utan att man har besvär. Jag började efter en ridolycka, skadade 

fotleden då. Msm gör att jag slipper äta smärtstillande för att kunna gå. 

 

Anita O Björn Andersson. Idag var min make till onkologläkare efter 3 månaders 

cytostatikabehandling för bukspottkörtelcancer. Den gick inte att operera bort så man ska försöka 

behandla med cellgift, en mildare variant för att hålla tumören i schack. Sedan december har maken 

druckit Ionisil ca 4 cl 2ggr dagligen och druckit bikarbonat utblandat i vatten 2ggr dagligen. Till det 

ätit D - vitamin. Det visar sig att tumören krymt med en tredjedel och att värden blivit så mycket 

bättre! Läkaren var själv förvånad över resultatet för de hade hoppats att tumören skulle i bästa fall 

stannat upp att växa men att den krymt hade expertisen inte väntat sig! Om 3 månader är det dags 

för ny röntgenbild! Få se vad de säger då... Tilläggas skall att maken också får healing och äter 

speciella örter från en speciell helig plats i Brasilien. Då ska jag också tillägga att Tumörmarkeringarna 

gått ned från 2065 till 593! Alla sk dåliga grejer har gått till att bli som det ska vara! 

 

Jeanette Sneitz. Min mamma har bukspottkörtelcancer och får cellgifter. Hon dricker ks 2 ggr om 

dagen och tar dubbel dos d-vitamin. Hennes tumör har inte krympt i storlek men hennes 

tumörmarkör har gått ner jättemycke. Mamma tar 30 ml x2 varje dag av kollodialt silver, 2 tabletter 

d-vitaminer. Hennes tumörmarkör var 2000 från början och nu är den 79. Fantastiskt är det och 

läkaren är förvånad men säger inte så mycket...cellgifter får hon, ska få sammanlagt 12 behandlingar 

och 7 är gjorda. Uppföljning några dagar senare:  Mammas värde idag : 41.3 på tumörmarkören. 

Förra veckan 78.9. Det går åt rätt håll med raketfart! 

 

Angelo Graziano.  Det räcker långt med kolloidalt silver för att bota malaria... Jag vet en bekant som 

personligen säger sig ha sett en liten flicka med malaria. Hon var illa däran på morgonen, fick KS 



under hela dagen och på kvällen lekte flicka med sina vänner som inget hade hänt...!! Sant? Vem 

vet.., förmodligen, för han hade inget att vinna på att ljuga om detta till mig. 

 

Nina Hyvärinen. Håller fortfarande på med msm och silver. Glömmer jag det nån dag får jag ont i 

lederna igen. Bästa som jag gjort att börja med de båda. Så tacksam för det. 

 

Jenny Elise Öhman. Alavis msm har jag använt länge och det är toppen!  Silver har jag bara använt 

utvärtes än så länge och sår/mugg etc läker helt sjukt fort  Tack för att ni finns! 

 

Walentina Grahn. De enda tabletter (medicin) jag knaprat i mig i livet är Ipren och liknande mot 

mensvärk för det har varit livsnödvändigt kan man nog säga. I tonåren även treo mot migrän .Jag 

hade sämre fungerande lever för ett par år sedan efter mätning av frekvensanalys (mycket intressant 

sak) Jag tog då örter och mineraler som läkte min lever enligt rekommendation, bla mariatistel som 

är super för att reparera levern. Jag fick då igång min ämnesomsättning då levern började fungera 

mer normalt och konsekvensen blev viktnedgång och minus migrän som säkerligen berodde på 

leverfunktionen så great Smiley grin (detta var en parentes). 

 

Cicki Wallin. Jag har precis blivit av med min cancer som var spridd i buken på fler organ. Jag fick 

cyto, Avastin och körde mina egna huskurer med kost, hälsokost, MSM, hög dos av träning etc. Fråga 

mig inte vad det var som fick bort tumörerna, om det var allt i kombination eller en enskild åtgärd. 

Hur som helst ett vinnande koncept som funkade på mig o min cancer. Törs inte sluta med något nu.  

Var på en föreläsning i Vaxholm för en tid sedan. En av de som föreläste var en äldre man, glömt 

namnet, som hade jobbat på KS med forskning för ca 30 år sedan och de senaste 30 åren hade han 

forskat i USA. Han föreläste om kostens betydelse vid sjukdom och KS kom på tal och han sa att det 

var jordens räddning! Stora ord från en lärd man… 

 

Johanna Börjesson. Köpte Ion Silver Silversalva till min tonåring som hade väldigt oren hud med 

mycket pormaskar och ytliga finnar. Efter bara ett par tre dagar syntets stor skillnad! 

 

Pernilla Åsander. Jag blir hjälpt med ks för min pollenallergi. Jag dricker ca 20 ml varje morgon. 

Outspätt. O droppar ögon o näsa när jag känner att det behövs. Funkar jättebra! Ibland glömmer jag 

min "hutt" o det märks efter en stund! Borde väl egentligen ta på kvällen med, men glömmer... 

 

Matilda Codéx Martini. Tack så mycket för att ni finns!!!! Jag har hållt på med msm och ks i ett par 

månader nu, nu är jag helt symtom/medicinfri från ulcerös kolit, eller som läkarna nyss trodde total 

kolit.. Fuck piller!!!!!! Jag blev först jättedålig innan jag blev bättre. Jag blev först jättedålig innan jag 

blev bättre. 

 

Åsa Edesten. Min nagelsvamp försvann när jag baddade med KS morgon och kväll några 

veckor/månader (beror på hur lång tid det tar för nageln att växa ut). 

 

Yvonne Anne-May Rönnblom. Jag har ätit Simvastatin och blev sjuk efter bara några dagar. Fick 

muskelvärk så jag var tvungen att ha hjälp att vända mig i sängen, fick svullna, röda leder på 

händerna. När jag kom till vårdcentralen hade jag hög sänka och hamnade på reumatologen. Sedan 

dess äter jag inga statiner. Det har ju blivit så vanligt att läkarna vill skriva ut statiner till alla 



diabetiker, i fall om att. Nu har det visat sig att högt kolesterol är inte farligt, annat för män som har 

haft hjärt-kärlproblem. Kvinnor har överhuvudtaget ingen nytta av statiner. Detta enligt en norsk 

undersökning, där jag inte kommer ihåg namnet på den som gjort det. Min läkare tjatar inte längre 

om statiner, för mitt blodsocker är bra, hade 39 i långtidssocker idag. Jag slutade äta diabetesmedicin 

för snart ett år sedan och nu kallar han mig diabetiker typ 0 (var tidigare typ 2). Jag äter LCHF, äter 

MSM och KS och allmänt vitaminer och mineraler. Äter också varje dag cocosolja, avocado, broccoli, 

vitkål, ägg, och massor med andra godsaker… 

 

Ewa Lindberg. Jag upptäckte helt plötsligt att jag aldrig har huvudvärk längre. Hade tidigare både 

"vanlig" huvudvärk flera gånger i veckan blandat med migrän och det är helt borta med MSM!!! 

 

Ann Person. Jag har från en början inte 'märkt nånting' av MSM men när det tog slut här hemma och 

jag var utan i en vecka då märkte jag av smärtor som jag haft men som gradvis försvunnit. Taskiga 

knän, ont i ryggen och nacksmärtor. Pollen gräs och annat har jag inte ens känt av. Brukar inte 

drabbas så värst allvarligt heller. Tyvärr har jag inte märkt av de starka naglar som pratas 

om.....däremot en otroligt babylen hud. 

Ett allmäntillstånd som är högre än innan. (Är nyss fyllda 50). 

 

Alexandra Matthews. Tycker inte MSM smakar så mkt alls, märker att kroppen blir piggare , och 

saker rensas ut som en lite dammsugare känns det som, inte alltid så kul att fåutslag , men märker att 

det hände precis när jag började, sen börjar utslagen helt läka ut. Jag är sällan sjuk och fått bättre hy! 

Tar en tsk i vatten plus ren C!!;) 

 

Marie Johansson. Tog kanske en vecka att märka att träningsvärken blev mildare, och mjölksyran 

likaså. Ungefär samtidigt började jag kunna gå på min skadade fot ist för att långsamt halta. Någon 

vecka senare kunde jag sluta äta smärtstillande. Några månader senare började jag reagera på att jag 

inte märkte av höallergin längre. Samtidigt märkte sambon att han behövde byta sina glasögon, de 

han skaffade ungefär samtidigt som vi börjat med msm'et. Hans syn hade blivit bättre. Andra fördelar 

är att huden är ännu lenare, mina sår läker fortare än vanligt, håret växer fort, naglarna likaså, 

piggheten, lederna är mjukare, och jag har börjat kunna se bättre i mörker. Nackdelar? Jag fick 

massor av finnar på ryggen, i flera omgångar. Men de läkte ut efter nån vecka.  

 

Emelie Gunnarsson. Har ett svårläkt operationssår, det var en böld som bildade en fistelgång på cirka 

7 cm. Den opererades radikalt, läkningen gick i rasande fart, ända till 2 cm som återstår nu... Denna 

op skedde i november och nu står som sagt läkningen still.. Nu till min fråga, kan man ha kolloidalt 

silver på förbandet vid omläggningar och ska det spädas i så fall? Vad skulle ni rekommendera? Är 

det någon som haft liknande som jag? Detta är ingen pilonidal cysta från början, eller den har inte 

samma lokalisation. Det är ju en öppen sårhåla (dock minimal ingång) men den ska ju läka inifrån och 

ut, därför ett ganska långdraget förlopp... Uppföljning 2 dagar senare:  Har nu sedan i fredags kväll 

haft KS dränkt förband på såret och nu när jag tog bort det för andra gången och skulle sätta på nytt 

och fräscht förband enligt samma procedur blev jag mycket förvåndad, utbytet från förbandet var 

inte blod och sårvätska som tidigare utan en del gul sörja som enligt mig kan kanske fått hjälp att 

sugas ut av KS? Eller vad tror ni? Var till läkaren som gjorde op i november i fredags och hon vill rugga 

upp såret med hjälp av att skrapa lite i gången som återstår för att sätta fart på läkningen igen, 



annars blir det en reoperation... Det är cirka 2 veckor kvar dit nu, men är det värt att göra något 

sådant drastiskt som att vidga upp såret lite igen? Istället för att ha is i magen och prova med KS 

lokalt över området och i med hjälp av en dränkt aquacel bit i gången om ni förstår mig? Vad hade ni 

gjort? Ska till vc imorgon och begär då att de ska ta av min flaska o lägga om med denna vätska 

istället för NaC... ska jag avboka tiden tro? Tror ni som kanske har erfarenhet, kommer läkningen 

igång med KS om jag väntar? Vet inte vad en ny op ska tjäna till när det inte läker som det ska nu 

ens... tacksam för alla idéer råd och tröst. 

 

Ada Lindblom. KS är TOPPEN mot ILNINGAR i tänderna så ni kan slippa fluorpasta. Senast jag var hos 

min tandhygenist tog hon i mycket. Jag hade ont i underkäken i två veckor. Som tur kom jag på idén 

att prova KS och det hjälpte. Jag hade läst att det finns små små kanaler i tänderna. Min teori var att 

bakterier försökte ta sig in/under emaljen eftersom det skyddet var skadat. När bakterierna dog så 

försvann värken. Det känns så fantastiskt att jag slapp och slipper i fortsättningen fluorpasta. Efter 

jag läst i boken "Överlista din cancer" om fluor (sid: 30, 439-441, 444) har jag tvärt slutat med 

fluortandkräm. Använder fluorfria tandkrämer. 

 

Anita Eriksson. Efter 2 !!! dagar med k.s. kunde jag sluta med ögondroppar,nässpray och 

allmynkapslar. 

 

Peter Litengråtandehäst Hansson. Jag hade en vårta på fingret som jag inte blev av med vad jag än 

gjorde. Jag hade det starka vårtmedlet jag frös vårtan o jag filade ner den men den växte bara ut 

igen. Så jag doppade fingret i kolloidalt silver en kvart hemma hos morsan.. och efter nån vecka var 

den helt borta.... har tyvärr inga bilder. För jag trodde inte på detta.. men nu gör jag det. Har använt 

det på flera sår och det har läkt fort och fint. Mer mirakeldryck till folket! Tack för mig. 

 

Linda Holm. Min ena dotter var magsjuk 1 maj. Hon spydde tre ggr på kvällen, drack därefter en liten 

kopp ks, och lite till på morgonen när hon vaknade, pigg och kry kl 8 på morgonen! Vi andra drack ks 

flera dgr efteråt och ingen annan blev sjuk! Under samma vecka blev sonens dagmamma och nästan 

alla dagbarnen sjuka, flunssa o feber. Utom han. Men fammo som skötte honom då blev sjuk. Han 

klaradesig undan med lite slem i halsen! Tror bestämt den lilla ks-kuren motade två sjukdomar på en 

gång där!! 

 

Eva Severin. Jag besväras av munblåsor regelbundet. Testat allt Apoteket har att erbjuda. Nu i veckan 

kände jag att ett utbrott var på väg och testade KS för första gången. En enda gång sprayade jag och 

jag trodde inte mina ögon för känningen försvann och inget besvär nu. 

 

Linnéa Eisold Appeltofft. Vattnar eller sprayar en sjuk planta med Ks o inte nog med att den läker, 

den börjar allt som oftast blomma eller knoppa inom en vecka. 

 

Anno Säisä. Kombinerat med EMS Creme så får jag hjälp med slapp hud.Jag sprayar KS i ansiktet efter 

tvätt, låter det torka och smörjer in ansikte och hals med EMS. Rynkor har försvunnit och ansiktet 

känns lent fint och oslappt. 

 

Ulla Sörkvist. Vill bara tala om min erfarenhet av Kolloidalt Silver! Jag har legat inne ett flertal gånger 

för inflammation i tarmfickor, det har varit jobbigt och jag har fått penicillin och de har fört operation 



på tal,men jag har klarat mig än. Nu har jag vid två tillfällen känt av mina tarmfickor. Jag har då börjat 

med KS direkt och ljummet vatten, tagit enbart det i några dagar! Med det har jag klarat av 

inflammationen och sluppit sjukhuset, det känns mycket bra! 

 

Magdalena Svartlok. Jag har tre tamråttor och som gammal uppfödare av ca 3000 tamråttor på 

nästan 20 år så vet jag att förkylningsrossel är APSVÅRT att bli av med på tamråtta, särskilt som två 

utav dem är 2 år eller mer (ganska gammalt). 1-2 tsk silver i vattenflaskan och en natts behandling = 

inte ens en nysning!!! Tänk om jag vetat detta 1989! 

Nina Hyvärinen. Ännu mer imponerad av silver ikväll efter jag under dagen fått mer och mer ont och 

sveda vid kissande och blod i urinen och även frossa gick jag in och läste om hur silvret kan hjälpa en. 

Provade för 2 timmar sedan att badda in en binda och även en bomullspadd med silver och hade mot 

urinröret. Har knappt kunnat gått ut med vovven för jag känner mig som jag ska kissa på mig mm. Så 

JAG är helt övertygat om detta nu... Det lindrade besvären på 5 minuter. Har givetvis druckit massa 

vatten med citron i också hela dagen för att få kissa bort baseluskerna men det har gort förbaskat ont 

å kissa. nu med bomuls tussen mot gick jag på toa igen, gör inte lika ont efter att ha kissat ut blod 

klump. Känns mycket bättre men ska ändå ringa husläkaren imorgon och få komma dit. Så himla glad 

för att jag har ks hemma och tänker alltid ha det hemma. 

 

Susanne Östberg. Jag blev bättre i min mage sedan jag minskat på gluten och kolhydrater samt riktigt 

bra med msm. 

 

Kent Eriksson. Jag har ju alltså prostatacancer som spridit sig till skelettet. Jag tar 10 cl Silver och 1tsk 

bikarbonat om dagen.Cancern är..enl. läkarna obotlig. .alltså får jag ingen cytostatika eller strålning 

som annars är normalt att få.Jag får en hormonspruta var tredje mån...tar bort testosteronet ur 

kroppen.Jag har haft cancern i 2 år.Psa-värde 2013 var 77. I dag 0.23.Det kan ju vara en kombination 

av sprutan, ks och bikarbonat, jag vet inte..men cancern ligger i dvala.Törs inte sluta med ks eller 

bikarbonat...är övertygad att dom hjälper mig. 

 

Belinda Jörgensen. Har nu ätit MSM i ett halvår ock för några veckor sedan började jag m kolloidalt 

silver. Här om dagen fick jag hem EMS salvan o skulle använda den på mina åderbråck. Jag tittar 

liksom inte på mina vader var o varannan dag då jag inte behöver smörja mig längre pga att mitt 

skinn har blivit mjukt efter jag börjat med MSM. Meeen nu hittar jag inga åderbråck � blev så 

överraskat o glad. Huden len, åderbråck borta, slutat m SSRI medicin, atros i ena knäet börjar ge med 

sig o frissan sa att mitt hår ser friskt ut. Hon vet inte om att jag äter detta. Hoppas på att rynkorna nu 

oxå ska försvinna med EMS salvan. ... men får nog ge det mer än 2 dagar. 

 

MayBritt Aldebro. Jag har den senaste månaden emellanåt sköljt munnen med KS och sedan sväljt 

det. För två år sedan förlorade jag smak o lukt efter en svår förkylning o svår psykisk påverkan. Jag 

anar en liten återkomst av lukt o smak nu. Kan det bero på intaget av KS?? 

 

Katarina McLaughlin. Jag, som är rökare, har också fått bättre lukt och smaksinne, efter att jag tar KS 

regelbundet. Häftig "bi-effekt"! 

 

Marianne Westbom. Jag fick tillbaka mitt luktsinne på ca en veckas anv av ks och msm. Hade förlorat 



detta pga bihåleinflammation i början på 90-talet. 

 

Agnetha Burström. En liten reflektion så här på kvällskvisten bara. Inser att jag helt ärligt inte varit 

sjuk alls sen jag började kvalitativt med KS i december.  Jo på nyårsafton men då vände jag en 

influensaliknande historia på mindre än en timme med lika delar KS o mivitotal o gick från snorig o 

ont i halsen till fullt frisk på denna extremt korta tid.. Jag trodde knappt att det var sant.. O sen dess 

har jag inte varit förkyld en enda dag.. Jag som normalt brukar åka på MINST två 

bihåleinflammationer o lika många halsflusser el luftvägsinfektioner varje vinter.. Nåt sånt har jag 

inte sett skymten av denna vinter.. Tur el beror det kanske på att KS är "bästa uppfinningen ever"?? 

Jag röstar på det senare. Länge leve KS! 

 

Eva Jarlhed. Har inte heller varit förkyld sedan jag började KS. Förut var jag förkyld nästan en gång i 

månaden. Har jag någon gång haft begynnande förkylningssymtom på G har jag botat det med 

silvergrogg. Är ungefär 1 år sedan jag började med KS. 

 

Lilli Marie. Min dotter har flutid och aeromir. Hon får även KS. Men med nån timmes mellanrum. KS 

är jättebra- och alla mina 3 barn får det Smiley smile hjälper för så mycket Smiley smile och helt ärligt 

så använder vi knappt nån astma medicin alls längre. Jag köpte en nebulizer och häller KS där i dom 

hon inhalerar- och så ger jag henne några huttar KS/dag att dricka (rent) även holostic D-droppar. 

Och vid astma smörjer jag hennes bröst med eko kokosolja+eteriska oljor av medicinsk grad (såna för 

astma). Smiley smile (hon är 4 år). Jag undviker även mjölk och mjöl produkter för henne. 

 

David Lindberg. Köpte en flarra Ionosil och...FANTASTISKT! det funkar. "Vad annat?" kanske somliga 

tycker. Ja, har man provat en hel del annat invärtes och utvärtes så vore det ytterst märkligt ifall just 

KS skulle skada. 

 

Mats Johansson. Jag har tagit Ks i närmare 7år, dagligt intag på två kapsyler samt MSM i 6 år två till 

tre rågade teskedar. Jag dricker också Noni varje dag. Jag är aldrig sjuk och jag mår jättebra. Jag har i 

grunden problem med mina leder (artros) Opererade fötterna för 7 år sedan. Började därefter 

alternativ egen behandling med KS och MSM. Idag landsvägscyklar jag och har bra rörlighet. KS, 

MSM, Noni och bra sammansatt kost med endast lite rött kött har inneburit ett nytt rörligt liv. 

 

Michael Zazzio. Jag led under mer än 13 år av en kronisk proctit och en inflammation i hela 

tarmsystemet från jejunum till rectum. Jag hade kraftiga blödningar och blev, när jag var som, 

sjukast, tvungen att ta emot 17 stycken blodtransfusioner under 13 veckors tid eftersom jag sket ut 

så mycket blod genom blödande tarmar. Under flera år därefter hade jag det mycket svårt med min 

mage men blev bättre när jag arbetade inom sjukvården i Indien. Då tog jag salt-socker-lösning varje 

dag (oral dehydrering). För ett halvår sedan började jag använda kolloidalt silver och numera är jag 

helt symtomfri och känner mig helt frisk. Sjukvården kunde inte hjälpa mig särskilt mycket under alla 

dessa år, förutom med Asacol och blodtransfusioner. Jag själv hade inte heller tillräcklig kunskap att 

finna bot, detta trots att jag har en privat klinik inom en annan specialitet (audiologi) och många 

kollegor att konsultera. 

 

Marie Erlandsson. Botade min U C på samma sätt. Berätta nu på det årliga återbesöket att jag slutar 

med Asacol-tabletterna. Läkaren blev vansinnig hota med att jag skulle få canser nu när jag slutat 



med medicinen och att det var hänsynslöst mot mig själv att utsätta mig för det. Efter att han hållit 

pekpinneförklaring om min sjukdom undra han vad han skulle skriva ut. JaJa han fick väl skriva ut 

medicin men jag skiter i att ta ut den. Det är 9 år sedan jag blev sjuk och jag har inte haft nått återfall 

sedan jag börja med silver pluss att jag fyllde på med mineraler o vitaminer och alovera. Vågar inte 

berätta att det är 5 år sedan jag sluta. 

 

Susanne Engberg. Nu har jag o min sambo tagit MSM i några månader, vi har trappat upp dosen 

sakta och är nu uppe i 3 tsk per dag. Både jag o sambon har haft goda effekter, framförallt gällande 

astma/allergier men även värk i kroppen har minskat hos oss båda. Med andra ord, nästan inga 

mediciner alls längre! 

 

Jonte Boström. Jag e allergisk mot gräs, gråbo och pollen brukar ha jättekliande ögon från typ apr-

sept och droppa ögondroppar hela tiden men i år nästan helt bra. Började med KS i vintras. 

 

Liselott Sjöqvist. Insåg häromdagen att jag inte haft hälsprickor sen jag började med MSM för ca 4 år 

sen! Behöver knappt fila fötterna heller....! 

 

Sofie Broman. Har oxå problem med det och har precis hittat kollodialt silver vilken jag sprayar och 

baddar ansiktet med dagligen. Tar även en hutt varje dag. Har ibs och hudterapeuten menar att min 

kassa hy beror till stor del på att magen är kass. Har käkat långvarig antibiotikakur tidigare utan 

direkt resultat men tycker mig redan se skillnad med silvret.. prova! 

 

Anonymt. Jeg fikk påvist hepatitt C i 2004-2005 en gang. Fastlegen min begynte plutselig å snakke 

om hepatitt C sist jeg var der. Jeg ble litt overrasket, for det har aldri vært et tema, bortsett fra at jeg 

har sjekket levernivået med jevne mellomrom. Jeg var der fordi han hadde glemt å sende en 

legeerklæring, og siden det hadde tatt så lang tid, trengte jeg en legeerklæring av nyere dato. Jeg tror 

det var derfor han sjekket hepatitten min. Det er nemlig gratis i Norge. Ellers måtte jeg betalt for 

timen. Jeg fikk brev fra legen min for noen dager siden, og der står det: "Det er ikke spor av hepatitt 

C virus i blodet ditt. Det vil si at immunsystemet ditt har kvittet seg med hepatitt C viruset. Du har 

normale leverprøver. Du trenger ikke noe behandling for din tidligere hepatitt C." Høsten 2013 tok 

jeg sølv daglig i 3 mnd. Dette pga isjias-smerter, som kom av en betennelse i ryggen. Jeg tror det er 

grunnen til at hepatitt C viruset er borte. Jeg ønsker ikke å fortelle åpent om dette, da det er så 

stigmatiserende å være smittet av hepatitt C. Men jeg tenkte at det er interessant for deg. Du må 

gjerne bruke det, så lenge jeg blir anonymisert. 

 

Linnéa Olsson. ION's silver och sprayar på, även silversalvan. Har nästan ingenting kvar av mina 

psoriasisutslag. 

 

Linda Holm. Jag har ätit msm i drygt en månad. Redan nu har jag märkt effekten på hård träning. Det 

här kommer jag definitivt att rekommendera mina karate-elever i framtiden! 

 

Eva Rehn. Vill bara berätta att min sambo har elakartad cancer som har spridit sig som metastaser till 

skelettet. PSA provet var på 158 jag började att spruta in KS i ändtarmen nya prover togs efter fyra 

veckor. Syster på cancerkliniken ringde en kväll och frågade vad han gjort. Inget sa han jag kan tala 

om för dig att PSA värdet är nere p 6.1 det har aldrig hänt så fort förut. Tilläggas kan att han har 



druckit KS också . Tidigare tog han morfin mot smärtor i skelettet jag dränkte in KS i hamdukar och la 

på skelettet i bröstkorgen han har slutat med morfinen inget ont alls. Vi får se hur det går? 

 

Pernilla Nilsson. Hej alla silverfreak☺ min dotter har haft munsår i två månader. Testade det mesta 

men inget funkade då dom inte ville läka. Köpte ionosil och baddade och på mindre än två dagar så 

var dom borta. 

 

Monica Karlsson. Funkar superbra på herpes. Dottern sjuksköterska och mkt skeptisk testade på 

"munsåret" också det borta fortare än kvickt. Hon är lyrisk! 

 

Jenny Alexandra. Det har botat ögoninflammation, tre gånger, svamp, mugg på häst. Sår läker 

fortare, så veterinären var i chock.. Mm. Jag använder silverlotion mest. Men ionosil till ögat och 

dricker en slurk när jag börjar bli sjuk. 

 

Maria Gustafsson. Jag tar det rent. Smiley smile. En hutt om dagen. (Ungefär ett sånt mått du får till 

flytande medicin på apoteket) Jag har varit symptomfri i min IBS i snart 6 mån. 

 

Nina Bjurström. Min mor har blvit mycket bättre med sin astma och hemska hostattacker tack vare 

ks.Dessa attacker Som.hon haft så länge...Gjorde allt vad dom.sa henne att göra för att atsman o 

skulle bli bättre...men inget hjälpte. Men tack vare ks som hon inhalerarar 2ggr /Dag så e hon 

verkligen hjälpt. 

 

Sorgligt o tragiskt människor inte ska få möjlighet att välja andra vägar att bli friska på än genom 

läkemedelsverkets dokumenterat skadliga preparat. Tillhör själv dem som fått min hälsa rejält 

förstörd med smärtstillande ”mediciner” som har en lång rad hemska bieffekter. De förstörde mitt 

immunförsvar så att jag var tvungen att äta alltför många antibiotikakurer varje år. Sedan jag slutade 

med dessa preparat o byggde upp min hälsa på naturlig väg, bl a med hjälp av silver, så slipper jag 

numera äta antibiotika o mår så mkt bättre. Placebo kommer några bättre vetande att ropa. Men 

även mina hundar har jag använt silver på vid hemska infektioner o de har läkt på nolltid. Så snabbt 

att veterinärerna undrat vad jag gett dem. Kan också vara bra att känna till att silver användes att 

bota sjukdomar innan antibiotikan kom. Och att silver fortfarande används på svåra brännskador. 

 

Anonym. Min familj och närmaste har under decennier skadats och vanvårdats av sjukvården och 

läkemedelsindustrin. Sedan vi för några år sen kom i kontakt med KS och Ion Silver har vi inte 

kontaktat sjukvården en enda gång. Så mycket vi besparar det allmänna samt slipper biverkningar 

och blir friskare och friskare. Underbart. Mage tarm problem luftrörskatarr hudproblem m.m. samt 

inte minst problem hos vår hund såsom prostata urinvägar tandkött våteksem. Listan kan göras 

längre. KS fixar allt. 

 

Lena-angeli Nilsson.  Jag har personligen haft mycket nytta av ionsilvers produkter til nära o kära och 

husdjur. har aldrig sett att dom marknadsfört sig som ett läkemedelsföretag som tillverkar läkemedel 

utan en tillverkare av en vattenreningsprodukt. sen finns det många många många människor som 

använder det till andra saker också, och som alltid när något fungerar och är bra så vill man ju dela 

det med andra. IONSILVER KOLLOIDALT SILVER har ett mycket stort användningsområde och räddat 

oss otaliga gånger när läkemedel gått bet. Jag tackar av hela mitt hjärta Anders Sultan och hans 



medhjälpare/anställda för denna Gudomliga produkt som hjälper SÅ många människor varje dag, 

sluta nu med denna HÄXJAKT på ANDERS SULTAN. Många styrke kramar till Anders, Kram,Kram Med 

vänlig hälsning Lena Angeli. 

 

Marie Davidsson. Läkemedelsverket kommer aldrig ro iland det här, folk som vill fortsätta med KS 

kommer hitta andra vägar, precis som med alkoholmonopolet mm. Jag kommer aldrig sluta med KS, 

d finns att köpa utomlands så d e bara att kolla upp. Har blivit hjälpt på många områden där 

sjukvårdens dyra piller går bet. Klart alla fattar varför detta hänt, har ni någon aning om hur mkt 

pengar som finns i patenterade läkemedel?! Nä nu e d dax att börja göra uppror mot de dolda 

diktatorer i vårt land som vill kontrollera snart allt som vi tänker, säger o gör!! Mitt fria val kommer 

medföra att flytta långt bort från detta allt mer bajsiga land, eller motarbeta makten genom att välja 

den andra sidan, vi får se vilket d blir... 

 

Degerman Torbjörn. Jag hade större brun fläck på handen förut..speciellt en på vänster han. Fläckar 

på båda händerna (åldersfläckar) är borta efter att jag baddat med en bomullstuss indränkt med 

kollodialt silver en gång om dagen i ca 2 månader. Voila! Det fungerar! Jag tror att jag läste 

någonstans en gång om att det kan fungera. I alla fall.. jag kom på att pröva detta för ca 2 månader 

sedan..om det tar bort åldersfläckar.. Det fungerade. Jag är 70 år ung. 

 

Tony Wallén. Med anledning av Läkemedelsverkets munkavle på AS väljer jag att dela med mig av 

mina erfarenheter av ks ytterligare en gång, främst till nytillkomna medlemmar. Jag har inte kunskap 

att svara på frågor om hur ks fungerar i kroppen eller forskning om ks osv, men att delge er mina 

erfarenheter gör jag gärna. Uppmanar er andra rutinerade användare att också dela med er till 

nyfikna nykomlingar i gruppen. Jag har använt ks i ett drygt år o tar 15ml morgon o kväll. Under 

vintern tog jag även 15ml efter lunch. Jag har inte haft en enda biverkning, men ett flertal positiva 

effekter:  

1: Inte en enda förkylningsdag på ett år, vilket aldrig har hänt förut! Brukar alltid åka på ett flertal 

förkylningar varje vinter 

2: Mina mångåriga besvär med smärtande bihålor är helt borta, vilket jag ser som ett mirakel!  

3: En ihållande munsvamp, efter en penicillinkur pga op, försvann helt på ett par dagar 

4: Mycket bättre munhälsa, inget blödande tandkött i perioder, mera! Dessutom bättre smak av mat 

o dryck 

5: Tre begynnande magsjukor gick över helt på ca 40 min, alla gångerna  

6: Min sambo drabbades av en smärtsam bältros. När hon sprutade på ks på blåsorna blev hon helt 

bra på mindre än en vecka! 

 

Carina Bellis. Jag kan också delge vad jag har för egna erfarenheter av KS. Har använt KS i 8 månader 

och blivit mycket bättre i ögon rygg som jag haft en enveten inflammation i mer 1 år som nu är 

mycket bättre. Haft blödande tandkött som nu är borta. Brände mig rejält i höstas ovanpå handen 

med stora vätskande blåsor som följd, spraya med KS i omgångar och smörjde handen med kokosolja 

i några dagar och inom en vecka var det ett minne blott. En morron jag vaknade och näsan var helt 



täppt och sveda i näsroten nää tänkte jag här skall det sprayas silver och gjorde detta flera gånger 

under dagen sen på kvällen var jag som vanligt igen. Sprayar KS i ansiktet varje dag sen lite kokosolja 

och fått ren len hud. Vet ej vad jag skulle gjort utan denna fantastiska makalösa silvret som jag 

använder dagligen. 

 

Anette Ryden. I helgen pratade jag med en vän som jobbar på Astra Zeneca. När jag berättade om 

mina katters positiva resultat av KS vid infektioner och om smutskastningen i media var hennes 

omedelbara reaktion: det går inte hävda placeboeffekten på djur. Blir djur friska så har medlet effekt! 

Hon skulle genast åka och köpa KS för sina hundar. 

 

Bodil Henriksson. Jag hade 4 metastaser, så jag fick 2 sorter cellgifter samtidigt, men jag tog ks 

samtidigt, och det hittades ingen nya metastaser 1 år efter op. Jag hade inte kunnat fullfölja 

cellgiftsbehandlingen utan uppehåll om jag inte hade använt ks det är jag 99% säker på. Läkarna 

trodde det också! Dom skulle ta upp det här på läkemedelskongressen om forskning. Ks + 

cellgiftsbehandling skulle vara bra att forska på. 

 

Linda Vitchi Kaciqi. Jorå, proppa små (riktigt små) barn fulla med alvedon vid minsta tecken på 

eventuell sjukdom, det får man göra. ösa i ungarna hur mkt godis, läsk, chips och annat skräp som 

helst, det får man. Hävda att lightprodukter är hälsosamt det är bra, you name it, exemplen är väl 

oändliga. Men att säga att silver är bra, det får man inte om man heter Anders Sultan, då får man 

betala 800 000:- (Bäst att ta i ordentligt för att vara på den säkra sidan, en tusenlapp eller två hade 

kanske inte tystat). Vad är de rädda för? 

 

Ann Person. Det är spontanläkning. Precis som när vår hund hade en analsäcksinflammation. Den 

spontanläkte vi ut med hjälp av ks och msm direkt på bölden. Vi har försökt att med penicillin läka 

det men efter 10 dagar så gav vi upp. Spontanläkning är mycket bättre. 

 

Josef Boberg.  Jag använder EMS-salva i ansiktet sedan ca ett halvt år tillbaka - och det är den bästa 

salva jag någonsin har använt under mina drygt 74 år. Min ansiktshud är tunn - och var tidigare torr, 

narig och "blodsprängd" - och det är i stort sett "puts väck". 

 

Österrike 

Astrid Leitner. Fattar inte debatten om KS i Sverige. Och framför allt inte myndigheternas agerande. 

Här i Österrike går jag in på apoteket eller en hälsokostaffär och köper så mycket jag vill. Får också 

med ett informationsblad om hur det ska/kan användas. 

 

Mimmi Nymark. Samma i Spanien, en sjuksköterska rekommenderade mig att alltid ha silver i 

hemmaapoteket. 

 

Marcella Lella Andersson. På min 6 åring som hade ont i örat för några veckor sen så räckte det att 

spraya ks, samt stoppa in en bomullstuss med ks i örat så gick det över efter några dagar, hon hade 

ont nattetid och skrek, bad själv om att få bomulstussen i örat. Hon fick även alvedon/ipren mot den 

höga febern. 

 



Bettina Blomdahl. Piggare av MSM javisst men ingen aning om varför. All onödig inflammatorisk värk 

i mina knän är borta. Kvar är själva ledspringorna vilket gissningsvis är artros. Utredning pågår 

gällande detta. Piggheten kom omgående. Minskad inflammation nästan omgående. Förböttring 

verkar pågå fortfarande. Jag är uppe i ca tre veckor nu. 

 

Gunilla Dahlquist. MSM har hjälpt mig enormt mycket med värken sen 20 år piggare är halvt 

förtidspensionär men jobbar idag 100% och det är MSM som gjort det möjligt och uteslutning av 

gluten och även vetemjöl och socker. 

 

Mattias Lindgren. Tycker MSM hjälpt mig med löpningen!.,kan springa längre (runt 2 mil) och hålla 

högre tempo för att vara mig och inte så lätt att få mjölksyra som innan. Tar nu 4 tsk/dag på 

morgon,magen har lärt sig. 

 

Robert Gunnarsson. Lmv är en parasit myndighet som blivit infekterade av industrin. vi borde ha en 

oberoende tillsynsmyndighet som omfattar både läkarkunnande och alternativare 50% 50%. 

 

Sofia Norviit. Nu vill jag skriva något. Jag har under många år sedan jag var runt 13-14 år drabbats av 

upprepade infektioner. Halsont och långdragna förkylningar. Har knappt hunnit repa mig från det ena 

innan nästa brutit ut. Ingen liten snuva utan rejält genomsjuk gång på gång. Jag har testat det mesta 

utan bättring. För ett år sedan började jag ta silver nån matsked el ler två varje dag. Och jag har 

kunnat vända så många infektioner med hjälp av KS.  Att det skulle va inbillning känns helt befängt. 

Till och med mina kollegor säger det. Du är aldrig sjuk längre. Jag klarar mig inte utan KS. Varför ska 

andra bestämma över vad jag får eller inte får ta. Jag blir orolig när det pratas om att det ska 

förbjudas. Jäkla överförmynderi/hysteri är vad det är. 

 

Maria Gustafsson. Har slarvat lite med mitt ks å dr fick jag lida för ikväll då min mage började göra 

uppror. Men så fort jag kände kallsvettningarna komma, yrseln och illamåendet så va jag snabb med 

att häva i mig 2 medicinkoppar ks. Vilade i 40 min å hällde i mig ytterligare en. Nu, 2h senare känner 

jag inget!!!! Åh jag tackar gud för detta undermedel ! Hade det varit för 6 mån sen hade jag 

garanterat hängt över hinken nu och kalvat! Tack ks! Å nu får jag väl LMV på mig! Det är verkligen en 

mirakelkur! Har idag även räddat ett litet varfyllt hundöga med ks. Min gamla vovve har lite känsliga 

ögon men sköljde ur det med rent ks å på 10 min va allt var borta. Jag älskar detta magiska vatten! 

 

Maria Gustafsson. Jag har slutat ta min concerta mot min adhd å tar enbart omega 3 olja. Borde inte 

det vara samma sak då som att jag tar ks mot min mage? Jag väljer alternativ väg! För omega 3 

klassas ju inte som läkemedel men jag använder det som ett "läkemedel"! Å alla andra grejer som 

säljs på hälsokost? Magnesium? Vitaminer? Allt detta vi som har lite vett i skallen använder istället 

för kemiska produkter, ska det stoppas det åxå då?! För det gör ju folk friska! Fyfan vilken jävla 

häxjakt dom bedriver å dom rör ju sig med sån dubbelmoral att de e pinsamt! Fyfan! Anders är min 

hjälte för utan hans grupp med all information och utan hans underbara ionosil hade jag fortfarande 

haft en mage som inte fungerat å fått åka in å ut på sjukhus med läkare som inte har en jävla aning 

om vad som e fel å så får jag åka hem å vänta på nästa anfall. Men tack jävla sjukvård för INGENTING! 

 

Karin Alfredsson. Hej alla, jag skrev till läkemedelsverket och här är mitt brev och det svar jag fick:-) 



Hej,Enligt er sida skriver ni så här om personliga erfarenheter: Patientberättelser kring kolloidalt 

silver kan i detta fall vara missvisande, om man tittar på ett enskilt fall vet man inte om personen 

skulle blivit frisk även utan att använda preparatet. Man vet inte heller hur många som inte blir 

bättre, dessa kundberättelser sprids sällan vidare. Kundberättelser kan även vara påhittade som en 

del av marknadsföringen. 

Jag vill bara säga att även om det inte går att bevisa så är inte upplevelserna påhittade och jag ber er 

ta bort detta påstående då jag anser det anstötande och fördummande av så väldigt många 

människor som blivit hjälpta av silver. 

Hade inte silvret funnits hade min dotter haft fruktansvärda brännskador idag. Ni får bestämma er då 

silver används som läkemedel på sjukhus kan ni inte hålla på som ni gör!! 

Jag hade inte blivit frisk från min bältros på en vecka om det inte vore för att jag kompletterade med 

silver. 

Att sätta munkavel på Anders Sultan får det att bli en konspiration och ni förstör för många som 

behöver gå till doktorn och få hjälp. Nu vågar inte människor gå till doktorn längre. Den alternativa 

medicinen och skolmedicinen måste få samverka. 

 

Maria Gustafsson. Ja under alla mina år som sjuk, å föralltid då med min mage så har jag verkligen 

inte fått NÅGON som helst hjälp. Det har varit allt ifrån UVI till vinterkräksjuka å chrons. Å den ena 

säger det å den andra säger nåt annat. Så ingen har kunnat ge mej några svar. Å så börjar jag med ks. 

Å alla mina symptom försvinner! Å då kan jag tillägga att jag INTE ändrat något annat! Jag äter 

normalt, lever normalt men slipper ignoranta läkare å månatliga sjukhusvistelser. Låt folk få leva som 

dom vill, låt dom få göra det dom.mår bäst av! Punkt! 

 

Mayne Sundewall Hopkins. Inte minsta snuva eller annan infektion sedan KS kom i huset (ca 2 år 

sedan). Just varit i Sverige - och hade förstås ett par flaskor Ionosil KS i bagaget till UK. Sprayar KS 

'överallt': på kroppen, i håret, i näsan, i ögonen.. plus att jag huttar dagligen. Grannskapets ragdoll 

dricker icke ..om han inte får en skvätt KS i vattenglaset hos oss (ja, han dricker bara ur högt glas ..vill 

göra som vi Smiley grin ) och min man insåg snart att han också vill må lika bra som katten - så huttar 

också nu. 

 

Ann Person. Det är inte farligt vad jag har erfarit. Min hund har blivit av med diverse bölder och 

vårtor. Senast i eyelinerområdet i nederkant. Den har han haft hur länge som helst. Sprayade ks och 

msm varje dag och plötsligt ramlade den bara av. 

 

Maria Gustafsson. Jag brukar hälla en skvätt i mina hundars vatten. Sen har jag behandlat ett tass-sår 

och ögoninflammation med ks. Smiley smile Såret läkte på 2 dagar och ögoninflammationen va borta 

på några dagar. 

 

Pia Hedenquist. Min katt hade en böld/kula och fick operera ut flera tänder, vet skrev ut stark giftig 

antibiotika, jag gav katten KS i vattnet och maten, bara pytsade på, han mår gott - utan antibiotika!!!! 

 

Johanna Börjesson. Min katt fick två skålar, en med rent KS och en med kranvatten och han drack 



alltid ur KS-skålen! Jag litar på djurens instinkt! 

 

Linda Beres. Min KOL gick från 24% lungkapacitet till 45%. Min läkare säger att alltid använda ks. 

Ingen medicin men mirakelmedel. 

 

Karin Sandin. Äntligen lite positivt efter att ha kämpat i 3månader med en vårta på kindbenet så är 

det bara en liten skorpa kvar på huden. Den kom fort. Jag gick med plåster/tejp och en fyrkantig bit 

bomullspad dränkt i KS och Msm blandning. Ett tag även några droppar citron. Den växte, blev mjuk, 

men försvann inte, jag pillade bort lite då och då. Till slut tröttnade jag och struntade i allt. Efter 

några dagar då jag bara sprayade med KS och msm blandnigen lossnade en del och blödde. På med 

plåster igen och sen lossnade mera och nu är den borta. Jag smorde även med EMU kräm den sista 

tiden. Så skönt att bli av med vårtan. Givetvis tar jag dessa produkter även invärtes. Ge inte upp ni 

som har vårtor i ansiktet. 

 

Margaretha Johansson. Läs vas MSM gör; Jag hoppade över att ta MSM i tre (3) dagar, och sen fick 

jag så ont i hela kroppen, ingen konstigt med det när jag har infl reumatism, och är så van... I går 

började jag om med MSM;et tog lite mer än tidigare.... och vad hände, jo... jag mår så bra i dag ❤ 

värken är puts väck, och pigg är jag. MSM är fantastisk, åh, jag vill att alla som har värk ska få veta, att 

den finns hjälp, och hur bra man kan må, med så enkla medel. 

 

Pia Holgers Holmberg. När jag tog en pause fr msm fick jag tillbaka mitt hand eksem...det började 

klia efter en dag... 

 

Knut Inge Lande. Köpte nogra ögondroppar på apoteket för trötta o rinnande ögon. 120 kr för 10ml. 

Helt normalt för folk i din ålder (den bästa) sa tjejen i kassan. Jo, dom funkade bra, men måste 

droppa på ny äfter nogra timmar. Flaskan blev snabbt tom. För en vecka sen började jag droppa med 

KS, ingen behov för att droppa igän för innan kvälden. I dag har jag inte andvänt nogonting, och 

fortfarande ingen problem. 

 

Agios Gordis. Jag har under flera veckor haft slem i luftrören och ner mot lungorna (ingen aning om 

varför ) då jag inte haft några andra symptom på infektion! KS hade jag intagit och sprayat i halsen 

vilket inte gav resultat så folk sa att jag måste gå till läkare och få kortison! Men tipset om ks+MSM i 

kombo och att försöka att verkligen andas ner det under sprayningarna har gett resultat, bara sedan i 

lördags Smiley smile. Jag vågar väl inte ropa hej ännu men har inte hört något rossel från luftrören på 

hela dagen trots att jag försökt provocera fram det. So happy! ! 

 

Annika B Backen. 1,5 år sedan jag var och hälsade på hos tandläkaren.......idag var det dags och tack 

för KS Smiley heart Inga hål eller tandsten. Är rökare och har alltid haft tandsten förut. Har använt KS 

sedan november och vilken nytta det gjort Smiley smile Kan ju knappast vara placebo heller. 

 

Therése Häggman. Min dotter har haft ett styggt sår på sitt knä i drygt en vecka som bara blivit 

rödare och rödare. Igår kväll innan hon la sig så lade vi på en bomullspad indränkt i silver och satte på 

ett plåster över. Nu på morgonen när vi tog bort plåstret såg det ut såhär: 

 



 
 

 



 

Marie Vavva Englund. Hade ett sår under foten, gjorde samma sak, men fick vänta några dagar 

längre, kanske för att jag har diabetes sen 52 år tillbaks, men silvret är kanon !!! Tror även det hjälper 

till att hålla blodsockret stabilt. 

 

Degerman Torbjörn. Fint. Det finns dom som inte Vill se..och då spelar det ingen roll vad man 

skriver..eller säger. KS bra. Har själv utmärkta resultat. Åldersfläckar borta ex. på händerna där jag 

baddat med indränkt tuss och KS. 

 

Katarina McLaughlin. Detta DJUPA sår (syns inte nu) fick min dotter idag, blodet sprutade! Jag 

greppade tag i en styck skrikande tös, och spraya, spraya och spraya KS, med hennes hand över 

handfatet! Ja se där, det slutade blöda HELT, på 4 minuter! Hon känner inte ens av det nu.... Gotta ❤ 

KS!!! (Savanna ❤ KS, hon blev botad från Borrelia med denna fantastiska "vattenrenare")! Placebo? 

Tillägg! Stora tösen fick knogarna klämda i vår tunga dörr, skrek som vet inte vad! Lade på omslag 

med KS DIREKT! Inte ens tillstymmelse till blå, och allt är bara fin-fint! (Fortfarande chockad över 

detta sist nämnda)!!!! 

 

Nina Nilsson. Fick oxå ett djupt sår och höll fingret i lite ks, och vips slutade det blöda och såret gick 

liksom ihop över natten! Helt otroligt. 

 

Tony Wallén. Jag har svept 1dl ks o på det sättet "botat" begynnande magsjukor på 40 min, vid tre 

tillfällen. 

 

Benita Holm. Jag klämde ett finger härom dagen då jag skulle flytta ett stort och tungt skrivbord. 

Ringfingret hamnade mellan skrivbordet och en bokhylla som jag skulle vända skrivbordet mot. Jag 

sprayade genast på KS och all smärta försvann fast det var leden som kommit i kläm. Fingret var bara 

lite, lite blått efteråt och utan smärta. Blåmärken kan ju annars göra riktigt ont och bli gröna och gula 

så småningom. 

 

Carola Nylund. Har använt K.S sedan oktober och det har varit mycket effektivt för mej och min 

pollenallergi likasom tandlossning och andra små krämpor. 

 

Maria Olsson. Detta är väl ändå bevis på att det funkar. 4 åringen har fått krupp och lät hemsk. hade 

en saturation på 94-95%. nu har vi inhalerat 4 ggr idag med sin PariBoy, 1del msm i 5 delar ks. han 

var hela dagen pigg och glad, han låter knappt längre och har nu en saturation på 99%. utan några 

som helst mediciner, bara ks+msm. 

 

Kristina Hillar. Jag ställde en liten skål med KS bredvid mina katters vanliga vattenskål. Ser nu att de 

har druckit ur KS-skålen och lämnat sin vanliga vattenskål. Katter är kloka djur! 

 

Cina Dawidsson. Vill dela med mig av min erfarenhet av kolloidalt silver! Under 4 års tid har jag haft 

problem med candida (dagliga känningar av klåda och sveda), 4 år av ett helvete! Varit hos flera 

läkare som inte tagit mig på allvar, gjort narr av mig....... ätit massor med medicin som inte hjälpt! 

Gråtit så mycket så tårarna tagit slut! Min syster tipsade mig om silver, har druckigt det varje dag i 

drygt 1 månad nu (3 tsk) och har inte känt av något på väldigt länge! Helt underbart! Candida är 



väldigt vanligt, hoppas att detta kan hjälpa fler.....☺! 

 

Annica Backman. Har samma problem med candida... det enda som hjälpt är silver. 

Jerker Andersson. Om tarmfloran har dominerats av dåliga bakterier candida och mögel så rensar KS 

ut detta. Tarmtömningen kan bli riklig. Talar av egen erfarenhet. Det ska normalt stabiliseras inom 

någon dag om man tar tillräcklig dos. Samma fenomen kan ske om man äter vitlök och har denna 

negativa tarmfloran. Nu kan jag äta vitlök utan att bli lös i magen. 

 

Eva Eliasson. Ok, min första erfarenhet an KS kommer här: väldigt skeptisk till "mirakelbehandlingar" 

men mina fördomar komnpå skam. Har börjat behandla mina eksem i hörselgångarna, doppar en 

tops i KS och viftar runt lite i örat morgon och kväll. Besvären inte helt borta i höger öra, men 

vänsterörat mår finfint. Fick en herpesblåsa i fredags, var på jobbet och hann inte behandla förrän 

morgonen efter. Duttat KS morgon och kväll, utläkt på fyra dagar jämfört med en och en halv vecka 

med Aciclovir. Med de resultaten kunde jag inte låta bli att börja hutta morgon och kväll. 

 

Jan Nilsson. Stämmer mycket bra. En tuss i varje öra med ks och allt är som det ska redan dagen 

efter...  Har även haft en tuss mellan tårna med strumpa på på natten. Klockrent..!! 

 

Jerker Andersson. Provade att badda på begränsat område på ett hundratal vattkoppor. De flesta 

försvann inom ett par dygn men de som inte baddats utvecklades till stora vätskande. Gäller barn nio 

år. Nu ska alla baddas med KS. 

 

Kristine Fredriksson. Killen min fick ett sår i handen, la om det själv o gjorde rent, blev inte bättre... 

Sa till honom att lägga ett omslag med silvervatten. Till svar blev det... Ja nu ska vi se, händer det 

inget så är allt bara skitsnack om det där vattnet!!! Se resultatet!!! 

 



 
Victoria Victor. En kompis hade nånting som växte i skallen, det liknade svampar som växer på träd. 

Varje gång vi träffades slumpmässigt kan man säga, då tog man fram lilla sprayflaskan fylld med KS. 5 

gånger på en och halv månad ungefär och det som var stor som lilla nageln började stripa sig själv 

och torka ut, en dag på morgonen bara hänge på en tråd, då han plockade bort och det kom inte ens 

blod. Han hade innan tagit bort en liknande och det blev 300 kr och en massa blod efter ingreppet. 

 

Anna Pettersson. Min 6 åriga dotter ber om silver omslag vid hennes fula sår som kan uppstå vid fall 

mm hon väljer ett omslag över natten och nån timme till och sen bort.. än att ha ett vanligt plåster på 

sig i ett antal dagar. Klok tös jag har! 

 

Chr Lju. Jag hade ett sår i hårbotten i en månad, trodde det skulle självläka men blev bara värre och 

värre. Till sist blev det en bula med sår, då hällde jag en kork med ks direkt på. Nästa dag var bulan 

borta såret helt läkt som om det aldrig funnits något sår. Har alltid veta att ks varit bra men blev ändå 

positivt förvånad hur effektivt och snabbt det läkte. 

 

Åsa Forsberg. Före behandling med ks: 

 



 
 

Efter 1:a beh med ks: 

 

 
 

Efter 2:a beh med ks: 

 



 
 

Maria Jonsson. Var precis till tandläkaren. Fick betyg exemplarisk. Har inte använt fluortandkräm på 

2 år. Talade inte om det. Hon sa att det syns att du använder fluor. Gör min egen tandkräm på 

kokosfett, bikarbonat, msm, silver. Receptet på tandkrämen: 2,5 msk kokosfett, 2,5 krm mortlad 

msm, 1 krm bikarbonat en skvätt ks, 10 droppar pepparmynts olja. Kan tilläggas att jag inte hade 

någon tandsten den här gången. Använder eltandborste. 

 

Marjette Holmvall. Jag har också bara använt cocosolja, bikarbonat/MSM och KS i flera år och fått 

mycket beröm för mina fina tänder och välmående tandkött. Jag berättade däremot vad jag använt 

för tandkräm, men då blev tandläkaren orolig och varnade för att mina tänder kunde bli ordentligt 

skadade om jag fortsätter. Jag fick tydligen en enkom tid hos tandhygienist för att han skulle förklara 

vikten av att använda "rätt" tandkräm, men tandhygienisten tyckte det var lite pinsamt att klaga på 

det jag gör med tanke på hur fina tänderna var. Tillslut sa han att jag kunde fortsätta göra det 

eftersom det verkar funka ovanligt bra. 

 

Mehdi SpecialEdd. Vaccinet är mänsklighetens största bluff. Jag är en militant motståndare till allt 

som heter vaccin. Alla dem jag känner som inte gett sina barn endaste spruta sen födseln berättar 

om hur deras barn aldrig är sjuka. Starka, och energiska barn precis som vi människor skall vara. Gud 

har skapat människo kroppen i perfektion och med ett immunförsvar som har varit till människans 

försvar i årtusenden utan något jävla vaccin. Fortsätt med det och låt inte Läkemedelsföretagen lura 

er och era barn. 

 

Helena Antesjö. Folk kan ALDRIG säga att ks INTE hjälper. Har haft på massa olika sår, både på 

människor o hundar. Min hund fick problem med en klo som varade. Åkte till veterinären, fick 

penicillin. Efter en vecka var det lika dant. Dom ville ge en kur till, men då sa jag nej! Prövade ks 

omslag..... på någon dag var infektionen borta. Hundarna får även ks o msm varje morgon. 

 

Marie Sundberg. I söndags la jag ena handen i ett rödmyrebo. Inte smart, och jag kan förstå att de 

försvarade sig. Handen var alldeles prickig av små bitande kryp. Jag svepte bort dem, rusade in i 



huset efter bomull och Ionosil. Förbandet syns på bild 1. Bild två visar märken efter bett på insidan av 

handleden, som inte låg under förbandet. Bild tre visar handryggen, där de bet mest och värst.  Bild 2 

och 3 är tagna idag. 

 

 
 

Marie Carlsson. Måste bara dela med mig av detta otroliga. För några år sedan brände sig min son på 

min plattång och fick flera brännblåsor som jag lade om flera ggr i ca 1v tid. (visste inte om KS då) Igår 

brände sig min dotter på spisen och jag såg efter att jag sköljt henne att hon var på väg att få samma 

blåsor som sin bror. Då doppade jag en bomullstuss i KS och lade omslag över natten och nu på 

morgonen är det nästan borta. Tror knappt att det är sant. 

 

Rigmor Olsson. Jag fick knottbett i ansiktet på jobbet i morse o känslig som jag är så sved det o blev 

rött o svullet då torkade jag av mig med KS o sprayade på gick över direkt superbra . Jag brukar bli 

svullen o det kliar i flera dagar efter första betten för säsongen annars .... Har alltid en liten 

sprayflaska med silver tillhands. 

 

Doris Jeppesen. Jag hade förkylning på gång för ett par veckor sedan och kände mig helt slut i 

kroppen och näsan rann. Tog lite extra msm och snorandet upphörde nästan omedelbart. 

Förkylningen märkte jag inte av mera förrän en vecka senare. Gjorde då om samma sak och 

förkylningen har inte kommit tillbaka. 



 

Djoser Djoser. Jag kände i fredags att jag skulle bli sjuk men körde på med KS och idag är det väck. 

Det roliga är att man tror att det skall hända något direkt när man tar KS men man märker bara att 

man inte blir sjuk och det tar 2 dagar. 

 

Jeanette Hedell . Matförgiftning. Jag provade det själv för ett par veckor sedan. Jag kokade upp 

vatten som jag lät svalna till ljummet, hällde 1 dl KS i ett glas och fyllde upp med ljummet vatten (ca 2 

dl) och svepte alltihopa. Efter knappt 10 minuter var illamåendet och besvären borta! 

 

Maria Söderqvist. Länge sen jag skrev något här. Har druckit , använt ks i ca 8-9 månader och msm. 

Har senaste månaden dock bara tagit msm då jag tyckt att det räckt o jag inte haft råd med ks. I 

förrgår började min herpes blomma upp igen, vilket var länge sedan det hände och jag har oxå hävt 

anfallen med ks fort (ca 1-2dgr) nu märker jag att det fortsätter och blir värre. Bara till att köpa hem 

Ionosil ks fort. 

 

Annicka Sundin. Åderbråck.  Har du KS, har du MSM? Har du båda så ta 0.5 kryddmått MSM pulver 

och 1.5 matsked KS i en sprutflaska och häll i 1.5 dl vatten . Skaka o sen spruta på bråcket o lufttorka 

o sen spruta då o då så fort d torkat in. Annars kan du dränka in nån gasbinda o lägga på bråcket o ha 

den där en timma sen kan man sätta på stödstrumpan över gasbindan sen. Jag har själv provat det på 

mig och det slutade ömma o svullnaden gick ner så det blev plant igen. 

 

Monica Karvinen. Min son hade ett otäckt sår på foten som hade börjat vara sig. Jag dränkte en 

bomullspad med KS o lite MSM. Han hade det på över natten och nästa morgon var varandet helt 

borta och av såret syntes knappt någonting. Superläkande! 

 

Stefan Whilde. Enligt min familj och min släkt, mina vänner och bekanta och deras familjer inkluderat 

deras barn i varierande ålder har kolloidalt silver (10 ppm) uppvisat följande goda egenskaper i 

praktiken. Översikt:  

Förebyggt/lindrat vinterkräksjuka (Norwalkinfektion) 

Förebyggt/lindrat influensa 

Fungerat som naturligt antibiotikum 

Som munskölj (istället för de mer eller mindre giftiga produkter som säljs på landets Apotek eller av 

konventionell tandvård) 

Som sårtvätt 

Som ingrediens i fluorfri tandkräm 

Lindrat/hjälpt läkningen vid inflammerad tarm, t ex ulcerös kolit och crohns 

Vid återkommande s k ”höstförkylningar” 

Utvärtes vid tonårsfinnar och akne överlag 

 



Lena Andersson. KS räddade livhanken på vår katt....han hade fått en rejäl infektion i tassen som inte 

ville gå över...till slut låg katten i trappen och såg febrig ut... (tassen luktade riktigt illa... ) Höll fast 

katt och doppade ner tassen i KS tre gånger på kvällen ca 10min.... och sprutade in KS i 

munnen.Dagen efter var kissen frisk!! Helt fantastiskt.... 

 

Magnus Olsson. Min svärmors hund en mellanpinscher på 12 år fick en cancersvulst som trycker på 

tarmen och har gjort det svårt att bajsa. Hon fick en vecka att leva enligt vetrinären som tog bilderna 

på svulsten. Vi satte henne på kolhydratfri kost samt kolloidialt silver två gånger om dagen. De första 

två veckorna som följde gav vi medel för hjälpa tarmarna jobba och hon har fått kämpa hårt för att 

bajsa men nu har hon levt en månad mer än vetrinären trodde och bajsandet går lättare och lättare 

och är förnärvarande helt normalt. Det ska bli kanonspännande att ta om bilderna och se hur 

svulsten ser ut. Vovven fick en stor bula på magen de första veckorna efter diagnosen och vi gav 

laxermedel för att det skulle komma ut något överhuvudtaget och vi var sååå nära att åka och avliva 

flera gånger för det var en pina att se henne försöka bajsa timme efter timme utan att något hände. 

Så skillanden idag när hon bajsar helt vanligt är slående. Vi tar en ny bild om någon vecka när vi ser 

att det håller i sig. 

 

Tanja Olsen. Vår hund började plötsligt halta å dagen därpå ville han just o just inte ens komma ur 

kojan för att äta. Klämde å kände på benet som han inte kunde gå på, men det visade sig att han 

trampat på en glasskärva så han hade fått ett litet sår på trampdynan. Sprayade o putsade såret i 2 

dagar å dag 2 sprang han å lekte å hämtade käppar som vanligt igen! Har även använt Ks vid 

öroninflammation(virus samt bakterie angripna öron) mot skrapsår o vid magsjuka. 

 

Curt Axelsson. Min Kol har blivit bättre som de flesta vet & jag är 71 år & har idag 50 % lungvolym 

mot 33% för 4 år sedan . Video finns på youtube, Tandlossningen har upphört . Förkylningar blir 

enklare för mig & närstående , barnbarnen inkluderade , samt även dotterns familjs 2 hundar får det 

idag. 

 

Saga Andreasen. Min dotter får fruktansvärda utslag av sina myggbett, som ofta vätskar och tar 

månader innan blafforna försvinner (stora som golf/tennisbollar!) nu baddar och sprayar vi med KS 

direkt och allt är finnemang. Har trots 4 omgångar kräksjuka på skolan heller inte blivit sjuka själva, 

då vi slurkat i oss 0,5 dl på direkten! 

 

Barbro Helgesson. Har knappt varit förkyld en dag, sedan jag började med KS. Har då umgåtts med 

flera som varit sjuka, bl.a min familj, små barn, men inte blivit sjuk själv. 

 

Marilena Cottone. Begynnande halsont är puts väck efter att ha sprayat med KS i svalget några 

gånger! Gissa om jag är glad! 

 

Johanna Louise Segerå. Vill tipsa er med badtunna! Har aldrig fått så klart och rent vatten förut 

använde ks istället för klor. Mycket mycket nöjd! 

 

Eva Severin. Besökte min systerdotter idag. Hon led så av böjveckseksem. Armarna var sönderkliade 

med stora ilskna, röda, infekterade å torra utslag . Det Sipprade blod. Såg oron lysa i ögonen då 

flickan rev å rev å rev sig på armarna. Kom på att jag hade silverspray med mig. Sprayade såren två 



ggr. När jag skulle spraya tredje gången fanns det bara en tillstymmelse till en viss rodnad kvar. Alla 

gäster blev helt stumma . Flickan överlycklig. Älskar ks!!! Samtliga gäster behöver ingen övertalning 

om ks överlägsenhet längre. 

 

Reidun Fagerström. Kanske nån som såg tidigare idag att jag just fick hem min första leverans KS 

idag.... Jag tog en msk - kände mig lite illa men det gick över. Hade även givit pappa en msk och var 

orolig för att han skulle känt samma som jag... men, han har haft jätteont i magen ett par dagar och 

varit helt uppblåst. Hans onda hade gått bort på mindre än en timme efter han fått sin första msk  så 

himla glad jag blev att jag kunde hjälpa. 

 

Michaela Kivelä. Vill bara berätta hur mycket KS har hjälpt mej och min familj sedan jag upptäckte 

dundermedlet i april 2015. Än så länge har jag använt det mot olika virus,tre gånger har nåt av våra 

fem barn drabbats av magsjuka,har då börjat ge KS åt de andra barnen,några matskedar blandat med 

vatten cirka 5-6 gånger per dygn i ungefär en veckas tid,och det har fungerat VARJE gång! Helt 

otroligt säjer jag bara! Tidigare låg ALLA i familjen magsjuka om en fick det!! En annan gång var jag 

själv förkyld och hade tappat rösten, alltså på det sättet att jag verkligen inte fick ett endaste litet 

ljud ur mej,efter en dag kom jag på att jag kunde gurgla med KS och jag fick rösten tillbaka DIREKT!! 

Så nu ser jag till att alltid ha KS hemma som ni säkert förstår. 

 

Anne Thygesen. Min teenage søn fik nyligt infektion i sine bronkier/lunger - vups så gav jeg ham KS 

og en styk Micro A-I-R Omron. Inte så længe tog det før han igen var helt fri fra vira eller bakterier 

med de remedier. Uden besøg hos doktoren. Og fik gennemført sin skoleeksaminer uden problem. 

 

Mats Johansson. Har tagit MSM dagligen i över 6 år. Min dagliga dos började med något kryddmått 

och har sedan dess ökat succesivt. Det senaste året har jag tagit 3 rågade teskedar MSM varje 

morgon. Jag kombinerar detta med två korkar ks och lika mycket Noni (för den som inte känner till 

Noni... googla ) Jag har inte varit sjuk på flera år och mår bra. Jag är 59 år gammal. För cirka 10 år 

sedan amalgamsanerade jag mina tänder... jag upptäckte därefter MSM och KS. Från att tidigare varit 

oförmögen till mer fysisk aktivitet ( jag är fd marathonlöpare) pga artros och ledproblem så kan jag 

numera cykla 6-7 mil landsvägscykel några dagar i veckan. 

 

Inger Petrell. Brände mig på flera ställen på båda händerna för en vecka sedan då det skvätte 

stekfett. Tappade en älgstek ner i grytan då jag skulle ta upp den. Det hände för en vecka sedan. Då 

jag inte var hemma hade jag inte KS tillgängligt heller utan det blev bara till att kyla med kallt vatten. 

Har inte anv KS sedan jag kom hem heller. Igår blev det stora blåsor på alla ställen ( konstigt att det 

tog sådan tid ) men sprayade med KS ca 5-6 ggr igår kväll. Idag är blåsorna så gott som helt borta. 

Finns pyttelite kvar på vissa ställen. 

 

Yvonne Ilwa Whitzell. Har en katt som har konstaterats ha FORL (bla a inflammerat tandkött) 

operera bort tänderna på honom sade veterinären. Han har nu fått fri tillgång till ks. Han dricker det 

gärna och vips, efter tre dagar äter han nu samma mat som syrran (våt kattmat)! Lycklig är jag!.... 

Och han har inte skiftat färg! 

 

Magnus Claesson. Jag har haft astma i långt över 30 år, å då har jag andats in Ventoline och kortison 

alla dessa år, maxdoser av det starkaste kortisonet. Nu de sista åren har jag fått gå ner till svagare 



kortison då alla flimmerhår är borta ur luftvägarna så allt slem sätter sig som cement på 

andningsvägarna(har varit ett jätteproblem i en hel del år, men jag har behövt slemlösande medel 

varje dag). Har börjat med MSM+Kolloidalt Silver, har hållt på ca 2 veckor och jag har inte tagit 

kortison de sista dagarna och lika så ventoline, bara nån gång. Jag mår fantastiskt bra i mina lungor, 

gymmar å tar ut mig utan andnöd :-) 

 

Carolina Eriksson. Jag måste säga att jag var skeptisk till KS - men ångrar mig bittert att det tagit mig 

så lång tid att våga prova. Jag brukar ha tendens att få blåmärken som tar lång tid att försvinna.  För 

bara två dagar sedan var blåmärket blått över hela dom två områdena. Blåmärket har både krympt 

och ändrat färg på dessa områden. De är påväg att försvinna. Då blåmärkena inte bekommit mig 

särskildt mycket, och då jag börjat ta KS av en helt annan anledning blev detta en otrolig ögon- 

öppnare för hur det kan läka.... Räkna med en stamkund. Tänk vad lite rent vatten kan åstadkomma. 

 

Lena W-Johansson. Ger inte bara mig själv o mina katter KS utan hällde lite i blomvattnet... Nu är de 

nästan lika vackra efter 14 dagar. Ngn msk i en vas... Bytt två ggr! 

 

 
 

Camilla Munthe Svensson. Gav mina rosor lite KS....nu har de stått i över fyra veckor...otroligt! 

 

Gunnell Forsén. Jag har under senaste 1½ året använt KS när jag känt mig förkyld och när jag varit 

rejält förkyld och då har jag sprayat i näsan och i munnen/svaljet. Har blivit av med en envis 



bihåleinflammation plus att mina, under många år, problem med luftvägsinfektioner varje gång jag 

blivit förkyld, har helt försvunnit! Det är helt otroligt! Jag har förstört mina flimmerhår under mina år 

som frissa (av att ha andats in ångor från permanentvätska och blekning bl a) och under många 

många år alltid fått luftvägsinfektion vid minsta förkylning med jättejobbig hosta som följd. Tidigare 

åt jag Ibumetin eller Ipren för att hejda inflammationen, men nu behöver jag inte det längre. För 

några år sen fick jag bihåleinflammation i ena sidan och den gick som inte riktigt över utan jag kände 

av den lite då och då, men den försvann när jag började använda KS väldigt frekvent under en period. 

Nu sprayar jag i näsan och svalget så fort jag känner mig lite förkyld och det funkar varje gång, jag 

brukar dra in luft samtidigt som jag sprayar i munnen så att jag drar ner det i luftvägarna. Jag köper 

alltid Ionosil KS via Bodystore - det ingår i mitt husapotek numera! 

 

Simonetta Tiozzo. Mine orkideer elsker KS. 

 

Lotta Norling. Samma hemma hos mig. Blommor katter you name it :):) 

 

Inger Francke. Samma erfarenhet. Testade med tulpaner i feb och blev glatt överraskad. En kork ks i 

vasen. Bytte inte vatten, fyllde bara på tills med en liiten svätt ks. Blommorna stod fina i 10 dgr och 

vattnet var fortf klart och rent. Min egen erfarenhet av ks är bl a att det läkt ut en kronisk ögoninfl 

som jag haft sedan giftstruma med ögonpåverkan (Graves sjukdom) som jag fick för ca 15 år sedan. 

Efter drygt 6 mån behandling med ks droppat i ögonen morgon och kväll är jag fri från rinnande, 

kliande, ljuskänsliga ögon. Inte nog med det; svullnaden och "glosögdheten" är också i princip borta. 

Dessa besvär har ögonläkaren sagt vara obotliga och det enda jag fått är ögondr från apoteket som ej 

hjälpt. Så nog är ks ett "mirakelmedel". 

 

Linda Holm. Lyfte just en glasskål som kommit ur ugnen, i misstag. Aj, vad det brände!! Men, hällde 

en del ks i en skål, satt 20 min med fingrarna under ytan. Sved som sjutton, men nu är allt normalt! 

Inga tecken på brännskada, lite känns det då jag tvättade handen.. Men aldrig trodde jag det skulle 

funka sådär bra! Smartphonetummen är helt återställd som ni ser. 

 

Annarella Hedberg. Jag köpte en liten sprayflaska att ha KS i. Senaste dagarna har jag testat att 

spraya KS på myggbett, de har slutat klia direkt. Jag har inte behövt använda kortison som känsliga 

jag brukar behöva. Jag har även sprayat KS i klådande ögon (pollenallergi) och även det har slutat 

klia. Utan allergimedicin. 

 

Kristina Hillar. Jag sprayade också ren KS på myggbett och samma här ... det slutade klia direkt. 

 

Märta Lindqvist. Min treåring kom hem med enorma mängder myggbett (11 st på ena fotknölen) 

baddade ks o det slutade klia omedelbart! 

 

Veronika Engberg. Brände mig i solen igår när det äntligen blev varmt. Tog på lite KS och idag såg det 

mycket bättre ut! Svedan lade sig skapligt inom någon timme redan igår kväll. 

 

Jonna Stina Sand. Jag firar i smyg härhemma. Igår var min man o våra barn och badade, de brände 

sej i solen. Eftersom jag jobbade så bad jag min man ta på KS på de brända områdena, vilket han 

gjorde på barnen men inte på sej själv (för han tror ju inte på silvervatten). Idag när jag kom hem så 



var inte barnens hy bränd det minsta men min man såg ut som en skållad råtta och hade jätteont, då 

nästan viskade han "-ahmm kan du ta på detdär silvervattnet på mej också?". Yes!!! Vi har diskuterat 

detta KS i en mindre evighet, och från att gå från att vägra att jag använder det på barnen, till att jag 

får använda det på barnen (men han har tydligt markerat att det inte funkar bättre än vanligt vatten), 

till att han själv använder det! 

 

Ellinor Biörklund. En väninna till mig fick en otäck fläck på bröstet, som ökade både på ytan och i 

volym; Hon ville ga till hudläkare, men jag gav henne KS och efter 6-8 veckor fanns det inte ens ett 

litet märke kvar. Den har inte kommit tillbaks, det är 2 år sedan. För många år sedan hjälpte jag en 

gammal dam som fick strålning, och det blev svamp i hennes sår under sommaren. Jag hade bara KS 

på den tiden, som fick torka innan jag lade på en kompress med ringblomsalva och läkaren 

kontaktade mig och undrade vad jag hade gjort. 

 

Cyril Cylle Andersson. Har fått nytt tjockare och mörkare hår det växer som ogräs över hela kroppen 

tillomed det gråa börjar bli mörkt ... så mörkt hår (nästan svart ) som jag börjar få nu har jag aldrig 

haft... äter dricker och sprayar MSM och KS i håret ... flinten blir bara mindre och mindre helt otroligt 

måste jag säga! 

 

Kerstin Sjögren. Min man äter MSM sedan ca ett halvår tillbaka. Han var väldigt tunnhårig uppe på 

huvudet. Nu kommer håret tillbaka mer och mer...dessutom är det nya inte grått!! Jag tror det kan ta 

tid innan det händer något. Kroppen ordnar nog viktigare saker i kroppen som behöver återställas. 

För egen del har jag bättre hår än på många år. Jag har aldrig haft så bra hår om jag ska vara ärlig. 

Kraftigt, växer så det knakar och dessutom lockar det sig lite. Fantastiskt! 

 

Almira Nakicevic. Titta på det här. Min man har haft en åldersvårta på huvudet för 3 månader sedan 

och bokade tid hos läkaren. Idag när han gick dit hade han inget att visa. 

MSM 

Magnesium 

B vitamin komplex 

C vitamin 

D vitamin 

K vitamin 

Någonting har hjälpt! 

 



 
 

 

Ingegerd Treutiger. Trodde det var slut med segling för min del. I våras kunde jag knappt gå för värk i 

knä och höftled. Tack MSM, för kunde röra mig nästan helt utan besvär på båten idag. Min väninna 

som var med slog i stortån. Fram med min sprayflaska med KS. Vi såg på när blåmärke och svullnad 

försvann. Två sprayningar med lite tid emellan. En kvart senare var tån OK. Man tror knappt det är 

sant! 

 

Curt Axelsson. God kväll alla på denna sida. Normalt sover jag som en stock kl 20:00 , men senaste 3 

veckorna har en förändring skett . Jag har ju " svår Kol " sedan + 12 år men nu inträffar miraklet allt 

som oftast dvs att jag vaknar kl 22 isf för 04:00 . Underbart !! Såklart såsom idag . Hinner kolla TV-

filmer etc samt sitta här & läsa ikapp . Såå Smiley smile Ett nytt liv eftersom jag ej ens på julaftonen 

med barn/barnbarn orkat vara vaken längre än till kl 20:00 . Har tom glömt att inhalera 

eftermiddagens dos av Kolloidalt silver mot min Kol .Underbart. Tack Gode Gud samt Ionosil´s KS . 

Love you two! 

 

Katarina Hansson. Om jag inte inbillar mig - jag har sprayat ks (Ionosil) på händernas ovansida några 

dagar. "Åldersfläckar/pigmentfläckar" verkar ha reducerats storleksmässigt och blir mindre mörka. 

Ska bli spännande att se om de försvinner helt!? 



 

Anneli Andersson. Det låter som högsta vinsten för dig nästan Curt! Så roligt att få läsa! Smiley smile 

Jag har oxå äntligen fått en Pariapp men jag inhalerar bara silver i den, inga läkemedel och det 

fungera jättebra! 

 

Lena Flodin. Har ätit msm i ett halvår och druckit kolloidalt silver ett par månader. Har idag varit hos 

min Bror som bor nära en fors. MASSOR av mygg och ingen bet mig. Brände sönder mig igår i solen 

tog silver på tussar och strök på det onda smärtan är borta .Dottern blev biten av en broms dränkte 

en tuss med silver och plåster på. Smärtan borta... Nu vet jag att det funkar. ... 

 

Lena Hellstrand. MSM. En bruten stortå blev plötsligt efter 17 år rörlig! Min whiplashnacke är 

betydligt "godare" mot mig, mer tolerant och ger mig färre problem med min dag. 

 

Johanna Uebel . KS. Vad använder man det inte mot? Jag använder det mest för. Mår gott av det. 

Just nu använder jag det för att slippa magkatarr och det är det enda som hjälpt mig. Provat många 

olika saker.  Men också: förkylning, hälsprickor, brännskador, myggbett, finnar, födelsemärken, 

svamp, you name it! Hittar fler o fler områden hela tiden. Och det hjälper!!!! 

 

Ellinor Biörklund. Min gamla mamma pa 95 år går inte längre upp på toaletten under natten om hon 

får KS i sitt dricksvatten. Urinträngningarna försvann och jag vet många som har klarat av sina 

urinvägsinfektioner med KS. 

 

Ulla-Britt Salvall. En i familjen som inte sovit en hel natt på flera år på grund av trängningar, sover nu 

gott hela natten efter att bara tagit KS i några dagar! 

 

Djoser Djoser. Jag vet att många lovordar läkemedelsföretagen och att vi skall vara tacksamma dem 

för deras mediciner men har ni tänkt på att... När man har tillgång till att minimera våra vitaminer 

och mineraler i vårt livsmedel och därmed gör oss mer motagliga för sjukdomar och dessutom ger 

oss vacciner som dränerar våra kroppar på näring och ser till att vi äter tillsatser som gör oss sjuka 

och sedan lobbar för att vi skall få subventionerade mediciner som hela Sverige är med att betalar 

på, ja då är man allergiska mot ett billigt medel som gör oss friska och det skall givetvis motarbetas 

för att hålla vinsterna kvar i företagen. Man lyfter inte ett finger för att få bort ciggaretter men man 

sätter på varningstext så att man inte kan stämma dem när man blir sjuk av det för då säger de att 

"Det står faktiskt på paketen hur farligt det är" och därmed får man skylla sig själv men med KS där 

skall man ta i med hårdhandskarna för att "rädda oss" man till och med räddar oss från att få två 

versoner av historien kolloidalt silver och dess egenskaper. Som sagt stå på dig Anders och 

undertiden får vi andra informera om våra erfarenheter. Je suis Anders Sultan. 

 

Anna Andersson. Tack och lov att jag alltid har en silverflaska hemma!! Råkade precis trampa på en 

stackars humla, var inte skönt men med lite silver så var smärtan snabbt borta! 

 

Mona Johansson. Jag fick ett bett på en tå igår. Det sved ordentligt. Sprayade på KS ett par gånger 

och efter ett par timmar syntes det inte var bettet varit.  

 

Lotta Ahlquist. Min dotter frågade öronläkaren om hon kunde droppa kolloidalt silver i örat på sitt 3- 



åriga barn. Öronläkaren sa ja. 

 

Sarah Anna-Maria. Jag blev brännskadad förra sommaren, dock inte av solen, utan av kokhett vatten. 

Blev stora blåsor... Omslag med KS och det läkte fint. Idag syns inget ärr om man inte kollar riktigt 

noga. 

 

Nahrin Kalyun Kesenci. Jag har använt KS vid förkylningar, magsjuka, även när jag fick en infektion på 

foten (penicillin var inte till mycke nytta kan jag konstatera, infektionen kom tillbaka hela tiden) KS 

tycker jag har hjälpt till, mirakel vet ja inte men naturligare än penicillin, testa det skadar inte! 

 

Nina Tapper. Funkar mycket bra att spraya KS på bränd hy. Jag har själv lyckats bränna mej två 

gånger i sommar och sprayat KS på kvällen på de brända områden på kvällen. På morgonen var allt 

ok. Min dotter bränner sej mycket lätt även med solskydd, och jag sprayade KS på hennes kinder och 

ben som var röda. Efter ett par timmar hade det lagt sej. 

 

Lotta Anderälv. Sprayade gubbens (skalliga) huvud när han brände det duktigt i Marrakech i våras, 

han hade vansinnigt ont och var illröd men var helt bra till morgonen efter. Sprayade tre gånger 

under kvällen. Han är inte lika skeptisk till ks efter den händelsen kan jag tillägga! 

 

Ulrika Bengtsson. Vi som har provat vet att det funkar . Min dotter brände sig på axlarna igår. 

Sprayade på ks och idag ser och känns allting bra! 

 

Anna-Karin Sjölin. Sedan jag började med Silvervatten och MSM får jag inga myggbett. Vilket det 

beror på vet jag inte och det spelar ingen roll. Någon som upplever samma? 

 

Ann-Charlotte Frisegård. Ks har hjälpt åtskilliga gånger på min valp för två år sedan då hon många 

gånger valde att dricka vatten ( lös under lek) på marken, i med ks direkt och magen hann aldrig bli 

lös. Min mamma blev för en tid sedan matförgiftad och blev inlagd ( 78 år) jag var förtvivlad då hon 

fick dropp som enda hjälpen under 7 dygn,( vi bor inte i närheten) hon var så sjuk så jag trodde hon 

skulle stryka med. Tog henne 3 veckor att gå utanför dörren sen hon kom hem pga sviterna. Nu har 

jag köpt 5 liter till henne som jag ska leverera. Inte ens kol fick hon på sjukhuset. Detta gör mej så 

mycket ledsen av att se. Från den stora ebolaepedemin i Afrika till den lilla enskilda människan i 

landet Sverige. Länge leve upplysning och tron på alternativa hjälpmedel. 

 

Sara Lindhagen. Magsjuka! Och ett hallelujamoment! Sonen på 22 år blev smittad av magsjuka av sin 

kompis. Riktigt illa sjuk. Kompisen var dålig i nästan en vecka, fick trappa upp sakta med anpassad 

mat för att kunna äta. Sonen drack två glas silver med ljummet vatten. Var frisk morgonen efter!  

 

Mia Rydell Eriksson. Vi har också märkt hur effektivt ks är vid magsjuka samt vinterkräksjuka. Hela 

familjen har förkortat sjukdomstillståndet avsevärt. Älskart! 

 

Ann-Charlotte Frisegård. Jag har nog inte på ett år skrivit här men följer det som intreserar mej, och 

tackar för det. Djur och ks är något som jag bla är intreserad av. Min syster som arbetar ute i världen 

bla under ebolaepedemin i Liberia har jag följt på avstånd och läste från början att Ks skulle användas 

där, innan hon for iväg så sa regeringen NEJ till Ks. När hon kom hem efter att ha tillbringat sina 



månader fördelar ute i bushen samt i huvudstaden och satt i karantän då läste jag att regeringen 

godkänt produkten i landet. Vad som idag gör mej så mycket ledsen är att dessa människor inte fick 

den hjälpen som hade kunnat räddat liv, pga ... You name it. I mina ögon ligger Liberia före Sverige 

vad beträffar sjuk vård, tack och lov att det finns människor som vet bättre än att ekonomi ska 

avgöra, jag har idag blivit utslängd på en veterinärsida då jag för en gångs skull ( blev medlem för 7 

dagar sedan) ställde en fråga ang ks och hund( ej min hund) önskar ibland efter alla år av upplysning 

att jag kunde få leva i ett land där tänket är stort. Förstår att den veterinären är bakbunden och tillika 

munkavle som var admin i den gruppen och ej ville ha mej kvar. Det finns ett talesätt när vi kommer 

till problem och lösningar. Antingen är man stor i sin roll eller så är man oerhört liten. Jag skäms å 

hans vägnar att ha en gedigen utbildning och sen leva sitt liv med djuren och dess ägare i en 

bakbunden filosofi. Min egen hund dricker ks och har gjort många gånger i sitt liv. 

 

Ellen Ra Linde. Tänkte bara tipsa om en grej som kan komma till användning i dessa soliga tider, jag o 

killen brände oss ganska mycket, satte på aloe vera och ks till natten. På morgonen var allt rött 

brännigt borta, kör alltid med detta, funkar super! Det blir dubbel effekt! 

 

Maria Winter. Jag blev hundbiten på handen för tre dagar sedan. (Kloklippning som är en pina varje 

gång!) Sprutade silver på direkt och nu förstår jag att det stoppar blodvite. Tre dagar senare har 

såren (6 st i variera de stl) läkt och endast lite rosa "ärr" syns. 

 

Berith Walldén-Mårtensson. Min son, 48 år, är helt "såld på MSM. Han har varit björkallergiker 

sedan han var 7 år, sedan har det tillkommit andra allergier efterhand och lite astmabesvär. Jag 

skickade ner en burk MSM til honom (han bor i Tyskland) och han har tagit det ett par månader nu 

och har aldrig mått så bra säger han. Sprungit en halvmara utan minsta problem. Känner inte av sina 

allergier. Nu har även kompisar till honom börjat med MSM. 

 

Agneta Göttrik Egsten. Idag ska vi fira.... Smiley heart. Ett år utan mediciner... inga symtom...inga 

biverkningar...bra provresultat... Tack Anders för att PO fick mangla dig och jag kunde börja min resa 

med MSM och KS tillbaka till livet... Methotrexate Relifex Tramadol mot RA (ledgångsreumatism 

=kronisk sjukdom ) tillsammans med Morfinpreparat och Lyrica mot smärtor av diskbråck i 

ländryggen....detta blev till slut för mycket för min kropp att hantera... jag blev läkemedels 

förgiftad...trodde inte jag skulle överleva 2014.... Tack älskade Per Olof för att du tvingade mig att 

sluta med all denna skit och har stöttat mig till fullo... Smiley heart. Lever idag helt utan 

mediciner....får hjälp av Monika min Biopat (som Sissi tipsade mig om ) ...TACK kära du Smiley heart 

....att få balans i en kropp som kommit i obalans... 

 

Robert Meurling. Jag har nu testat ionosil . Jag var skeptisk tack vare hur media svartmålat ionosil. 

Jag hade huvudvärk, magont och var illamående. 1 timme efter var alla symptom borta… Tack för en 

underbar produkt! 

 

Nina Svelander. Brännsår på fingrarna.....en vecka mellan första och sista bilden. Behandlat med KS! 

Smärtan försvann inom ett dygn och inga ärr eller andra problem! Äter också MSM ska tilläggas sen 

1,5-2 år tillbaka. Jag gick till VC dagen efter (av gammal vana) de bandagerade och skickade hem mig 

med hysteriska varningar om infektioner och komplikationer. Skulle behålla bandaget på i 2-3 dagar 

men morgonen efter stod jag inte ut. Tog bort bandaget....turligt nog.....för NU var det infekterat! 



Bytte till omslag indränkt i KS som jag höll fuktat ett dygn. Luftade lite då o då men omslag varje natt. 

Kommer garanterat att fortsätta m KS. 

 
 

Kerstin Tomth.  För 13 dagar sen. Ett skärsår på insidan av foten 6 cm. långt och skinnflått till viss del. 

Idag, ca 1,5 cm!!långt. Fuktigt silveromslag hela tiden. Inga hårda kanter och ingen varbildning på 

hela tiden, det bara läker ihop fint  foten/såret utsätts ju för tryck av både kroppstyngden och skor 

hela tiden, men det läker på bra ändå. 

 



 
 

Sarita Axelgrim.  Jag har reparerat mig själv otaliga gånger Smiley smile T o m en massiv klämskada 

som jag fick i vänsterhanden. Fick en inre blödning och la ett omslag av ks med en plastpåse lindad på 

utsidan. Efter någon timme syntes inte den inre blödningen och ingen svullnad, heller. 

 

Malin Holst. Hundbett, 4 tim mellan bilderna. Drog ihop sig väldigt fint när de var dränkt i ks. 

 

 
 

Jolanta Wozniak. Ta ej bort kolloidalt silver. Det var det enda som som hjälpte oss efter att 

sjukvården har prackat på antibiotika på min dotter i över ett års tid och allt i hennes mage tarmar 

mm slogs ut. Nu vänder jag mig inte till sjukvården längre när vi blir sjuka. Vi har klarat oss, i ett års 

tid, helt utan antibiotika för våra infektioner mm. Så glad för KS. 

 

Natalie Hanzon. Man kan alltid köpa online . Jag har ägt webbutik med kosttillskott och KS från 

Holistic har jag haft oavsett vad Läkemedelsverket mm snackat om... Har fått höra från kunderna att 

KS och Vitlökssaft är det bästa de har tillfört sina kroppar. Härligt att veta att det finns hopp! 

 



Lelle Andersson. Jag brände mig på fingrarna igår, räknade med blåsor, men icke tycker kollodialt 

silver… 

 

Sven Erik Nordin. En bekant kvinna i 70-årsåldern hade cancer i bukspottkörteln med metastaser i 

levern och i en njure. Efter intag av KS, 15 ml 5ggr/dag och 2 ggr 2000 IE D-vitamin per dag försvann 

cancern - och hon lever fortfarande cancerfri efter 4 år. Läkarna hade sagt att "det finns inget mer vi 

kan göra". Hon skrevs in i palliativa teamet med endast smärtlindring i väntan på döden... Till allas 

förvåning kunde hon alltså skrivas ut från palliativa teamet - vilket nästan aldrig händer. Och med 

cancer i bukspottkörteln brukar överlevnaden handla om högst ett halvår efter diagnos! 

 

Helene Ivarsson Lagerström. Jag har gotlandsruss och har dom haft ngt har jag användt silversalva .. 

Bästa salvan som finns  mot allt  en annan i stallet låna till sin som hade klåda i svansen och tom det 

försvann ... 

 

Marie Sjöberg. Jag använder silversalva till min katt som har ett sår o det har blivit mindre o mindre 

den är jättebra! 

 

Aileen Crusoe. I flera år har jag haft en vårta på kajal linjen under vänster öga, efter ett tag växte den 

och blev tre, tillslut fanns dom i mitt synfält. Inget annat att göra än beställa tid för att få dem 

avlägsnade. Rädd för kniven och läkare som jag är började jag ta KS på en tops och baddade vårtorna 

med . Efter en vecka med den åtgärden är de som bortblåsta . Vissa kallar vårtorna för kärringvårtor 

som tydligen kan dyka upp lite varstans , på med KS bara , försök att få lite hål på dem så försvinner 

de i ett jehu !!! Jag blev verkligen förvånad att de försvann så snabbt. Det var min son som tyckte att 

jag skulle ta bort dem så jag gick till apoteket och visade upp dem . Usch sa tjejen här finns inget som 

fixar det där gå till din doktor å få en remiss till operation. Sen fixade KS alltihopa gissa att jag är 

super nöjd med den lösningen. Nu vet jag ju hur jag ska få bort resten av eländet som sitter lite 

överallt på kroppen. 

 

Agneta Damberg. Måste testas genast. Min fotvårta är nästan borta, av silversalvan. Efter typ 20 år 

och alla möjliga vårtmedel...... 

 

Camilla Arlebrink. Visst kan KS rädda liv. Det kan ni fråga min unghöna som var svårt sjuk igår i nån 

luftrörsibfektion. Hönor kan dö av en förkylning. Rent silver som matades i näbben och sprayades i 

ögonen i omgångar under en dag. Imorse är hon pigg som en lärka och allt slem i halsen är 

borta.Enligt SVA så brukar överlevare ta flera veckor på sig att bli friska från sånt här men de 

använder ju inte KS ;-) 

 

Monika Träskelin. Jag har också testat på katten och satt vanligt vatten i en skål silvervattnet (1l 

vatten med 2 tsk KS) som jag själv dricker, och Sigge han vet nog vad som är bäst så han ratar det 

vanliga kranvattnet. 

 

Emelie Caroline Nimwat Johansson. Gav katterna en skål med rent ks och en skål med vanligt vatten. 

Gissa vilken skål som de slickade ur? 

 

Ann-Katrine Backman.Träffade en person idag som hade en kraftig inflammation i vä höft för ca 1 



månad sedan. Personen hade varit till Vasa Centralsjukhus och kom sig inte därifrån gåendes själv 

utan blev tvungen att ta kryckor, annars hade dom fått ta personen i rullstol. Personen ville inte ha 

något lm från sjukhuset, så efter att personen kom hem så ringde hen till mig och frågade vad hen 

skulle göra, så jag sade: 

- Dränk in kompresser i Ionosil blandat med Lignisul och lägg på och förnya 2 ggr/dag, däremellan kan 

du spraya med samma blandning sade jag. 1 msk Ionosil invärtes 3 ggr/dag och 1 krm MSM. 

Idag träffade jag personen igen och då berättade hen att höftinflammationen hade blivit bra på 1 

vecka . Undrar hur i fridens dagar dom som inte använder KS klarar livhanken? 

 

Majsan Gustafsson. Har varit en vecka på Kos och alla, stor som liten har klarat sig utan onda ryggar 

och axlar som varit röda tack vare KS. 

 

Åsa Remmerth. Dottern får soleksem och brännskador trots solfaktor +50 och kläder på sig - men när 

grannen sprayade Ionosil på henne häromdagen försvann det kvickt för först gången i hennes liv! 

 

Maren Ylinen. Min hund hade samma en svullen böld i tassen, jag gav den invärtes KS o msm, 

sprayade tassen flera gånger dag med KS o det hjälpte. 

 

Janette West. Jag är helt chockad över ks kraft som maskmedicin. De där smala o långa spys upp o 

t.o.m rundmaskan kommer ut, bakvägen. Dundermedel, love it! Har lagt en skvätt i drickvatten o sen 

blandade jag i maten många dagar i rad, typ en vecka- typ 1-2 msk. Nu så fin o len päls så. Jag har 

haft katter typ 30år, men aldrig har jag upplevt sådan resultat av avmaskning som vi upplevde med 

KS här några veckor sen. Har prövat förr pasta, jobbiga tabletter, blanda i maten o flera dagar efter 

varann, men, KS, huh huh, så lätt o fungerande!. Lätt att ge, katter tjempar inte emot, dräglar inte 

som med pasta eller tabletter. Följande är lite äckligt=Katterna våra spydde upp smala maskan, 

springmaskan alltså och sen i avföringen var med många döda springmaskar och sen nån dag senare 

var en 5-6cm lång bandmask med..platt o bred alltså. Fyy, äckligt, men sant. Så, helt otroligt kraft KS 

har! Och nu har katterna så fina o lena pälsar. 

 

Ann-Katrine Backman. Jag har gett mina katter Ionosil skilt i en skål bredvid vattenskålen nu i flera 

års tid. Inga maskar längre och innan hade dom mask jämt. Har sett flera andra också som fått 

samma resultat. 

 

Elisabeth Sandin Fd Hockman. För att göra en lång grej kort, så fick vår 2-åriga shettis det största 

utbrottet av unghästvårtor jag någonsin sett i hela ansiktet, armbågar, mellan frambenen och på hela 

insidan av bakknäna upp till juvret.Tänkte att det måste ju vara perfekt jobb för ks, så hon fick både 

ks in- & utvärtes, samt att hon redan åt msm. Efter 2 månader ser man knappt att hon haft det. Nu 

boostar vi immunförsvaret för fullt och är glada och nöjda. 

 

Anette Tengberg. Imorse vaknade jag med världens förkylning !!! Stod upp o gjorde mig en silver-

grogg !! Före frukost !!! Familjen trodde jag blivit galen hihi.. Men känner inte av nån förkylning utom 

lite frusen och trött. Funderar på om jag ska boosta med en grogg till ikväll så den riktigt får motstånd 

!!!  

 



Lena Svelander. Tvingade dottern att gurgla halsen med KS. Hon hade en halsfluss för en månad sen 

och fick äta antibiotika för att bli frisk. I torsdags hade hon ont och slemmig i halsen . Svullna 

mandlar. Idag är hon lite slemmig fortfarande men värken och svulnaden är borta. Och det planerade 

besöket till akutvården är inställt. Helt fantastiskt bra. :) 

 

Kamilla Stavgren. MÅSTE bara skriva! Fick den värsta allergichocken ever när jag kom till 

sommarstugan i måndags. Andnöd, konstanta nysningar och klådan från helvetet! Försökte med 

traditionell allergimedicin från apoteket...när det blev ett "veck" på hinnan i ögat fick jag panik och 

tänkte att nu blir det akuten ....som sista åtgärd satsade jag allt på KS. Hittade en spruta och började 

hälla KS i ögonen och i näsan en gång i timmen. Efter 6(!!!) timmar är jag helt besvärsfri! Tänk att 

någon kan tycka att detta ska förbjudas! Vad hade det inte kostat samhället om jag åkt till akuten och 

en läkare skrivit ut medicin?! 

 

Christina Borevius Andersson Centerwall. Jag har en katt med atopisk allergi. Hon har ätit kortison i 

princip 10år, Betapred 0,5mg 1 tabl varannan dag. Sen jag började med silver har jag gett henne en 

halv kork av det varje dag, och inte märkt att det krockar. Hon har även astma, och fick ibland någon 

slags hostattack, men det har hon inte haft sen jag började med Silvret. 

 

Ylva Hansén. Det är ju många som skrivit om detta jag skriver nu men känner att en till är väl aldrig 

fel.....för en vecka sen kände jag att det rev o slet i halsen....ni vet en klassisk rälig 

sommarförkylning.... 4 silvergroggar första dagen 3 dagen efter o vips så mådde jag toppenbra..... 

 

Britt-Marie Ström. Jag har haft sura uppstötningar några månader som inte vill ge med sig, 

magmunnen håller inte tätt tror jag. Nu har jag tagit msm och ks i 10 dagar och jag har inte den 

brännande känslan kvar i halsen så mycket längre, magen har börjar bli bättre, aptiten har kommit 

tillbaka. 

Madeleine Arvidsson. Uppdatering på blöjallergin i ljumskarna : (igår tisdag) innan KS - omslaget så 

hade dotterm ett 5x2 cm stort hudfrätt område i ljumskarna, helt rött och ilsket varmt. Dränkte 

bomullspads i Ks och tejpade fast på området och lät sedan dottern sova middag (2h) med padsen 

på. Idag är det blekrosa, 2x2 cm och normal temperatur!! HELT FANTASTISKT! 

 

Maria Gustafsson. KS har hjälp mig med mina magproblem jättemycket men så fort jag "slarvar" med 

det så kommer bekymren tillbaka så de känns ju som att man kanske får fortsätta som förebyggande. 

 

Pia Magdalena Änglavinge. Jag har haft herpesutbrott så länge jag kan minnas, minst 2 ggr per år 

både undelliv och på överläppen, underlivet sprayade jag i 3-4 dar, ett par ggr per dag,sen var det 

borta, på läppen tog jag ett plåster, sprayde på ks och satte på det över natten i 2 dagar, på tredje 

dagen var det bara lite skorpor kvar och efter en vecka var det helt borta. 

 

Eva Hammarsten. Vet inte om det skrivits något om det här men har nu provat en längre tid o kan nu 

rekommendera om ni köper färska blåbär/hallon jordgubbar o inte ska använda allt på en gång skölj 

då bären i KS jag lägger dem i en sil med en bunke under så det inte går åt så mycket lägger sedan ett 

hushålls papper i botten på förvarings burken o ett över plastar o vipps så klarar de sig utan att mögla 

i minst än vecka längre räcker de inte hos mig�dricker sedan KS med god smak. 

 



Marie Ahlin. Jag brukar fylla ganska rejält stora skålar med sallader, som brukar stå i kylskåpet för 

den som vill ha, och en par tre duschningar av KS så är salladen fräsch mycket längre (och man får i 

sig en gnutta silver, jag har läst någonstans att för inte alls så länge sen fick man naturligt i sig 7 ggr 

mer silver än vad maten kan ge oss idag...) 

 

Ann-Greth Hilding. Toppen med KS. Jag  har haft svamp under stortånageln i 20 år och använt alla 

medel som finns på apoteket och recept från läkare använt KS i 5 månader nu är all svamp borta och 

så är också värken borta. Det kändes som pirri pirri varje gång jag sprutade på KS. Nu är jag befriad 

från ett handikapp som värken och äckliga nageln innebar. 

 

Ann-Katrine Backman. I fredags på kvällen fick jag ett telefonsamtal från en person som hade fått ett 

insektbett på tisdagen på armbågen. Vad det var för sorts bett visste inte personen. Men personen 

hade en jättesvår smärta i hela armen och hela armen svar svullen. Då personen beskrev hur handen 

såg ut, så sade hon att det såg ut som då man blåst upp en gummihandske till bristningsgränsen. 

Personen frågade vad hon ska göra? var helt uppgiven, så jag sade:  - du har ju Ionosil, så sitt med 

armbågen nu i rent Ionosil minst 15-30 2 ggr/dag. Jag skulle också ha tagit invärtes sade jag 1-2 msk 

3-5 gånger nu dom första dagarna och sedan kan du ta 1 msk 2-3 ggr/dag. Nu för en stund sedan så 

ringde personen igen och var så glad, för nu hade smärtan, svullnaden i hand och arm försvunnit och 

den märkliga känslan hon haft i kroppen hade försvunnit. Allt var som bortblåst och personen mådde 

bra. 

 

Marie Nordström. Jag krossade skenbenet under knäskålen i maj! Har druckit en massa silver vatten 

och smort ärret med silversalva! Det har läkt jättebra och ärret syns knappt, törs man 

överhuvudtaget tala om för doktorn vad man gjort! Ska på återbesök om en vecka så det ska bli 

riktigt spännande att höra vad dom tycker! 

 

Sara Boo. En patient lovordade KS för att det läker sår så effektivt. Själv har jag väldigt dåligt läkekött, 

om jag tex får skärsår så börjar det först läka så fint och när jag tror att "nu är risken över" så går 

såret upp, det läker inte och blir ofta infekterat. Nu råkade jag slinta häromdagen, när jag skulle sätta 

på skyddet på sågen (vad är det för jäkla dumt skydd som nästan är omöjligt att sätta tillbaka på 

plats...) och drog upp tre skåror på mitt finger, varav en blev ganska djup och det blödde rätt bra. Jag 

tänkte på min KS-entusiastiske patient och på natten tog jag hushållspapper, genomdränkt med KS 

och virade in hela fingret i det. På morgonen var såret läkt. För säkerhetsskull gjorde jag samma 

natten efter och på morgonen hade det läkt helt även i de ytliga hudlagren. Såret har läkt helt på två 

dagar - otroligt!! Normalt för mig är typ en vecka. 

 

Jonna Tuomonen. Har alltid varit skeptisk mot KS, och aldrig riktigt vågat prova! Men efter mkt 

läsning så ändra jag mig ;) och igår hade jag såna smärtor i ryggen/njurarna så jag var tvungen att 

prova iaf! O se på fan - nästan smärtfri!!! Lite öm fortfarande men det verkar hjälpa iallafall! Drack 2 

"huttar" rent ks igår. Och en nu imorse , så vi får se om det vill ge sig helt snart!  Mirakelvatten! 

 

Daniela Rohlen. Hej, ville bara berätta att KS gjorde susen för min semester flera gånger om. Det har 

klarat av: blödande hemorrojd, solbränd hud och ont i halsen. Allt på en dag... Vem behöver 

mediciner med sig? Soliga hälsningar från Mallorca. 

 



Lise-Lott Richard. Brände mig på Gotland, men med ks försvann solsvedan på en timme! 

 

Marianne Oldemark. Tror faktiskt inte att jag vågar resa någonstans utan KS, kan förresten tala om 

att min lilla förkylning som var i antågande för ett par dagar sedan lyckades jag stoppa med KS och en 

massa sprayande i halsen. Känns underbart! 

 

Mailis Gullin. Jag duttade detta mirakelvatten på mina fotsår (Artrophie Blanche) och även om det är 

c;a ett års läktid så läkte de på två mån. Trolleri? Fick detta av min dotter som är 

leg.psyksjuksköterska med erfarenhet även av detta… 

 

Frida Pettersson. Har haft ett tråkigt munsår i nån vecka. Provat låta det torka ut för o läka, haft på 

olivolja för att läka, haft på foundation för att det ska torka ut o läka (brukar funka på finnar) m.m 

men det är bara bra för stunden. Jag kan ju inte låta bli det heller, så igår köpte jag bomullspaddar 

(eko så klart) och baddade med ks i en halvtimme. Idag nästan helt läkt! Gör jag om det idag är det 

borta imorrn. 

 

Carina Cawarottis Domluvil. Min ena hund blev bra från sin borrelia trots veterinärer som 

dödsdömde henne för dåliga njurvärden hösten 2011. Hon fick ks av mig och det får hon fortfarande 

och det var den enda förändring jag gjorde i hennes liv. Hon har haft 2 valpkullar och lever än 6 år 

fyllde hon i April och kallas till färgen citronskäck och inte är hon blå… 

 

Helena Isolde Sundsgård. Var i nästan samma sits med en tik. Inga valpar, dålig päls och ont i 

kroppen inkl borrelia. Med KS har jag får bort borrelian och äntligen fått henne dräktig! 

 

Pia Solback-Nordling. Jag har använt KS under hela graviditeten och har just fött en frisk flicka! 

 

Marita Langås Björkskog. Har själv använd ks för röda ögon och blivit bra. I början droppade jag 

varannan timme. Minskade sedan då det började bli bättre, och droppa även några dagar efter att 

ögonen var bra. Har hjälpt på barnen då dom har haft ögoninflammation. 

 

Catarina Ek. Ett av mina barn reagerar så på myggbett. Innan vi visste att ks fanns led han av sina 

myggbett. Nu tycker han att det är fantastiskt att ks finns. Vi sprejar outspädd ks på och det slutar 

klia på en gång. 

 

Tuija Vuontisvaara. Min kompis mamma hade en tumör i höften hon skulle operera bort. Vid op 

öppnade dom, letade men hittade aldrig tumören. Hon hade druckit ks däremellan så värt o prova! 

 

Stina Redbjörk Eklund. KS fungerar utmärkt på att ta bort mögel från vägg i badrummet. Min man 

sprayade på KS och det försvann. 

 

Eva Salomonson. Min katt hade ett stort sår på svansen som var svårläkt. Vet kunde inte hjälpa. Jag 

sprayade KS så fort jag kom åt, det är en utekatt. Efter det skar jag av ett AloeVera-blad, öppnade det 

och smorde på svansen. KS sprayade jag som sagt så fort jag såg katten. Inom kanske två veckor var 

såret läkt och katten och jag glad. Detta var förra året och katten har aldrig mått bättre, men 

däremot har jag sett papper från innan han blev min, för två år sen, att dessa problem fanns varje 



sommar. En vet. menade att han var allergisk mot plast, en annan att han behövde röntgas för c:a 

5000:- p.g.a. han hade ont någonstans. Vi var 4 st "djurmänniskor" som kände på honom utan att få 

honom att reagera på någonting. Han hade alltså inte ont!! I dag mår han jättebra!!  

 

Anntha Frisell. Vår kompis hade resistenta bakterier som han fått utomlands och när vi gav honom ks 

så försvann dom....!!!! Läkana hade sagt att han aldrig skulle bli av med dom. Ks är det enda som tar 

död på dom så varför inte prova istället för att dom bara tror på andra som inte tjänar pengar för att 

ks hjälper till att göra oss friskare.... Man ska inte tro på allt man hör, se till att kolla först! 

 

Maria Gustafsson. Min vovve skar sig på trampdynan. 2 dagar (nattliga omslag!) med ks å sen va det 

helt puts väck! Smiley smile Min andra vovve hade ögoninflammation, droppade ks i ögat. Tog dock 

ca 4-5 dagar men sen helt frisk. Nu droppar jag i ögat så fort jag ser att det börjar komma å så e de 

bra igen dagen efter. 

 

Agneta Sjölin. Min katt var i slagsmål och blev helt sönderbiten i halsen och varigt! Sprutade på KS 

flera gånger om dagen å efter tre veckor....hur fin som helst å lika fin päls tillbaka! 

 

Sanna Franzen. Min man har haft bensår på smalbenet i flera månader som inte vill läka. Har vart hos 

läkare och han ska få tid för operation för att ta bort åderbråck. Har hällt på silver 2ggr/dag i snart en 

vecka. Någon som har erfarenhet av detta och vet hur lång tid det tar för sår att läka med hjälp av 

silver? Eller vet något annat som hjälper? 

 

 
 

Tack alla som har tagit sig tid att skriva här! Ni är fantastiska som har engagerat er!! Genom att ta ett 

förband med silver på såret 3 ggr/dag, luftat på natten, haft stödstrumpor på dagen och tagit 2 msk 

silver/dag samt börjat med msm ser min mans ben ut såhär efter en vecka: 

 



 
 

Sofia Israelsson. Jag har precis behandlat en vagel. Kom under onsdagen, droppade och sprayade ks 

ett par ggr på kvällen, sen ett par ggr under dagen igår, nu är den helt borta tror jag. 

 

Lotta Persson. Vill bara skriva att jag är super tacksam för att jag hittat Kolloidalt silver. Har hjälpt 

mig och min familj så extremt mycket. Hjälper så fort det är någon magsjuka på gång tex. Har alltid 

en 5 liters dunk hemma. 

 

Pia Nylund. I höstas var jag och min väninna till turkiet och vi fick båda en hemsk bakterieinfektion... 

Jag har faktiskt aldrig varit med om värre. Svimfärdig, diarrer, kräkningar, hjärtklappningar, ja helt 

galet. Min väninna var inlagd på sjukhus med iv antibiotika plus två antibiotika kurer till! Jag vägrade 

och drack ks  blev frisk på en dag  väl hemma i finland trodde läkarna inte öronen vad min väninna 

hade fått för medicinering (såna som ges åt patienter här hemma efter stora öppna operationer!) 

dessutom utan att ta reda på vilken bakterie det handlade om! Inte undra på att 

antibiotikaresistensen ökar!! 

 

Linda Carlsson. Vaknade i morse med halsont och lätt hosta, har tagit KS-shot 5 ggr hittills. Nu varken 

hostar jag el har ont… 

 

Mats Johansson. Jag har använt KS och MSM regelbundet dagligen i mellan 7 och 8 år. Min dagliga 

dos är två korkar KS som tas rent och 4 teskedar MSM upplöst i vatten. Jag mår mycket bra och är 

nästan dagligen fysiskt aktiv. Jag cyklar med ett cykelsällskap två till tre gånger veckan mellan 5 och 

10 mil per gång. Jag är frisk och har inte varit sjuk på länge. För ett antal år sedan var jag nära nog 

oförmögen att vara fysiskt aktiv och jag hade till och med svårt att ta mig till jobbet. (Jag jobbar som 

polis) Ont i fötterna och lederna. Orsaken var artros och artrit (och kanske något annat). Min 



reumatolog som gav mig mycket hjälp när det gällde kost och viss medicinering kunde bara 

konstatera att jag var drabbad. Jag opererade båda mina fötter vilket gav mig viss lindring men…. Jag 

ville ju tillbaka till mitt tidigare liv. Jag är före detta maratonlöpare och har sprungit 4 maratonlopp 

och deltagit i många andra löptävlingar och varit mycket fysiskt aktiv i största allmänhet. Idag lever 

jag som jag skrev inledningsvis ett helt annat liv. Jag kan småjogga i skogen och cykla med mina 

kamrater. Lite smärtor finns det men jag lovar att jag spöar många av mina jämnåriga idag. KS och 

MSM är mycket viktiga tillskott i mitt liv. Utan dessa hade det sannolikt inte varit som idag. Det som 

jag egentligen ville säga var att prova med att hälla i en kork KS i vasen till era snittblommor när ni 

sätter dessa i vatten. Jag läste en amerikansk studie som handlade om detta och deras resultat visade 

sig att man förlängde blommornas överlevnad med mer än hälften. Jag köpte roser till min sambo 

nyligen och dessa rosor stod i 2,5 veckor! Intressant! Prova. 

 

Margareta Sandberg. Jag tar 1 tsk-1 msk KS i vattnet i befuktaren till min CPAP (anti-snark-maskin) 

när jag ska sova. Känns jättebra och jag sover sååå gott! Ibland sprayar jag direkt i näsa och mun med 

rent KS. Fick en MS-diagnos 2006 som jag "matat" med bland annat KS sedan dess. Jag kopplar ihop 

diagnosen med en infekterad rotfylld tand i överkäken som fick härja fritt i flera år innan den drogs ut 

och jag kunde börja läka. Vattenbehållaren rymmer totalt 2,5 dl men är tyvärr av aluminium. Har 

någon ett förslag på passande glasbehållare eller liknande? 

 

Kerstin Sjögren. Roligt att läsa din erfarenhet. Många av oss har liknande historier att hänvisa till. Jag 

mår också mycket bättre efter att använt produkterna ca nio månader. Härligt att kunna öka sin 

livskvalite' på det här sättet! 

 

Henrik Enby. Har haft munherpes i ca 8 år? Fick tidigare utbrott ca en gång i halvåret. Sedan jag 

började med ks för över ett och ett halvt år sedan har jag inte haft något utbrott! Hoppas det 

fortsätter så. 

 

Helen Rydstedt. Hej Henrik, då är vi två med samma erfarenheter...så skönt! 

 

Barbro Johansson. Har samma erfarenhet, så skönt att slippa herpes. 

 

Susanne Stag. Har också samma erfarenhet,länge sen jag hade munblåsor,så fort jag känner att 

blåsorna är på väg baddar jag md ks o de försvinner,otroligt bra!! 

 

Victoria C Sjödén. Har haft samma problem. Huttar inte så ofta tyvärr ...men vid minsta lilla pirr som 

förr alltid var ett tydligt tecken till att läppen kommer få blåsor med allt det onda som det innebär... 

Då tar jag både hutt och baddar rejält och så ofta jag orkar o har inte haft utbrott sedan jag börjat 

använda KS och eller silversalva. 

 

Annarella Hedberg. Poff så kom ett ringande i mitt vänstra öra och en känsla av att inte höra 

ordentligt. Jag hör men det låter annorlunda. Bläh! Vaxpropp? Kollodialt silver? Uppföljning senare: 

KS hjälpte! 

 

Rose-marie Sjöstedt. Ja jag är ett fan av KS och MSM. Har haft värk i många många år och ätit 

värktabletter. Är helt tablettfri och är mycket mycket bättre i min smärtproblematik. 



 

Daniel Wiken. Jag kan berätta som det hände med mig igår kväll. Jag hade en hård mage och hade 

ont i 2-3 timmar. När jag åkte hem och så var min första tanke var att dricka rent ks. Jag drack typ 4 

korkar rent ks och efter 10 minuter blev magen mjuk och hade inte längre ont i magen. Är alltid 

imponerad över vad ks kan göra med mig. 

 

Elizabeth Vranya. Man blir så arg, min syster hade sand och stenar i njurar , ingen medicin har hjälpt, 

men KS har hjälp henne , det finns inget, rtg plåtar visar inget, ultraljud visar inget, läkare är 

förbluffade , och hon mår bra så nu ska hon förutsätta med KS , dom vill krossa alltid någon, men 

lyckas inte, hoppas, vi är många som fått hjälp, ha ha… 

 

Sandra Andersson. Aldrig att jag borstar mina barns tänder eller mina egna med flour! Sonen på 5 år 

har aldrig haft ett hål och jag har aldrig andvänt flour på honom. . Jag har jämt hafft hål och karies 

men när jag slutade med flour så försvann all karies och får inga hål längre? Hela familjen här bostar 

tänderna med kokosolja och kolloidalt silver och vi har fått mycket beröm av tandläkaren att 

tandkött och tänder är jättefina. 

 

Katarina McLaughlin.Vi använder egengjord tandkräm, med kokosolja, mortlad MSM, KS och 

pepparmyntsolja. Sedan tar vi även 1msk rent KS efter tandborstning var morgon och kväll. Min man 

har tandlossningssjukdom (genetiskt), och den har dragits tillbaka, sedan vi börjat med detta. 

Tandläkaren står som ett ?, och säger "fortsätt med vad det än är du gör", till min man. 

 

Emma Lian. Har två hålfria/fluorfria barn på 5-7 år. Slutade få hål själv när jag bytte till flourfri 

tandkräm. 

 

Sarita Axelgrim. Jag är inne på tredje året av dagligt användande. Jag förebygger, stärker på så sätt 

mitt dåliga immunförsvar, tar bort svamp, virus och bakterier. Har jag haft parasiter, har de åkt ut av 

bara farten. Jag har haft trasiga tarmar och Candida sen barnsben och en kronisk inflammation i 

lungorna, samt problem med urinvägar och njurar (allt påverkar varandra). Jag är på väg att bli en 

frisk individ med allt i balans. KS i kombination med andra naturliga ämnen har hjälpt mig enormt 

mycket. Använder inga konstgjorda, kemiska preparat från sjuk-vården. Jag använder även KS till 

sårvård, skönhetsvård och munvård. 

 

Mayne Sundewall Hopkins. Grannens katt upptäckte häromdagen att jag hade KS i blomvaserna. 

Han trycker blommorna åt sidan och dricker hellre där trots att han får KS i skål också - men han 

tycker inte om att bli blöt om morrhåren ..tydligen. Smiley grin Det finns många KS-älskande djur som 

skulle kunna vittna i den kommande rättegången. Mjauu! 

 

Veronika Engberg. 40(!!!) myggbett när jag vaknade i morse!! Tack och lov för KS så att man slipper 

riva sönder hela kroppen! 

 

Helene Hubinette. Rengjort naveln på nyfödd.  Det har jag också gjort, funkar jättebra. Har även 

tvättat någon gång när de blivit lite kladdigt, en gång sen är de bra. På tal om små barn så är KS 

superbra mot torsk på tungan. Några droppar i munnen sen är de borta över natten, fantastiskt! 



 

 

Viola Marklund. Hjälper vid besvär och krämpor,men det ska vara ionosil. 

 

Lovisa Johannesson. När jag piercade näsvingen fick jag KS av piercaren att tvätta rent med. Använde 

bara det och den läkte bra! 

 

Maritha Hasanof-Aspenryd. Jag måste säga att det inte bara är negativt att tidningarna skriver , det 

väcker ju en nyfikenhet hos människor som inte hört talas om KS innan. Är människor någorlunda 

funtade så tror de inte på allt de läser utan skapar sig en egen uppfattning. Jag är själv en av dem 

som inte hade hört talas om KS förrän HD började skriva en massa. Jag var ju bara tvungen att köpa o 

testa ..... Jag har bara positiv att säga om KS och detta förmedlar jag till mina nära och kära. Sedan så 

är det naturligtvis inte ok med dessa påhopp och att journalister skriver en massa dravel. 

 

Janet Vahl. Har taget Ionosil dagligt i ca. 4 år og fortsætter for altid. Før: årlige luftvejs- og 

lungeinflammationer, influenza. Til nu: 2 mindre infektioner, 0 lungeinflammationer, 0 

influenzavaccine. Også bedre tandkød, næsten ingen tandsten, nyresten opløst flere gange – bruger 

Ionosil til mange andre ting, også i husholdningen. 

 

Kicki Brånell. Min man som var naturläkare ( Kloka Gubben/ Ulf Brånell ) gav mig KS redan 2006 då 

jag drabbades av cancer, till stora delar tack vare KS som jag fortfarande lever idag. Jag anser mig ha 

all rätt i världen att berätta om att KS + msm hjälpte mig till överlevnad..... 

 

Marlene Skoglund. Dagens hälsotips igen för nya madlemmar. Doppa mellanrumsborsten i KS. 

Rekommenderas starkt. Även tandläkaren blev paff. Bakteriefritt och rena tänder. 

 

Madelen Carlmark. Detta är ingen köpsida utan här berättar personer om effekterna av silvret. De 

som undrar ställer frågor och de som kan svarar. Att utsätta en person för angrepp för att denne vill 

människan gott är i mina ögon lågt. Kan hända läkemedels branschen med läkare inkluderat blir 

rädda för att det kommit ett preparat som verkar bättre än "deras" utan biverkningar. Jag hoppas 

innerligt att detta preparat, silvret kommer finnas då det hjälpt mig och min son med astma, 

öroninflammation förkylning, magsjuka, tänder, mage, etc. Snälla lyssna på oss som använder denna 

produkt! Rör inte vår frihet att själva ta hand om vår hälsa!!!! 

 

Cecilia Johansson. Visserligen var det naveln, men dotterns piercing har läkt finfint.. Så gjorde även 

min tatuering! Mera KS till folket och gurgla på! 

 

Anette Aspgren. Ja,Ks är fantastiskt..Jag sågade mej i handen..Fick lite panik,för jag har ganska nyss 

gått igenom en cellgiftbehandling. Tvättade det noga o sprayade på ks flera ggr per dag. Läkte hur 

fint som helst.Praktiskt taget inte spår om att detta hände för ca 2 v sen. 

 

Tove Pihl-Roos. Sprang in i en taggbuske och en kvist fastnade i shortsen. Jag sprayade ks några 

gånger på ett av tre ställen jag fick rivsår och det är en tydlig skillnad på att ks gör underverk. 



 

Stället där jag sprayade KS: 

 
 

Stället där jag inte sprayade KS: 

 

 
 

Agneta Zetterberg.  Tanken bakom skolmedicinen är just att skapa och hålla människor fångna som 

konsumenter av de globala läkemedelsbolagens produkter. Lydiga kunder, som man så nedsättande 

kallar "patienter". Ordet talar om vad man anser att en klient ska se sig som, en lugn och undergiven 

en bestämmande auktoritet, som skolmedicinaren. Vilket är det minsta en människa ska vara. Man 

ser människor som en ständigt mjölkad inkomstkälla som stjäl enorma summor ur våra gemensamma 

skattepengar genom extrema överpriser på alla giftiga och otjänliga medel som används. De ljuger, 

vilseleder och viftar med sitt "vetenskapligt bevisat" ständigt och jämt. Som inte är värt mer än skiten 

på händerna. När man nu ser att befolkningar runt världen börjar vakna och blir sina egna 

auktoriteter över sin hälsa, då börjar man (särskilt i diktaturen Sverige) att förbjuda, försämra 

kosttillskott och naturmediciner (som de icke har någon laglig rätt att göra men ändå tar sig rätten 



att köra detta bluffrace). Nästa steg kommer att bli tvång. Här gäller det att skaffa sig så mycket 

information som möjligt, (även juridik) hitta nya stigar som ser holistiskt på liv och hälsa. Samt att 

vägra köpa deras lögner och vara sin egen auktoritet i livet. 

 

Leila Geblawi. Jag hade en sk åldersvårta på tinningen.en vecka med KS och msm och den torkade 

bort. Skrapade bara med nageln och den försvann successivt. Duttande bara på, inga omslag. 

 

Åsa Schritter. Jag skrapade med nageln och hade plåster med silver på över natten tills vårtan var 

borta, det gick bra! 

 

Alexandra Matthews. Silver hjälper verkligen, om man har matförgiftning/magsjuk/ jag blev det efter 

ett restaurangbesök i Sthlm i onsdags tog silver och vips när jag kom hem tog det helt stopp och allt 

som sved och gjorde mej illamående försvann efter fem minuter! Jag tog två msk!!! Rakt av. 

 

Sarita Axelgrim. Kan meddela att KS har hjälpt mig mot min Candida och därmed bildat en mera 

hälsosam miljö i mitt mag/tarmsystem och därmed eliminerat mina förstoppningar, Johanna 

Börjesson. Det gäller att se hela bilden och komma tillrätta med orsaken/orsakerna och inte stirra sig 

blind på symtomen. 

 

Larry Åström.  Vägrade själv att medicinera med statiner efter en massiv stroke med halvsides 

förlamning. Istället tänkte jag att L-arginin kunde göra samma sak, dvs sänka kolesterolet från fjuttiga 

5,9 till det önskvärda 5 mmol. När jag fick återbesök tittade läkaren på de nytagna proven o uttryckte 

förnöjt, att simvastatinet hade haft avsedd verkan. Då talade jag om att jag inte hade tagit en enda 

tablett med Simvastatin, utan tagit mycket L-arginin. Då såg han förvånat på mig o frågade vad L-

arginin var för nåt? Sån nivå har vi på våra läkare! Nu för tiden så kör jag på med bodybuilding på hög 

nivå, bänkar 150kg o lever ett skadefritt o sjukdomsfritt liv, med hjälp av KS, MSM, tillsatser av 

mineralet o vitaminer. Mina matvanor har dessutom förändrats med glutenfria kolhydrater, laktosfri 

eller nästan inga mejeriprodukter. 

 

Ann Kroon. Kollodialt silver och MSM är del av mitt 'hemmaapotek' som jag inte kan eller vill vara 

utan. 

 

Wikström Elin Taggen.Nu fick Mistify & KS bevisa vad de gick för - Jag blev positivt överraskad ! Jag 

har nu haft ett sår som jag har kämpat med i 1,5 - 2 månader. Såret såg riktigt illa ut, infekterat och 

alla färger. Direkt jag kom bad jag om ett prov + antibiotika. Eftersom jag har haft sår från och till så 

visste jag att detta var inte något som skulle läka själv. Jag fick inget prov till en början, och ingen kur 

heller.. Efter en vecka när jag sprungit in och ut på sjukhuset sade jag till läkaren "Ta ett prov och ge 

mig en kur !". En kur fick jag, men inget prov.. En vecka till gick, med samma procedur. Denna gång 

sade jag rakt ut "Nu ska det vara en kur till och så ett prov". Jag fick en salva och blev uppmanad att 

hålla såret torrt, inte duscha det, hålla det under plåster och självklart ingen kur.. Jag visste inte om 

jag skulle skratta eller gråta. Allt det där sade mot mina erfarenheter från förr och att allt skulle bli 

värre - Vilket det blev. Jag gav sjukhuset en sista chans och jag mina nerver höll just & just ihop. 

Denna gång fick jag en kur, och ett prov. Provet misslyckades eftersom antibiotikan fanns i kroppen. 

Kuren slog ut magen och jag blev bara mer & mer uppgiven. Utslagen mage = Ingen näring = Inga 

vitaminer = INGEN SÅRLÄKNING. Jag gav upp och var sjukt trött på allt. Det blev dags för - EGEN 



HEMGJORD HUSKUR ! Dock med lite tips. Kolloidalt Silver och Kokosolja, det var min räddning. Jag 

hade såret i KS-bad (Rekommenderat 15-30 min.) men jag satt med badet så länge tålamodet fanns, 

vilket betyder ibland 30 min och ibland 1 timme. Jag avslutade antibiotikan direkt och började ta 1 

msk KS istället. Såret blev bättre inom 2 dagar ! För att påskynda läkningsprocessen masserade jag 

runt såret med kokosolja och smorde lite på såret. Det blev mindre inom någon timma. Inget plåster 

alls och i luften hela tiden. Och självklart SKA det duschas med rent vatten ! Självklart var jag tvungen 

att testa om det faktist var detta allt som hjälpte, så jag fuskade någon dag och såret blev värre 

direkt. Tackvare egen erfarenhet, KS, Kokosolja, massage så är snart mitt sår borta ! Har jag visst det 

så skulle jag lätt sluppit betala runt 500€ i sjukvårdsavgifter (Mediciner, besöksavgifter, bensin till 

sjukhusen och tid & kraft) helt i onödan, när jag slapp undan med 50€ ! I fortsättningen tänker jag 

köra med ALTERNATIVMEDICIN och egen erfarenhet. 

 

... Det var inte allt ... Hela förra veckan var jag sur, tvär, humörssvängningar, irriterad och allmänt 

upp-och-ner. Helt motsatsen till vad jag vanligtvis är. Något var fel och jag trodde helt klart att jag var 

sjukt trött på såret jag har jobbat med i 1,5 - 2 månader som ääääntligen börjar läka ihop. Jag 

hostade, glansiga ögon och febertoppar - Vilket betyder LUNGINFLAMMATION. Jag visste inte var 

ifrån det helt plötsligt kom. Det visade sig att det kom från sista antibiotikakuren. Jag bara kände hur 

det började ryka ur öronen på mig och jag åkte raka spåret till sjukhuset för att kolla mitt CRP, det var 

35, och de ville såklart ge mig en läkartid. "Nej, det är lugnt jag vill inte ha någon tid.. Jag har endå 

gräns på 50. Jag återkommer på Måndag.". Alla tittade konstigt på mig och jag tackade för mig och 

gick. Jag tog igen min erfarenhet och alternativmedicin i bruk. Jag skulle inte över huvudtaget orka 

med en tid utan näring igen när maten just har börjat få normal funktion. Jag överdoserade MISTIFY 

till 60ml rent istället för utblandat i vatten och KS därtill. På 1,5 dag kändes min kropp ditåt normal. 

Såret läkte mer och jag slapp utslagen mage. Dessutom fanns allt redan hemma. På Måndagen visade 

sig att CRP var under 8, alltså normalt. Tacka vet jag Synergy & KS! 

 

Nina Bjurström. Mamma e så tacksam att hon började inhalera ks 2 ggr/dag sedan 10 januari o nu 

även har det när hon sköjer munnen..toppen o nu denna tandkräm.. Ks e bäst.. Hennes astma har 

blivit så mycket bättre...hostar ej lika mycket. Dragit ner på astmamedicinen...Mamma gjorde allt va 

sin astmasjuksköterska sa...men hostan höll på...men KS räddade henne verkligen på många sätt. 

 

Cyril Cylle Andersson. Jag sprayade KS blandat med MSM under mina fötter - har en massa 

förhårdnader där - brukar köra fotbad i magnesium och även fila dom .. men fick för mig att spraya 

KS på fotsulan. Nu är nästan alla förhårdnader borta, det bara lossnar och fötterna är som nya så ett 

tips spraya på fotsulan ligg ner och låt det torka och tränga in så får du nya fötter! 

 

Rita Hongell. Bra resultat tycks det bli av lite varierande metoder med KS och MSM. Själv hade jag 

flere år en förbaskat plågsam djup förhårdnad/liktorn under stortån som inte ville ge med sej. 

Provade olika preparat från apotek utan resultat. Sen provade jag KS, filade och satte KS-padd till 

natten ca 1 vecka med plastfolie och bandage så det hölls på plats. Själva liktornen syntes tydligare 

och tån blev klart lite bättre men sen orkade jag inte mer och struntade i det hela. Trevligt nog 

försvann (absorberades?) både liktornen och förhårdnaden runt omkring efter ca 2 veckor. 

 

Margareta Häxan Persson. Halsont har släppt märkligt snabbt när jag har druckit ks vid flera tillfällen. 

Dottern som har astma och allergi provade inhalera ks när hon såg Curt Axelssons video och ville sen 



ha mera ks (har flyttat hemifrån). Sprickor på fingrarna läkte också snabbt ihop med ks. Det är min 

egen erfarenhet. 

 

Adriana Hansson. Har haft Fibromyalgi i över 30 år. Intar både MSM och KS sen 3 månader tillbaka. 

Värken har jag kvar som innan men har blivit piggare och kan hantera smärtan bättre. Ger mig inte så 

jag fortsätter. Renar även dricksvattnet med KS både till mig och hundarna. 

 

Sonja Hellström. Min dotter hade blåsor i munnen, jag gav henne silver o hon sprayade några gånger 

o dagen efter var alla blåsor borta,,det roliga var att hon inte trodde på mig o silvrets verkan,,men nu 

gör hon det. 

 

Inga-Lill Servin. Tänkte dela med mig lite… 

1. Har kattungar, den ena blev magsjuk med kräkningar o diarré... Kurerade med ren KS, ingen annan 

blev sjuk... Har en skål m ren KS framme nu och det är favoritdrycken ❤ 

2. Rekommenderade en bekant som har hudcancer. Hon dricker 30ml / dag rent KS. På utsidan där 

man ser o känner cancern är skillnaden markant! Betydligt mindre!!! (Detta är en hudcancer som inte 

är "farlig", opereras bort mellan varven. Hon har tagit bort vid ett tiotal gånger, skönt om hon kan 

slippa op). 

 

Maria Persikan Raevaara. Hej! Har övertagit en hund omplacering ,, som hade svamp som heter 

duga,, kliat sig utav f,,! Har behandlat henne med ks och pau darco te i tre dagar nu,, mycket bättre 

och vi kommer att fortsätta tills allt är borta,, inga dyra vetbesök eller köpa dyra schampon som man 

måste använda skyddshandskar… ville bara dela med mig! 

 

Stefan Meurk. Hade varit slarvig att kolla tassar på min vovve, när jag väl upptäckte det så va det 

iprincip öppna sår mellan tårna. Körde en natt med bombullsrondeler indränkta i alsolsprit som jag 

höll fuktiga hela natten. Dagen efter börja jag med att spraya KS under dagen och samma med 

bomullsrondeller under natten och nu är det i princip helt borta. 

 

Lise-Lott Richard. Jag blev frisk från borrelia med ks. 

 

Martyna Wagner. har druckit ks hela graviditeten i förebyggande syfte. Har mått bra hela tiden, 

ingen foglossning, inga förkylningar - perfekt graviditet. Min son föddes perfekt - 10/10 på apgar 

mätningar och växer nu så det knakar. Han är inte blå. Han flaskmatas och jag sprutar lite ks på 

nappflaskan ibland. 

 

Adriana Hansson. Jag får inga gröna alger i mitt fågelbad mer med KS och fåglarna älskar det friska 

vattnet. Mina hundar får välja renat vatten med KS eller bara kranvatten. Dom dricker bara det med 

KS i. Beträffande läkande effekt så blev min hund opererad för blodöra plus borttagning en cysta 

under skulderbladet. Hon fick ett drän i örat för och tömma det. När veterinären skulle ta bort dränet 

så hade det vuxit fast i örat så fort det läktes med KS och MSM. Han sa att hon hade väldigt bra 

läkekött och jag varit noga med skötseln av såren. 

 

Maria Holmqvist. PollenAllergin blossade idag för första gången i ena ögat och jag brukar lägga 



gurkskiva i vanliga fall ...men med nybörjare på KS så prova jag för första gången badda/tvätta med 

det och så häftigt ...irritationen o klådan försvann. Kvar endast lite rodnad i ögat...lycklig blir jag. 

 

Marie Lindell. Testade att spraya ks i ögonen och det sved inte Smiley smile Kan även nämna att jag 

blev frisk från min uvi här i veckan genom att dricka ks och spraya ks där nere. Jippi! Älskar Ks!!! 

 

Sanna Lind. Min lilla dotter slog upp ett litet sår på sin stortå för tre dar sen. Och har inte kunnat ha 

på sig skor för det har tagit så ont. Igår slog hon tån igen och såret gick upp. Sprutade på lite silver, 

och ikväll när vi skulle till parken frågade jag henne var hennes sandaler var, sa hon. Men mamma, 

jag kan ha skor på mig nu... 

 

 

Margareta E Andersson. Droppar ks i mina torra ögon flera gånger per dag och tycker det fungerar 

jättebra. 

 

Nils Palmqvist. Jag har också torra ögon. Av ögonläkare blev jag rekommendera att ta Apotekets 

ögondroppar. Detta var i dec. Höll på med detta i 4 mån. Visst fungerade det "rätt så bra". Sedan 

började jag prova att Duscha ögonen med KS. Resultatet blev då inte sämre med KS utan vill påstå att 

det blev ett bättre resultat. 

 

Anna Thysell. Både torrhet och kliandet försvinner från ögon, av att spraya med KS! 

 

Britt Damberg. KS är det bästa jag har haft för mina ögon.. stillar klådan snabbt och jag känner mig 

genast piggare...även mot inflammationer mm . Super duper. 

 

Malin Andersson. KS är ofarligt och kan med fördel sprayas i ögonen. Sprayar både mina och kattens 

ögon med KS. Du kan även droppa KS i ögonen med pipett eller liknande. Om man är irriterad och 

torr i ögonen kan det svida även om man droppar vanlig koksaltlösning. Det är inte farligt. 

 

Tini van der Poll. Måste bara få berätta detta, klämde min tumme riktigt illa idag på förmiddagen, så 

där så det genast blev en blodblåsa, riktigt aj aj ! Jag tänkte att jag testar vårt kära KS, sagt och gjort 

jag gick med tummen i en liten mätkopp med KS i ca 20 min. Dröm om min förvåning, eller inte, men 

tummen blev genast mycket bättre och nu syns bara en liten blånad och det gör inte ont alls längre. 

Lycka! 

 

Jhina Månsson. Ännu en gång levererar ks! Har mått lite kass i några dagar, lätt bihåleinflammation. 

Idag kom jag på att jag kunde ta en silvergrogg.. .dock en alkoholfri sådan eftersom jag ammar. Strax 

efter groggen var huvudvärken, trycket i bihålorna och täppan helt borta, mår toppen! Tack ks! 

 

Maria Andersson. Alla som bränt sig på ugnen vet ju hur ont det gör o hur äckligt det är ngr dagar. 

Jag brände mig igår o sprayade silver på direkt o gjorde det flera ggr under dagen. Nu imorse trillade 

skinnet av o huden undertill är så fin! Inte röd o geggig. 

 



 
 

Lisa Jansson. Jag brände mej häromdagen när jag plockade ut mat från ugnen. Smorde på EMS-

creme o dagen efter var det läkt o gjorde inte ens ont. 

 

Ylva Soneland. Jag har också fixat brännsår med KS. 

 

Bengt-Anders Nilsson. KS är så jävla bra vid brännsår! 

 

Christian Max Man Tenkare. Jobbar som svetsare/plåtslagare. Dvs jag kommer inte undan 

brännskador. Vad jag brukar göra är att badda på ordentligt med KS direkt. På kvällen eller när nu 

mitt pass slutar brukar jag badda på rikligt. I 1 till 3 dagar efter. Beroende på hur stort det är. Baddar 

jag flertalet ggr under dagen. Men aldrig haft något förband. Längre tid brukar det inte ta förrän det 

är bra läkt. 

 

Linda Lisshammar. Jag är mitt i en flytt med packningen från "hell" vilket jag gör själv. Jag har ätit 

MSM i snart 1 år och det har hjälpt mig med mina ledproblem nästan 100 %. Jag tror inte att jag hade 

klarat detta mastodontarbete utan MSM.  

 

Johanna Sofia Siljehagen. Om du bränner dig i solen; gnugga på KS och vips efter 30 minuter är det 

röda redan mer brunare. Sen solar jag med ekologisk kokosolja, bränner mig inte mer samt får en fin 

solbränna redan första dagen. Förut brände jag mig alltid och blev knappt brun när jag använde de 

klassiska medlen. 

 

Agnetha Burström. Mitt tips som hjälpt MIG nu sen jag började kvalitativt med KS i höstas.. Ta KS 

varje dag. Typ en msk morgon o kväll. Gör det till en vana. Då har du alltid KS i blodet o i kroppen så 

finns det liksom alltid där redo att attackera ev inkräktare.. Sen kan du öka på intaget om du trots 

detta känner symtom på nåt. Men med KS konstant i blodet har åtminstone jag klarat mig från 

samtliga infektioner nu sen jag fått upp nivåerna i kroppen. Så det är mitt tips. Jag formligen avgudar 

detta mirakelmedel. 

 



Kerstin Wiklund.  Jag tar KS direkt vid första symtom och det hjälper mig. Brukade få uvi med 2-3 

mån mellanrum innan jag testade KS nu har jag haft en gång sen april 2014. 

 

Eva Hols. Vår hund har fått ks en matsked i ca två års tid. Hade återkommande urinvägsinfektioner 

och sedan dess inte en enda. Så jag skulle definitivt prova. 

 

Laila Bohlin. Har köpt nytt MSM idag och kände att jag behövde det. Har varit utan ett tag och 

började sova dåligt, svettas på natten mm. Kände bara att jag behövde 1 tsk på en gång jag kom hem. 

Darrningarna och ev besvär lättade och livet har återvänt. 

 

Birgitta Biggan Lörnedahl. Min på 40 kg får ett rågat krm MSM. Han har kraftig artros och är som en 

unghund igen. 

 

Nette Holmblad. Häller i lite KS vid varje vattenbyte till våra sköldpaddor... tycker vattenkvaliten är 

bättre längre! När vi fick en ny sköldpadda och den hade lite skalröta sprayade vi med silver ett par 

ggr per dag och lät ligga under sollampa.. läkte mycket fort! 

 

Ewa Kyngäs. Mitt barnbarn ( 1år) fick ett myggbett på kinden igår. Tyvärr verkar hon vara lika känslig 

mot insektsbett som sin mor och mormor. Ikväll ringde min dotter och berättade att lill-flickan var 

rejält svullen och röd. Dessutom hade hon svårt att hålla fingrarna borta då det verkade klia 

ordentligt. Jag gick dit med vad jag hade hemma... KS och kokosolja. Tvättade med silvret och smorde 

därefter in den mkt röda och svullna kinden med kokosoljan. Efter 10 min hade rodnaden och 

svullnaden försvunnit. Barnbarnet kliade sig inte en enda gång efter "behandlingen". 

 

Sebastian Eriksson. Tips : Använd ks som aftershave! Irritation och småsår försvinner på nolltid! 

 

Marianne Hilbert. Jag är tacksam att jag som helt oinsatt om Kolloidalt Silver inte fick första 

introduktionen från Wikipedia, för då hade jag nog blivit inte bara förvirrad utan också avskräckt. Jag 

har använt KS för många åkommor sedan 2003, med framgång och därför sluppit ta t.ex. antibiotika 

som skadar goda bakterier, samt fått hjälp med svamp och virusinfektioner. Hade jag inte haft KS vet 

jag inte hur jag skulle klarat svininfluensan, men jag var bra på bara ett par dagar. Med detta i åtanke 

och den kunskap jag skaffat genom åren kan jag bara konstatera att Wikipedia är det sista stället att 

leta fakta på. De som skriver där är inte bara okunniga, utan "fakta" är konsekvent felinformation till 

den grad att det omöjligt kan vara enbart missar, utan avsiktliga skrämskott.  Den häxjakt som pågår 

på KS och annat hälsofrämjande som finns på marknaden är uppenbar. Det blir stora förluster i 

läkemedelsförsäljning när människor lär sig hur de ska hålla sig friska med naturliga medel utan 

biverkningar. 

 

Tina Vakkuri .EMS salvan funkar perfekt även över andra märkens serum!! Super bra resultat från en 

"crémetokig". 

 

Sylvia Grop.  Huden blir kanon av EMS krämen den är uuuuunderbaaaar. Ks i munnen efter 

tandborstning och ingen plack finns kvar, Sprejar på myggbett  lycka till med nya livet. 

 

Eva-Lina Seidel.  Tack! Ja EMS och KS har hjälpt mot mina finnar. Har lagt ner en massa onödiga 



pengar på andra märken gällande ansiktsvård. Är så glad att jag hittat något som verkligen hjälper! 

 

Annika Svensson. En vän till familjen har en förkylning. Vi ser att en herpesblåsa är på väg att 

utvecklas. Turligt nog så hade jag en liten KS-flaska med mig som hon började att spraya med. Först 

var annan min och sedan var 5 min under 2 Tim. Och efter 30 min så hade bulan försvunnit. 

 

Gundis Lindberg. Och så välbeprövat även mot brännsår och andra sårskador,trasiga 

nagelband,skoskav mm.mm. Ömhet och svidande försvinner direkt. 

 

Ann-Katrine Backman. För ca en vecka sedan ringde en person och frågade mig vad hon skulle göra, 

då det kändes så "tjockt" i halsen. Personen sade att det var svårt att svälja, hade smärta, var hes och 

kändes som det bara skulle bli värre i halsen. Så sade jag: - det låter som du har en bakterieinfektion i 

halsen, du måste gurgla med Ionosil 5-6 minuter 2 gånger/dag, det borde fixa det senast inom en 

vecka. Idag träffade jag personen igen och hon sade att redan det första dygnet kände hon en 

märkbar skillnad, smärtan försvann och idag var hesheten helt borta och det "tjocka" i halsen var 

också helt borta. Inte omöjligt att det var en TWAR infektion som personen hade i halsen. 

 

Lotta Sabel. Jag har använt KS in o utvärtes vid kattrevor. Har alltid fungerat. Lägger då på en 

indränkt kompress över natten. Dricker med lite pressad citron i. Ca 1/2 dl 2 ggr dag ca 1 tsk var 5 

minut. 

 

Kattis Bjerselius. Jag tar med varje dag. Har gjort det nu i 3 år ganska exakt. I förebyggande för mina 

tarmfickor. Funkar jättebra. 

 

Carola Nylund. Jag tar 15ml, 2ggr/dag,helt i förebyggande syfte,ökar dosen vid behov,hade en fistel i 

armhålan för ca.5 veckor sedan som var stor som en vindruva sjuk och 

"obekväm",svettkörtelinflammation,den badda jag några dygn med KS och tog invärtes 15 

ml.extra,för två veckor sedan var den helt borta.Valde så klart KS före kniv och antibiotika. 

 

Agnetha Burström. Jag tar oxå varje dag. Ca 2 msk. Uppdelat på två tillfällen. Det har hjälpt mig att 

vara helt fri från smittsamma infektioner o dyl sen jag började ta dagligen. Vilket i mina ögon är bevis 

nog för att det funkar. Visst kan det säkert va ett alternativ att bara ta vid symtom. Men vitsen med 

KS är ju att slippa bli sjuk överhuvudtaget som jag ser det. Så därför tar jag varje dag 2 msk. O ökar på 

till upptill en dl om det grasserar nåt runt i kring el man mot förmodan skulle känna av några besvär. 

Jag älskar KS. Vill aldrig vara utan det alls utan det har blivit en del i mina rutiner att ta det varje dag 

oavsett. 

 

Ann-Louise Haraldsson Andersson. Hos oss har KS dödat recistenta bakterier ihop med Heracillin!!! 

 

Sara Ahlgren. Mycket glad att denna sidan finns..Var idag hos vetrinären för att ta bort stygn på min 

hund, vid munnen..Litet sår som behöver skötas om vaselin fick jag till råd.. Bra tack sa jag men jag 

ger också min hund Kolodialt silver..Och vad är detta undrar vetrinären, tappar hakan när jag 

berättar lite grann om de.. Så får se vad hon frågar nästa gång vi ses. De är ju så bra.. 

 

Tina Johansson. Min syrra åkte på matförgiftning i våras och jag fick inte nys om det innan två dagar 



efter men jag gav henne instruktioner om ks.... Hon blev bra på någon dag och med pribiotika har vi 

fått ännu en som förstår Ks effekt...... Hon kallar det Tinasdundervatten Smiley smile Jag brukar inte 

säga att det är Ks utan bara att de ska testa och sedan avgöra om det är ok eller ej. Har många som är 

skeptiska och media har slagit "blådunster i deras ögon". 

 

Mia H. Sjöberg. Jag tvingar i ett ½ glas KS i min gamla tjuriga farsa (77 år) varje gång han känner 

illamående..sen får han lägga sig å sussa en stund... DET GÅR ALLTID ÖVER!! min mamma e övertygad 

om att det funkar...hon brukar dock alltid fråga om dos.. 

 

Ronny Rydström. Det är ingen ide att försöja prata vett med skeptiker. De är fanatiker av en sådan 

grad att vi har svårt att förstå. Deras "Gud" är vår svenska skolmedicin och läkarna. De offrar hellre 

sina barn till en säker död under skolmedicinsk vård än att låta dom få prova alternativ medicin. 

 

Susanne Nilsson. Om jag berättar att den här produkten har hjälpt mig bli av med ständigt 

återkommande vaglar i ögonen. Som jag har behandlat ganska många gånger med receptbelagda 

läkemedel, som visserligen hjälpt just då, men ändå inte tagit riktigt på djupet. Ks var inte något 

mirakelmedel på så sätt att detta försvann på några dagar, för min del. Det tog tre-fyra månader av 

duttande med bomullspadds, innan den envisaste vagel jag skådat gav med sig. Det måste ha varit ks 

förtjänst, för jag använde inte något annat. Nu använder jag ks varje dag och slipper ta ögondroppar 

för torra ögon. Inte för att ögonen har slutat att bli irriterade av för mycket skärmtittande och damm 

e t c. Men ks hjälper till att balansera röda kanter m m.. 

 

Leif Östberg. När jag renade mitt dricksvatten på landet med kolloidalt silver märkte jag en 

häpnadsväckande bieffekt. Immunförsvaret förbättrades; en ihållande övre luftvägsinfektion läkte 

snabbt ut, min infektion av magsårsbakterien helikobakter pylori läkte också ut och svampproblemen 

upphörde. Vilken fantastisk vattenreningsprodukt! Som extra bonus fick vi ett bra och tjänligt vatten 

- en solskenshistoria. 

 

Jenny Evald. Måste berätta om min dotter. I två dagar satt vi på akuten för min dotter hade svåra 

magsmärtor. Det togs prover och gjordes ultraljud. Magen bedövades med hjälp av xylocain och hon 

fick två olika sorters medicin mot magsyra. Hon har inflammerade slemhinnor( Gastrit tror jag det 

heter) på magsäcken, tolvfingertarmen och tunntarmen. Begynnande magsår. Dessa smärtor har 

varat i 4 dagar. Kramper, gråt liggandes i fosterställning. Attackerna återkom en gång i halvtimmen. 

Ingenting hjälper... En kompis var nere och hälsade på. Kom ner med en flaska kollodialt silver. Nu, 

4,5 timme senare har hon fortfarande inte haft en enda attack. Inga smärtor. Fantastiskt!!! 

 

Susanne Borg. Ks är bra när man har magproblem. Jag mår uruselt efter att ha ätit rökt mat. Blir man 

bjuden så tackar jag ja ändå uppfostrad som man är. Jag hade alltså ont i magasäcken och sveda ända 

upp i munnen samt illamående nästan kräkbenägen. Tog en halv dl ks efter en kvart var jag frisk igen! 

 

Pia Berntson. Ja zonterapi har då inte hjälpt mot min kol,men det har ionosil kollodialt silver gjort har 

fått ett mycket bättre liv,så jag tänker fortsätta med det!!!!!! 

 

Barbro Forsberg. Jag har den stora fördelen (?) att vara allergisk mot nästan all s.k. skolmedicin, 

detta har medfört att , först genom min Naturläkare sedan på egen hand, letat upp Vad jag kan ta i 



stället för skolmedicin, vad som har samma effekt och saknar biverkningar. Det finns många 

alternativ i naturen, man får bara inte bli låst vid 1 preparat och tro att det botar allt, så är inte fallet, 

leta och lär...Kolloidalt Silver är , för mej ett måste, liksom Glucosamin och MSM... det har gjort 

underverk..men leta på, det finns massor att lära! 

 

Mia Carlsson. Det finns en anledning till att man bara ska använda nässpray högst 10 dagar i rad! Jag 

använde det 25 år dagligen! Cortisonspray hjälpte mig men fick biverkningar med näsblödningar! För 

mig som hade o fortfarande får panik av att känna nästäppa har silvret verkligen hjälpt till. Började 

spraya o efter en vecka började jag märka skillnad! Använde nässpray i början när paniken av 

nästäppa blev för mycket! Men sen har det bara blivit bättre! Har t om klarat mig vid en förkylning. 

 

Sointu Helinä. Fick denna hemska skavsår från nya sandaler. En natt med en kompress med silver 

hade den nästan torkat helt. 

 

 

 
 

Michael Dardeau. Det är bara blufforskning allt för att förhindra ett mirakelmedel som dessutom är 

naturligt o ger inga bieffekter..om alla tog till detta vatten så skulle vi inte behöva läkemedelsverket 

över huvudtaget, jag vet nu flera som healat sej själva från obotliga sjukdomar..så vad är problemet 

om inte att de bara försöker skydda en inkomstkälla..på bekostnad av andras elände o ev död..men 

det skiter man i..jag är ju själv läkare o vet vad jag snackar om, men jag ger inte ett öre för 75 % av de 

mediciner som finns att skriva ut. Sjukhusens receptblock kommer snart bli ett museiföremål, många 



läkare övergår helt till alternativa metoder idag pga att de mår väldigt dåligt, liksom jag, som står 

bakom många människor död pga att vi blivit grundlurade till att tro på läkemedlen.,.det finns 

mycket att säga om detta, jag har 20 års erfarenhet från vården, flera av mina kollegor onkologer o 

kirurger har bokstavligen slutat inbilla folk att kemoterapi skulle vara bra överhuvudtaget, de får 

välja, de får välja mellan metoder som Kanske hjälper o metoder som hjälper..det finns mycket att 

säga om detta, jag är överfylld med bevis om att både bikarbonat, kollodial vatten, samt andra medel 

helt botar cancer astma hepatitis mm mm, jag kan yttra mej för jag har sett på skådespeleriet varje 

dag sedan jag började arbeta, det enda jag undrar över är småsaker som dosering osv, alla säger lite 

olika, men jag tror att det är individuellt efter vad man tål, men som jag sa tidigare, jag ska prova mej 

fram, Tackar! tyvärr allt handlar om pengar, varje cancerpatient är för läkemedelsverket värt ca 500-

000 kr, kollodialt vatten healar tydligen det allra mesta, jag vet nu flera som healat sej själva trots att 

de upptäckt sina tumörer i sent skede,..detta vatten healar i princip allt då blir deras uppsjö av 

läkemedel endast ett onödigt överskott...vad ska de då levapå tänker de när industrin är så stor.. 

 

Daniel Lundell. Jag måste alltid testa själv för att tro på saker. Dessa 2 glas med mjölk har nu stått i 

typ 7 dagar i rumstemp. Ett glas har en tesked KS i sig. Onekligen har KS en bra bakteriehämmande 

effekt. 

 



 
 

Siv Inger Persson. Min valp på 6 månader fick en knöl fram på "bröstet". Den var hårlös och satt bara 

fast i huden. Googlade för att se vad det kunde vara och resultatet blev "cancer" knöl god eller ond. 

Sprayade med Ionosil 2-3 ggr om dagen och plötsligt efter ca 1 vecka ramlade den av!! Jag stod där 

men en inskrumpnande knöl och var jättelycklig! Inget besök till vetrinären behövdes!! Älskar mitt 

silver! 

 

Joy Hansen. Klippte hunden i pulpan. Alla hundägare vet att det kan blöda/droppa i evigheters 

evigheter efteråt. Hade inget blodstopp eller potatismjöl hemma. Hade dock KS hemma så duttade 

på en tuss och höll för klon. Det slutade blöda på bara 10-15 sek. Använde ks på ett djupare skärsår 

från en kniv nu också. Såret slutade blöda direkt och man såg hur såret slöt sig. Är så tacksam för mitt 

ks! Otroligt hur snabbt det stoppade blodet. Och ja, det är verkligen mer effektivt än apotekets 

blodstopp 



 

Yvonne Anne-May Rönnblom. Har också använt KS när jag klippt hunden i pulpan, mycket 

effektivare än apotekets blodstopp! 

 

Mayne Sundewall Hopkins. KS funkade på mitt näsblod (helt oväntat ..hade ökat på mitt MSM 

dagarna före) förra sommaren. Sprayade rätt opp i näsborren och det slutade blöda inom några 

sekunder. Tror jag sprayade 3-4ggr under eftermiddagen. Inte hänt vare sig före eller efter. Har KS till 

'allt mellan himmel o' jord' - en riktig super-produkt! Är så tacksam att ha KS i mitt liv! I just Smiley 

heart it !! Smiley grin (..får leva med att jag blev påhoppad i en grupp om ekologiskt.. igår. jag 

föreslog att hälla lite KS på nykokt sylt för att den skulle hålla sig. Ren lögn det som sades!) ..kommer 

ändå aldrig att vare sig klippa eller skära mina band med KS! 

 

Eva Salomonson. Vi kan inte leva utan KS när vi har vant oss. Det är ju så enkelt och smidigt och 

FUNKAR mot det mesta! 

 

Lennart Nilsson. Vet att gikt och Artros inte är samma sak men jag har sedan mer än ett år varit 

besvärsfri från Artros med hjälp av MSM. Kunde helt sluta med all skit som läkare skrev ut, 

diklofenak, panodil och tramadol. På köpet fick jag också mycket bättre levervärden. 

 

Jeanette Hedell. MSM är toppen vid gikt. Jag känner flera som blivit helt besvärsfria från Gikt med 

MSM. MSM neutraliserar urinsyran. 

 

Berith Walldén-Mårtensson. Min son har haft flera giktanfall men efter han börjat med msm har han 

bara känt av det en gång och det var inte alls så smärtsamt som de tidigare gångerna. 

 

Sara Radanovic. Jag gav KS till min dotter efter hon gjort en operation och såren envisades, ville inte 

läka. Så hon fick ks av mig och baddade såren läkte mycket fort. 

 

EvaLisa Bergqvist. Geting stick - allergisk reaktion - jag fick in en geting rakt i ögat i fredags. Jag fick 

total panik då den levde och satt fast i ögat. Min forna rädsla för svår allergisk reaktioner då jag tiden 

96-år 2000 hade klippkort typ på ambulans och säkert en av dom enda svenska som forslats hem från 

Ryssland i ambulans via sjukhus i helsinki/sthlm innan jag hamnade en vecka på lung med till slut. 

Pga av svår allergisk reaktion. Idag lever jag som en helt fullt och frisk allergiker men rädslan spökar 

då och då men jag ser ju att kost hälsa osv gjort mig frisk. Som sagt paniken var ett faktum då 

smärtan och att getingen förlamade ögat gjorde att jag skrek i full panik på min son som sprang ut till 

hästhagen där jag befann mig. Han tog tag i mig öppnade det svullna ögat och ryckte ut getingen och 

gadden men smärtan var hemsk och han hjälpte mig in i huset- jag segnade neråt och sa- kolla 

telefoner laddare handväska jag Måste till akuten jag har fått en allergi chock. Jag var bedövad över 

halva högra delen av ansiktet, Gråt vid köksbordet och hade panik. Svärdottern gungade mig och 

sonen hällde upp KS i ett glas och sa drick och sen gjorde vi rent ögat med KS- jag var otröstlig av 

smärta och rädsla för att sluta andas då andningen gick i vågor då jag blir fort tätt vid allergiska 

chocker - och sa- hände det mig nåt nu ring direkt 112- Min son sa. Andas mamma tänk på andningen 

och vi andades tillsammans så jag höll syrenivån detta höll på i 2.5 timmar. Vi tvättade och spayade 

ögat hela kvällen med KS då det torkade upp fort så på med nytt och för varje spray och drag med 



blöt rondell blev jag bättre. Min sons kärlek och KS som det enda jag hade - gjorde att jag kunde gå 

och sova i min egna säng då KS motade tillbaka den allergiska reaktionen. 

 

Linda Sandahl. Jag är så tacksam för att jag tar KS vareviga dag. Mina allergier känner jag inte av och 

har inte varit förkyld fast jag arbetat i matbutik hela sommaren. Brukar bli förkyld på nya 

arbetsplatser. 

 

Marie Carlsson. Min dotter vaknade upp som på första bilden imorse. Vet inte om det är vagel eller 

allergisk reaktion, men åkte upp till vc imorse och de gav henne histamin och en allergitablett. Efter 

5,5h märktes fortfarande ingen skillnad så jag tog en bomullsrondell med KS och baddade svullnaden 

och efter 2h ser ni resultatet på bild 2. 

 

 
 

Caroline Kron. Min dotter hade samma, sprayade en gång med KS sen va det borta! 

 

Therese Rosvall. Jag fick en vagel på ena ögonlocket och var ordentligt svullen, baddade några ggr 

med KS och lade även på en bit indränkt bomullspad med KS ovan på ögat när jag skulle sova, 2 dagar 



senare var vageln borta. 

 

Jennie Boije Af Gennäs. Upplever snabbaste läkningen någonsin av ett gigantiskt munsår, fick 

stickande känsla i söndagskväll och igår började skorporna trilla av. Idag syns bara lite grann. Kunde 

inte börja behandla med ks förrän i måndagskväll. Efter det har allt bara blivit bättre! Hoppas såklart 

också att detta är mitt sista någonsin. 

 

Sandra Wallin. Jag hade ont i örat som bara den. Och ut i kinden och ner mot halsen. Tog en 

bomullstuss indränkt med ks. Hade den i örat nån timma. Dagen efter var all värk borta. 

 

Hannah Wennström. Har en katt som under 2 års tid förlorat all päls på mage bakben lår och 

framben samt bog. Gick till veterinär och de kunde inte hitta några fel med henne. Men de gav henne 

kortisonspruta och sa att om 3 veckor skulle pälsen börja återkomma. Om inte skulle vi göra ett 

återbesök. Vi dröjde ca 6 veckor innan återbesök och ingen päls hade återkommit. Fortfarande 

menade de att katten var ok och proverna sa att allt var bra. Jag började med KS i hennes vatten 

samt MSM utblandat i hennes torrfoder. Nu är all päls tillbaka och vår katt är hälsan själv. 

 

Elisabeth Söderström. En häst producerar omkring 30 gram C-vitamin per dygn, men under stress i 

olika former oavsett om det gäller trauma, sjukdom, vaccinering, resa, förgiftning eller dyligt så 

överskrider behovet det egna förrådet. Till exempel vid lungblödning används extra C-vitamin i 

fodergivan eftersom den stärker blodkärlen. Hesperidin, vilket är en del av C-vitamin ges regelbundet 

till galopphästar i Storbritannien för att motverka lungblödning. Källa: Pat Colby. I många fall 

rekommenderar vi våra kunder att kombinera MSM med natriumaskorbat, som är skonsamt för 

magen. Man får ju alltid se vad hästen behöver och varför den behöver det. 

 

Irene Rockström. Har sluppit förkylningar sedan jag började med KS. 

 

Britt-Marie Ström. Jag började med msm och KS för snart 5 veckor sedan, plus att jag tar vattenkuren 

också. för jag hade haft sura uppstötningar, och jag är till 90% frisk plus mycket annat jag fick på 

köpet. Fantastiska produkter! 

 

Sara Öjesten. Jag började ifråggasätta Bvc när de ville ge hep.B till våra 3-månaders. då började 

sköterskan opponera sig att man minsann ger vaccin till barnen för att de inte ska bli sjuka. men det 

är precis det de blir. Vår 2,5 åring fick stora blemmor på hela kroppen som inte försvann på 6 veckor 

efter Mpr vaccinet. Jag har lyckats trolla bort 10st mollusker på vår stora dotter med hjälp av 

silversalva och KS! Länge leve Kollodialt Silver. o som ovan nämnare, varför skulle vi inte ge det till 

våra barn? Det används ju inom sjukvården! Mollusker är ett sorts Virus som enligt doktorn torkar ut 

o ramlar av, men det har det inte gjort på 2 år på min dotter, därför gav jag KS en chans och på 4 

veckor hade 10 av hennes 40 mollusker försvunnit. Sjukvården har mycket att lära av 

alternativvården. Om man nu vill kalla KS alternativt. 

 

Carina Cawarottis Domluvil. Helt otroligt men sant ! Jag hade ett sår på armen som började blöda 

lite och då tog jag fram min lilla sprayflaska med ks i sprayade på såret. Det sved lite och slutade 

blöda. 

 



Kjell Jewander. Inga problem med att ge de allra minsta en skvätt när det behövs. Mitt barnbarn 

kommer med öppen mun när han ser flaskan. Har precis kurerat en sommarfökylning han haft. 

 

Elin Hjalmarsson. Jag ger min lilla KS! Han hade väldiga magbesvär efter att ha fått väldiga mängder 

antibiotika vid födsel! Vid 8 månaders ålder så mådde han så dåligt och kräktes så mycket att vi flera 

gånger vi åka in akut och få dropp! Dessutom var han jämt förstoppad och vi gav lavemang varje dag! 

det visade sig att Han hade fått överväxt att dåliga bakterier och parasiter och vi fick rådet att testa 

ks och lite msm! 4 dagar senare bajsade han spontant utan hjälp för första gången på flera månader 

och han blev en helt annan bebis!  är så tacksam för att vi fick hjälp tillslut för vi höll på att gå under.. 

Finns inget hemskare än att se sin lille bebis lida och sjukvården bara tittar på. 

 

Eva-lotte Olsson. Min läkare berättade att det används till såromläggningar på sjukhusen. Själv har 

jag använt det efter en op. där såret inte ville läka efter 14 dar. Över en natt hade det gått ihop! 

 

Johanna Börjesson. Jag har använt KS både under graviditet och amning och inte vart ett dugg rädd, 

tvärt om! KS består av 99,999% rent vatten! 

 

Margareta Frank. Jag har haft Astma 30 år, började med KS och Lyprinol, finns på både Apotek och 

Hälsokost,den hjälper andningen med en gång, Googla på den, har inte haft nåt anfall på 3 år nu, En 

"Läkare" tipsade mig om det, har inga andra mediciner längre. 

 

Crickan Eriksson. I den här gruppen finns det gott om solskenshistorier och allra bäst är de när 

användaren blir frälst. Sambons arbetskamrat beklagade sig att han var dålig i magen, han hade varit 

till Indien fyra veckor tidigare och dragit på sig en bakterie. Han kunde inte behålla maten, hade 

ständigt ont och varit otaliga gånger på akuten för provtagning och fått ny antibiotika i starkare 

doser. Min sambo frågade mig om KS kunde hjälpa och jag skickade med honom de sista deciliterna i 

dunken jag hade hemma. Jag gav honom rådet en klunk i timmen resten av dagen. Efter några dagar 

kom kamraten hem till oss med lite gåvor som tack för hjälpen. Han berättade att efter 3 klunkar 

släppte magvärken och han kände sig återställd. Han beställde sig en egen dunk samma vecka! 

 

Gunilla Steinvall. Ytterligare en glad ks användare. Mannen hade mjäll i håret, köpte massor av olika 

schampoon o fick inte bort eländet. Sköljde två gånger med lite KS. Borta sedan dess :) 

 

Marie Winterstam. Skar mig på fingertoppen på ett grässtrå, tyckte väl inte att det var någonting, 

men det sved och irriterade, baddade med KS och på med ett plåster. Efter några timmar började det 

pulsera och fingret blev varmt. Tog bort plåstret skadan var läkt men det syntes en ljus strimma på 5 

mm, tog en nål och stack hål, tryckte ut var tills det blödde, på igen med KS utan plåster, det onda 

försvann och ingenting syns, banal händelse men att det funkar med KS, tack för att det finns! 

 

Lena Eriksson. "Glada Hästen i spiltan" i Västerås har både Silversalvan och lotion. De har även 

webbutik. Har testat den på min fjordings klåda på svansroten och han slutade klia sig direkt. Har 

funderat att testa den på yngsta dotterns torreksem (9år). 

 

Christine Arvidsson. Kattens päls strålar och inte en fästing men fästingsäsongen är kanske förbi, 

ingen aning, men katten mår mycket bättre när han får silver. Han är nästan en utekatt och har alltid 



fästingar, nu sen en vecka tillbaka har han inte en enda, han verkar inte heller behöva avmaskas. Han 

ser helt enkelt frisk ut. 

 

Evuska Hanhineva. Mina katter har fått enorm hjälp av ks vid öronbesvär, vovven har blivit av med 

noskvalster som hon led av nästan dagligen, en katts öga hade en hinna, sprutade på ks och han blev 

helt bra, kaninens öga blev frisk, han hade varit i slagsmål så ögat såg förskräckligt ut, har bildbevis, 

har själv fått hjälp av ks, listan kan göras lång. 

 

Marita Langås Björkskog. Jag brukar blanda silvergrogg med svart vinbärssaft utan socker i stället för 

vin då jag har en förkylning. Och det har hjälpt mig. 

 

Margareta E Andersson. Tar ks dagligen och kommer att fortsätta för jag mår bättre nu än på länge 

och har snart fasat ut varenda värktablett Tack vare msm och ks. 

 

Salle Iman. Mina fiskar blev jätteglada av silvret. Hällde i ca 1 DL efter vattenbytet. 

 

Lili-Ann Öhlund Green. Har precis börjat ... Otroligt skeptisk .... Ont i axel och arm sedan 2 månader 

... Baddat silver i 2 dagar på armen .... Ingen smärta efter två dagar?? 

 

Eivor Andersson. Jag har tagit msm och KS i 1 1/2 år. Har haft problem med värk i kropp och leder, 

diskbråck, hälsporre etc och att jag ville testa msm var att jag hade gått med hälsporre i 1 1/2 år och 

hade så ont. Hälsporren försvann och jag blev mycket bättre i lederna och diskbråcken kände jag 

knappt av och så blev man mycket piggare på köpet. På semestern nu så tog msm slut och har varit 

utan nu i 1 1/2 vecka och allt börjar komma tillbaka som tex. ont över allt, och även hälsporren börjar 

göra sig påmind igen, knastret i nacken ja allt det som var förr så imorgon åker jag och köper MSM så 

jag blir bra igen för utan kan jag inte vara. Jag är så tacksam för att jag hittade MSM och KS som har 

berikat mitt liv. 

 

Jane Källqvist. Jag använde KS till vår ena katt när han hade trillat ner i en rosenbuske och rivit sig 

över magen. Baddade bara lite, såren försvann otroligt snabbt och fint. 

 

Inga-Lill Servin. Jag har outspätt till mina katter! Även till kattungarna... Min ena blev jättesjuk när 

han var ca 3 v, kräkning o diarré, blev frisk på ca 1 dag med silver o nu har de fri tillgång till det... De 

portionerar lagom själv.Tack för att det finns silver! 

 

Birgitta Biggan Lörnedahl. Har en häst som fick sticksår med djup sårficka förra året. Penicillinet tog 

bort svullnad och feber men sårfickan var kvar. Sprayade i ks då och på fyra dagar var den borta. 

 

Yvonne Hellström. För några år sen fick jag nys om detta med koll silver av min tyvärr bortgångne 

kiropraktor, hade långvarigt problem med hälsan just då och ett öga som inte vill ge med sig trots 

flera pencillinkurer, fick ks av honom och skulle spruta i ögat samt dricka efter tre dagar var allt som 

bortblåst jag blev mycket paff och jätteglad. 

 

Janet Vahl. Foruden at indtage KS hver dag, bruger jeg også KS til f.ex. grädde, grøntsager og meget 

andet, så det holder sig frisk meget længere, kommer det i blomstervand osv. KS er helt uundværligt! 



 

Tony Wallén. Min sambo fick ett utbrott av bältros för några månader sedan. Hon sprutade på ks 

flera ggr/dag och blev helt bra på bara några dagar. 

 

Pia Bengtson. Bältros. Jag har återfall fler gånger per år och led väldigt av detta, sen jag började med 

ks så mår jag mycket bättre. Jag brukar ta en matsked på morgon och en på kvällen. 

 

Eva Hammarsten. Bältros. Gör ett våtomslag där det gör ont håll det fuktigt hela tiden o drick 1/2 - 1 

dl KS fördelat över dygnet till du känner att kliades o värken ger med sig min mor klara det på 4 

dagar. 

 

Janet Vahl. KS kan man ikke overdosere, og jeg har haft super gode erfaringer med KS og 

nyresten/nyregrus. For nogle måneder siden tog jeg i en periode større doser flere gange om dagen 

(1-2 dl), og to dage drak jeg ½ liter KS på 5-10 minutter. Dét hjalp og jeg har ikke mærket noget siden. 

Jeg mener, at KS opløser det calcium, som er i nyresten/grus. 

 

Nina Deila. Använde på sonen, som brände sig illa på brännässlor igår. Fuktigt silveromslag i 15 min 

sen var minsta spår borta! 

 

Björn von Backe. Jotack, KS funkade galet bra när vi brände oss på nässlor förra veckan. Tjejen hade 

med sej en sprayflaska i fickan och var snabb och sprayade, haha! Slutar bränna direkt! 

Rekommenderas! 

 

Ann-Katrine Backman. Tips till Er som plockar och torkar nässlor nu eller gör annat av dem eller 

annars bränner Er på dem så spraya genast på Ionosil så försvinner smärtan genast. 

 

Anna-lena Hägglund. Funkar super att spraya med ks om man bränt sig på nässlor. 

 

Cecilia Sjöberg. Min dotter på 1,5 år fick getingstick på munnen och på fingret och jag tog KS på detta 

och det blev knappt ngn svullnad. Och även då hon när hon brände hela knät på en stor brännässla 

tog jag KS och det blev mindre på bara 2 timmar, dagen efter var det borta ! Med 3 barn så vill jag nu 

jämt ha med en liten flaska KS om vi åker någonstans... 

 

Marie Lindell. Jag blev fri från en urinvägsinfektion av KS. Jag har haft problem med återkommande 

uvi och tagit mycket antibiotika tyvärr vilket även resulterat i en dålig mage. Känner mig bättre i 

magen och bättre allmäntillstånd av Ks. Älskar ks! 

 

Emma Lian. Någon som har lyckade erfarenheter av ks vid höstblåsor?? Tycks vara det jag åkt på. Har 

både gurglat ks sen i eftermiddag och druckit en msk lite då och då. Nu har jag blandat med ett glas 

rosevin, svider som attan i munnen dock. Blåsorna har spridit sig som en löpeld sista 

timmarna...svalg, tungan, kinder, läppar... Uppföljning ett dygn senare:  Blåsorna helt borta nu! 

Första gången jag testat ks, sjukt imponerad! 

 

Anna Andersson. Vi har druckit Ionosil i över 10 år. Sedan dess har vi inte haft varken förkylning eller 

maginfluensa. Djuren dricker också Ionosil och är friska och mår toppen- det syns allra helst på deras 



täta blanka pälsar. Fiskarna i akvariet får aldrig någon sjukdom eftersom de får ionosil i vattnet. Vi 

läker sår och skador med ionosil. Såren läker rekordfart utan infektioner och det blir knappt synliga 

ärr. När jag skar mej på tummen ända in till benet på en vass konservburk så blödde det massor.Jag 

höll ner tummen i en kopp med ionosil och efter några minuter slutade det att blöda och smärtan 

försvann. Tejpade fast ett omslag med ionosil i. När jag tog bort det sprayade jag på ionosil flera ggr i 

timmen i några dagar. Det djupa skärsåret var helt läkt inom en vecka och det syns bara en liten rand 

nu. När vi blir stuckna av insekter så sprayar vi på Ionosil och svullnaden och klådan försvinner 

omgående. Vi läkte hästens stora skrapsår på låret med ionosil. När jag bränt mej på ugnsplåten så 

lägger jag direkt på ett omslag med ionosil. Och då försvinner smärtan och det blir inga brännblåsor. 

Brännskadeavdelningen för barn på karolinska använder kolloidalt silver i omslagen på barnen med 

fantastiska resultat. Listan på allt som Ionosil har hjälpt oss med kan göras hur lång som helst. Vi har 

alltid en 5 liters dunk Ionosil hemma för annars får vi panik. På sommaren häller vi alltid ner en tsk 

ionosil i mjölkdunken när vi öppnar den. Mjölken blir aldrig dålig. Djuren får ionosil i sitt dricksvatten i 

badkaren ute i hagen,så det håller sej rent och friskt länge. Vi byter givetvis vattnet varje dag. Men 

Ionosilet i vattnet dödar bakterier virus svamp och encelliga parasiter. Det är väldigt effektivt. Det är 

ju därför som bl a nasa renar vattnet i rymdfärjorna med silver. Och charterflyg fartyg och svenska 

försvaret gör det också. 

 

Anneli Isberg. KS har gett mig mer energi o livsglädje, huvudvärken försvann, sömnen bättre. Tar en 

klunk (ca en msk) morron o kväll. Inte varit ordentligt sjuk sen jag började för dryga året sen. Tar 

silvergrogg vid halsont, nysningar mm så är man pigg dan därpå. Kanon! 

 

Sara Öjesten. Min dotter har ca. 40-50 mollusker på benen. På 4 v försvann (skrumpna) 10st. Lycka. 

Använder till allt, skärsår, i vattnet. Ingen har varit dålig här sen vi började med det. Annars är barnen 

ständigt förkylda. 

 

Tatjana Nikolić. jag blev så mycket piggare redan efter en enda dag av KS! 

 

Annika Lackberg. Mitt sto har haft en ink bredvid munnen upp mot nosen. Köpte silversalva. Smörjde 

morgon och kväll. En månad tog det å nu är den helt borta. 

 

Isabella Persson. Har en udda fråga. Har någon här blivit av med någon allergi av msm och eller ks? 

Min nickel allergi är borta??  Det var min enda allergi jag hade nu känner jag mig utanför, att vara 

allergisk är ju normen idag....  Har druckit ks med msm varje dag nu i 3 veckor. Det händer saker i min 

kropp, mot det positiva.  

 

Jerry Essgren. MSM fungerar Jättebra på mina 7 kineser dom får 1 ml på färskfodret varje dag använt 

sedan slutet av januari ingen fästing som bitis sig fast någon har varit längst ut i pälsen. Använder 

själv MSM varje dag får inga fästingar. 

 

Kamilla Stavgren.  Jag blev helt av med min pollenallergi av KS och MSM! En oväntad bieffekt! 

 

Jolly Jolan Siveri. Hade inga problem med pollen i år och så kan jag äta äpple med, dock ekologiskt 

bara.. Något annat vågar jag inte ge mig på än.. Så kosten (blev vegetarian pga hälsan) och KS och 

msm sedan förra året så visst fungerar den… 



 

Inger Todd. Är fruktansvärt allergisk mot björk gräs gråbo. Brukar nysa mig igenom hela sommaren. 

Är helt besvärsfri nu. 

 

Björn von Backe. Min pollen- och gräs (?)-allergi försvann när jag började med ks/msm. Vilken av 

dom produkterna som 'botat' det vet jag inte, men gissar på msm, eventuellt kombinationen. Är 

periodare när det gäller ks, men snittar väl på 5L / mån. Är inte speciellt blå heller tyvärr. Men så har 

jag ju varit frisk som en nötkärna sen jag började med ks/msm, inte ens haft en snorkråka. Enda 

gången jag verkligen kommer ihåg att ta det regelbundet, varje dag, är när nån i 

familjen/vänner/arbetskollegor är sjuka. 

 

Jonte Boström. Japp ks+msm min gräs/pollenallergi nästan helt bra , bara lite täppt i näsan men inga 

kliande ögon och inga nysningar. 

 

Lena W-Johansson. Har intagit båda i flera år!!! Har stärkt mitt immunförsvar efter svår 

neuroborrelios och är mycket sällan ens förkyld längre! Åkte på alla virus innan... Mina katter mår 

oxå fint av en slurk KS då o då rent i vattenskålen! (Behöver inte avmaskas). 

 

Malin Råå Janryd.  Ja nu kan dottern ha två hamstrar tar msm (allergin borta)! 

 

Catarina Isabella.  Min pollenallergi är helt borta! Brukade ha både astma och hösnuvesymptom och 

tvingas ta både astmamediciner och vanliga allergimediciner. Tagit msm sen i höstat och hade inte en 

känning på hela säsongen. låg dos med, det har tagit ända tills nu att komma upp i en tsk. var bara 2-

3 krm när säsongen var igång för min del. 

 

Anita Eriksson. Pollenallergin försvann efter 2 dagar med K.S. 

 

Ellinor Biörklund. Jag använder KS till snittblommor, men nu har mina pelargoner fått sms och dom 

drar verkligen iväg. Undrar om jag räknade rätt 27 blommor och knoppar blandat i en kruka på 40cm 

diameter. 

 

Carrö Pettersson. Nu har det gått över 2 veckor sen jag råkade skära av en liten bit av mitt högra 

pekfinger. Var på lasarettet där de plåstrade om mig och sen fick jag åka hem. Fortsatte hemma att 

plåstra om. Jobbiga dagar när man har svårt att göra vissa saker o få gå med fingret i luften (då jag är 

högerhänt). Testade att ha på KS till slut och ja dagen efter jag hade på första omgången såg det helt 

"ok" ut, fortsatte att ha på och nu ser det superfint ut. Nästan helt läkt, nån vecka till så. Har svårt att 

tro på magi ibland men detta är ju helt otroligt MAGISKT!! 

 

Linn Kaosfabrikken Hemmingby. Jeg gjorde det samme på tirsdag. Høyre tommel. Badet med ks, og 

la på noe gasbind. Dagen etter, da jeg skulle bytte, hadde det grodd fast. Jeg måtte til legen. Jeg sa at 

jeg hadde brukt sølv på, og legen mente det var veldig lurt. Da får jeg jo ingen infeksjon. Fingeren min 

er helt fin. Det er bare vondt, hvis jeg kommer borti såret. Ingen hevelse. Jeg skar bort "hjørnet" på 

tommelen. En del av neglen er borte, også. Hva skulle jeg gjort uten ks? 

 

Therese Rosvall. Håller med, skar mig på undersidan av handleden med hovkniven när jag verkade 



hovarna på hästen, snittet blev 5 cm långt och ca 1/2 cm djupt, la direkt ett omslag med KS och 

tejpade ihop såret när jag kom hem. När jag la på KS försvann även smärtan. Har tvättat med KS nu i 

3 dagar och såret är nästan ihop läkt och fint och ingen infektion. Fortsätter att badda med KS några 

dagar till då det ju är rötmånad och man får ha lite extra koll. 

 

Annika Lackberg. Vill visa alla igen hur fantastiskt fint min hästs svansrot läkte med KS omslag. 

Amora som stoet heter fastnade i ett slånbärssnår med svansen. Hon fick panik och slet sig loss. Så 

illa att hon skalperade sig själv. Hon har då en tre veckors fölunge vid sin sida. Veterinärern var 

övertygad om att vi måste amputera svansen. Väldigt stor risk för kallbrand. Slånbärs taggarna har 

ett kraftigt gift i sig som väldigt lätt ger infektion fick vi även veta. Något vi inte hade en aning om. I 

bildserien är det bilder från 1 veckan till 4 veckan med KS omslag som byttes två ggr om dagen. Håll 

med om att det är rena trolleriet. Denna incident hände för två år sedan. Idag har Amora en utvuxen 

svans. Men där skadan blev växer ingen svans. Hårrötterna blev så pass skadade. Men vad gör det. 

Hon fick behålla svansen mot alla odds. 

 

  

  



 
 

Helene Erixon. Min katt kom hem med ett stort sår intill svansroten 3 cm i diameter och 1,5 cm 

djupt,riktigt elakt .Jag gav penicillin som jag hade hemma sen innan och började skölja med ks två ggr 

per dag däremellan baddade jag.Jag vågade inte hoppas men -helt fantastiskt !! Efter ca åtta dagar 

var såret så bra läkt att jag kunde släppa ut honom igen. Nu är det bara en kal fläck som saknar hår. 

 

Annika Lackberg. Min katt fick ett väldigt elakt sår i svansen. Här på bilden ser du hur veterinären har 

OP in ett dränage. Hon fick inte någon antibiotika utan jag hällde ren KS direkt på OP såret. Gav 

henne även via munnen ett antal matskedar om dagen. Det läkte väldigt fint. Där var det jag som sa 

ifrån om antibiotika eftersom katten inte var påverkad med feber. 

 



 
 

Marita Franzén. Igår vaknade jag med jordens sår på tandköttet (inte första gången). Jag tillverkade 

en KS-snus (tuggummi marinerat i KS) och klämde över såret, samt sprayade morgon-middag-kväll. 

Imorse var såret puts väck. Det var första gången jag råkade ha dylik sårighet sedan min bekantskap 

med KS inleddes ... Vad säger man?! Guskepris! 

 

Eva Börjesson. Min sambo klämde av en bit av tumme och hela nageln, läkt och fint, fick reseförbud 

till Turkiet men åkte ändå, allt gick bra. 

 

Marita Morebring. Jag fick en vårta på mitt finger och doppade det i silver och hade omslag som var 

vått av silver i ca 1 vecka! Sedan var vårtan borta ! Och de säljer vårtmedel för dyra pengar och det 

tar mååååånga månader och kräver mycket tålamod att få bort en vårta på det sättet! Vilken tur vi 

har KS! 

 

Mona Remnås Landby. Har jag läst i den här gruppen att man inte blir så myggbiten när man tar 

msm? Fick inget när jag var i skogen! Känner dessutom stor skillnad i mina knän, när jag INTE intog 

msm. 

 

Anneli Engstrand. Märker av stor skillnad. Tidigare blev betten som 5 kronor och kliade som tusan 



och nu märker jag inte av myggbetten överhuvudtaget. 

 

Margareta Komaromi. Jag har ikväll fått en kopp hett kaffe på låret (från perkulator). Skinnet rullade 

ner sig och jag duschade kallt länge. Tog kolloidalt silver på och sedan aloe vera gel med kompress. 

Nu har jag tvättat med KS och klipps bort skinnkanten. Lagt på ett lager aloevera och ny kompress, Så 

här ser det ut, Den mörka fläcken fanns tidigare på huden. Bilden till höger visar hur det såg ut efter 

tre dagar. 

 

 
 

Efter 7 dagar såg det ut så här: 

 



 
 

Idag efter 24 dagar! Sedan olyckan har jag sprayat varje dag med KS och haft på ett rejält lager Aloe 

vera gelly och kompress. Efter 2 1/2 v kunde jag bada igen men var fortfarande noga med att hålla 

rent med samma procedur. Hittade även en vetenskaplig undersökning där det visar att om brännsår 

får läka i fuktig miljö så går det 50% snabbare och minskar risk för ärrbildning.  

 

 
 

Lena Sandström. Jag börjar förstå att ks är toppen! Har använt det i 2 veckor och redan blivit hjälpt 



flera gånger. Bl a märkte jag en vagel i ögat i går kväll. Sprayade ks flera under kvällen och 1 gång i 

natt och nu är den borta. Jag har även fått blåsor på tårna. Vet inte varför... Har sprayat flera gånger 

per dag och även lagt på en våt kompress på natten. Nu är dom nästan borta. 

 

Susanne Fhealing. Jag fick bort en fotvårta på ca 2 veckor. En tunn synål på ca 3-4 cm skall sättas in i 

mitten på vårtan. Ha en pincett framme och i närheten. Tag en tändare och värme nålen, den skall bli 

röd av värmen. Nålen skall du ta bort från vårtan då du känner värmen inne i vårtan. Ta ut den med 

pincetten, den är otroligt varm. Flytta runt nålen i vårtan och upprepa proceduren ca 8-10 gånger. 

Avsluta med en bomullstuss med KS över vårtan. Gör detta i ca 7-14 dagar. 

 

Eivor Andersson. Jag tar 4 dl vatten uppkokt som fått svalnat till ljummet och 1 dl KS som jag blandar 

i och dricker allt på en gång de gånger jag jag får ont i magen och det tar bara några minuter tills 

magen har lugnat ned sig och det känns som bomull i magen. En skön känsla. Nu behöver jag inte 

tänka på vad jag äter innan jag ska åka någonstans. KS är min räddning. 

 

Anja Brutemark Lindberg. För mig tog det ca tre helvetiska månader när jag slutade med all kortison, 

mjölk, gluten, och började med MSM osv innan jag var fri mina eksem! Så håll ut!  

 

Sofia Fia Borander. Vill bara säg att min tandhälsa blivit avsevärt bättre av KS. Knappt nån tandsten, 

avdödad tandsten och ingen tandsten under tandkött och heller inga tandfickor kvar 	. Då är det 

ändå 4 år sedan jag va hos tandläkare sist och då hade jag alla de ovan nämnda bekymmren. Love KS! 

 

Theres Karlsson Thelander. Jag lider av återkommande herpes som börjar med att det kliar på läppen 

och jag får en liten förhårdnad där. 1-2 dagar senare kommer blåsorna och det både värker/varar och 

vätskar sig. Förra veckan var vi bortresta och givetvis började symptomen på fredagen innan 

bröllopet och min salva låg ju hemma. Jag är ny här o gruppen, köpte min första flaska KS helgen 

innan, som jag lyckligtvis tog med mig och tänkte att jag får väl prova mig fram. Sagt och gjort så 

baddade jag läppen några gånger både på fredagen + lördagen och på söndagsmorgonen när jag 

vaknade var förhårdnaden borta. Helt fantastiskt!! 

 

Ann-Katrine Backman. En person ringde och berättade en fantastisk historia för mig ikväll, som jag 

naturligtvis frågade om jag fick berätta om i gruppen och det var helt ok. Den här personen berättade 

att hen varit inne på en höftoperation och drabbades av MRSA bakterien. Personen kämpade med 

denna bakterie i 14 månader. Fick Zyvoxid, bland den starkaste antibiotikan som finns och såret bara 

fortsatte att vätska sig blev inte bättre över huvudtaget. Personen frågade av läkaren om han nu 

kommer att dö eftersom inget bet på bakterien vad dom än provade, läkaren kunde inte svara. Så en 

dag var det en vän till personen som sade att han ska testa Ionosil, för det skulle kunna hjälpa. Först 

tänkte hen att vad skulle silver kunna hjälpa till med då hen var så dåligt i skick. Men personen gav 

dock Ionosil en chans och testade. Efter första dagen vätskades såret, efter andra dagen vätskades 

såret också lite grann, men sedan blev det bara bättre och bättre och efter 7-8 dagar var såret helt 

bra och nu sedan dess har det varit helt bra. Personen har fått krafterna och energin tillbaka och 

känner sig helt frisk. Personen har tagit 1 dl Ionosil uppdelat under hela dagen och också blandat till 

silvergroggen och tagit den ibland. Så återigen har Ionosil räddat livet på en person. 

 

Emma Gråbergs. Fantastiskt, själv fick jag gör några år sedan veta att jag hade bakterien esbl carba i 



urinen, oxå multiresistent bakterie, hade även njurbäckenbensinflammation då som inget hjälpte 

mot. Fick kort därefter borrelia efter ett färstingbett, 8 antibiotika kurer senare var borrelian 

fortfarande kvar även esbl i urinen. Mådde fruktansvärt dåligt. Sen träffade jag min make som ägde 

en piercingstudio och där hade dom ks som de sålde som efterbehandling vid piercingar, han 

upplyste mig om ks fantastiska egenskaper och jag började dricka en shot om dagen under en period. 

Ett tag därefter var jag hos läkaren och lämna nya prover o de fanns inte en tillnymmelse av varken 

borrelia eller esbl carba bakterier i mig, trots att de hade sagt till mig att jag skulle få leva hela mitt liv 

med esbl och alltid få svårt att hitta fungerande antibiotika vid eventuella infektioner. 

 

Michael Carlsson. Mitt sötsug är helt annorlunda och till det (mycket) bättre sedan jag börjat hälla i 

mig KS en gång ibland. Jag tänker på de rapporter som finns som föreslår att bakteriestammarna i vår 

kropp som i sitt eget intresse kan styra vårt beteende i viss mån, allt som behövs är ju att på kemisk 

väg avge signalsubstanser så kan vår kropp påverkas till att t ex vilja ha socker, vara deprimerad, ja 

vad som helst. Och om man då dricker KS så skulle det ju, om det stämmer, kunna innebära att vi 

återfår förnuftsbaserad kontroll över oss själva i högre grad, när vi genom att dricka KS bekämpar en 

sådan bakteriekultur. Min erfarenhet är att det kan vara möjligt att det är så. Jag kan bara konstatera 

att mitt ändrade beteende i den frågan sammanfaller med att jag börjat använda KS, nu när saken 

kommer på tal. Jag hade inte kopplat ihop det annars. 

 

Cecilia Anca Leinen. Jag har besvärlig psoriasis och näringsbrist som jag försöker kurera själv med 

kost. Tappade mitt hår o när klådan i hårbotten var som värst smorde jag hela härligheten med 

ringblomsalva som sonen rekommenderade. Från kväll till morgon var klådan borta. Tar förstås KS o 

MSM också men det stillade inte min klåda. Kanske lite kladdigt att använda i handflator men värt ett 

försök. Apoteket har relativt tunna bomullsvantar. Se till att undvika gluten, all form av raffinerat 

socker. Ät mycket grönt o undvik alltför mycket rött kött. Sök dock hudläkare o få en diagnos. Undvik 

gärna kortison om det går. Ett gissel i min mening. 

 

Madeleine Strandberg. Spraya KS, smörj med EMS salva, enda som hjälpt på mina fötter med PPP! 

 

Bettan Holmberg. Måste dela med mig av denna mirakel lotion:-) Vår älskade katt Sally har haft 

någon form av eksem på sin lilla mage nästan hela sitt liv. Hon blir 17 år i november Smiley heart 

under dessa år har vi åkt till veterinären och gett henne kortisonsprutor. Det hjälpte och hon slutatde 

slicka och bita sig. Efter några månader började hon klia, bita och slicka igen. Och om hon inte fick sitt 

kortison slutade det med att hade bitit av all päls och hon blev sårig och irriterad. Tusentals kronor 

och massa resor i transportburen har det blivit. Senaste åren har sprutorna knappt hjälpt så vi har 

gett kortisonet i tablettform, gömt i en bit leverpastej. Ett himla pyssel:-o I ca två månader, har Sally 

inte fått ngt kortison alls, utan vi har smörjt magen en gång per dag med Silverlotion. Pälsen är 

tillbaka, inga sår. Endast lite "fnasighet" kvarstår. 

 

Elisabeth Ahne. Herpes.  Har samma problem men sen jag började med ks för 2 år sedan inga blåsor. 

INGEN salva har någonsin varit SÅ effektiv enbart dyr! 

 

Helena Huldt. Mitt ex testade msm salvan och den funkade överraskande bra för honom. Inga salvor 

eller plåster på apoteket har varit ens i närheten så effektiva! Han kände att de började klia och 

stickas. Jag sa åt honom att testa EMS salvan för skojs skull då jag fått hem den samma dag/dagen 



innan. Sagt och gjort och dagen efter så flög han ut ur toaletten på morgonen, vråladens som en 

Tarzan och sa att det fanns inga känningar eller synliga tecken för att ett munsår va på väg. Och inte 

kom den sen heller. (Förut så gick dem inte att stoppa alls eller knappt ens lindra). Nu har han fått 

beställa sin egen salva så jag får ha min i fred. 

 

Nina Frankfeldt. Jag fick bort ett stor vårta jag haft i flera år på fingret mha KS, så det fungerar! 

 

Jeanette Hasselquist. Nu är blåmesarna friska! Jag matar fåglarna året runt, bara för det är så roligt. I 

våras upptäckte jag att ett gäng blåmesar så toviga ut i fjädrarna. Jag tänkte inte på det, från en liten 

blåmesunge såg ut att ha ett förkrymt huvud. Visade min man som sa: "Den måste ha skabb". Då föll 

polletten ner. Klart den och de övriga med tovig fjäderdräkt har skabb! Usch! och Oj vad de satt och 

kliade sig. Särskilt den lille med "förkrymt" huvud, då den inte var täckt med fjädrar. Jag var orolig för 

att de dessutom skulle sprida denna ohyra till övriga fåglar vid matbordet så.. Kolloidalt silver i 

grynen och i vattnet. Använder sprayflaskan. Nu är alla friska! Nu är alla friska och den lille med 

förkrymt huvud ser i stort sett helt normal ut. Nog är detta en solskenshistoria! 

 

Ulla Brithmay Billing. Vår lille katt fick diarre , jag gav henne KS hjälpe meddetsamma nästa dag var 

hon som vanligt igen. 

 

Agnetha Burström. Jag har tagit KS sen nov 2014, o dagligen sen jultid ungefär.. O efter nyår har jag 

inte varit sjuk en enda gång. Det har stickt till i halsen ibland o jag har känt att "nu blir jag förkyld" 

men ta i trä så har det vänt på nån halvtimme varje gång o jag är säker att det beror på att jag numer 

ständigt har KS i blodet då jag tar en msk morgon o kväll samt sprutar in i näsan några ggr/dag. Så jag 

VET att KS hjälper! 

 

Cami Lla. Ja, KS är i mina ögon inte farligt för naturen. Jag får aldrig orkidéer att blomma igen. Jag är 

sämst på att hålla liv i mina växter. Men sen 2 månader tillbaka får blommorna en skvätt KS i deras 

vatten och som magi har min orkidé 3 blommor. Har aldrig hänt förr att jag lyckats med det. Hejja 

kolloidalt silver. 

 

Renee Delborn. Sprutade KS 2 gånger på löss jag hade på en balkongblomma..dom försvann! 

 

Carla Musiq PF. Detta har jag också testat på mina blommor som håller på att dö, plötsligt blommar 

som upp igen! Vackrare än någonsin. Jag sprayar KS på bladen också! Funkar alltid jättebra!!!! 

 

Thomas Pliret Nyqwist. Hej Gary Molander, Tänkte berätta för dig att jag testade din 

rekommendation med KS och MSM i samband med min muskelinflammation i vä. biceps. Jag gjorde 

som du sa - "blanda KS och MSM till en gröt och applicera på inflammationen och linda gladpack runt 

för att hålla det på plats". Jag gjorde detta och sov med det i två dygn. Har också börjat dricka KS och 

MSM 2 ggr/dag - en halv dl KS och en tesked MSM delat på två tillfällen under dagen. I kombination 

med detta har jag också ätit 4 tabl. CoQ10/dag och resultatet är häpnadsväckande. 

x) Muskelinflammationen är borta. 

x) Använde ofta TREO tidigare - har inget behov längre. 



x) Använde ofta nässpray tidigare - har inget behov längre. 

x) Började ofta blöda i munnen i samband med tandborstning tidigare -  

även det problemet är borta. 

x) Har haft dålig rörlighet samt smärta i nacken i flera år - borta. 

x) Har också ända sedan tonåren haft problem med ryggen (skolios) -  

det har inte gått över helt, men blivit mycket bättre. Började använda det jag beskrivit ovan för 

mindre än en vecka sedan och har redan fått så fantastiska resultat. Jag är intresserad av kropp och 

hälsa och håller mig därför naturligt uppdaterad om vad som händer på den marknaden. Att detta 

har gått mig förbi är en gåta - men jag är väldigt glad att jag kom i kontakt med, dels den här sidan 

och dels, dessa fantastiska produkter. 

Tack Gary! 

Med vänlig hälsning  

Pliret (Glad gubbe!) 

 

Helene Samuelsson. Bromsade och torkade ut ett munsår med kolodialt silver. Nu behövs inga 

kletiga salvor eller hudfärgat plåster . Kolodialt silver fixade det snabbt . 

 

Marie Ia Fia Johansson. Led av nästäppa som kom och gick, vet inte vad det berodde på. Men nu tar 

jag lite KS i min medköpta nässprayflaska och det försvinner på två röda. 

 

Tina Johansson. Jag har hårda linser och jag har ks som linsvätska. 

 

Daniel Strömblad. Jag har druckit KS nu i lite mer än 1 vecka mot min prostatit. Smärtorna har 

minskat rejält redan och nu ska jag komplettera med MSM för att se om det kan försvinna helt och 

hållet. 

 

Ann-Lis Hedman Berg. Vill dela med mig av en härlig upplevelse:) en släkting till mig har tränat hårt i 

1 år för att delta i Ironman i Kalmar i lördags. I onsdags träffade jag honom och han hade hämtat ut 

sin nummerlapp,men tvivlade på att han skulle kunna ställa upp, då han drabbats av förkylning o hög 

vilopuls!! Jag gav honom kolloidalt silver, bad honom blanda i färsk citron, o ta 1msk var 5 min( 1dl) 

och sedan upprepa igen! Detta gjorde han torsdag o fredag. På lördag morgon kom han till start, 

simmade 3.8 km, cyklade 18 mil o sprang ett maraton 4.2 mil. Vilken glädje att se honom gå i mål!!! 

Och detta pga kolloidalt silver:)))) Rekommenderade även honom att blanda en sportflaska med 1/2 

dl kolloidalt silver,pressa i citron o fylla upp med vatten. Dricka den dess emellan för att få i sig 

mycket vätska. Enligt Näringsmedicinska Uppslagsboken rekommenderas c-vitamin, probiotika, zink, 

kolloidalt silver.  

 

Sa Bina Japp. Silverlotion:  absolut! Jag tycker t o m att mina rynkor runt ögonen har minskat. Men 

det viktigaste av allt, mitt kli i ögonen har försvunnit helt. Använder för övrigt det över hela kroppen. 



 

Mia Rydell Eriksson. Jag använder båda sorterna i ansiktet (huden här blivit väldigt slät och mjuk) 

men föredrar EMS lotion och salvan framför Silverlotion då Silverlotion luktar bläää......men den är 

bra och perfekt nu när man bränt sig lite i solen här på Kreta. 

 

Lena Sågerås. Precis köpt den största flaskan Silverlotion, nästan en liter i den:-) Använder den på 

hela kroppen. Min känsliga rosacea hy i ansiktet har blivit så mycket bättre!! Gillar den bättre än ems 

salvan. 

 

Sara Öjesten. Silverlotion fungerar väldigt bra på mollusker! 

 

Stefan Johansson. Jag förstår ju varför myndigheterna kör med sin propaganda om hur farligt KS är. 

det har att göra med monopolet att rätten att få försälja många av sina gifter till ovetande svenskar 

som har gått för långt, dom vill inte att vi ska bli friska. för om vi blir frisk så tappar dom en kund, för 

dom så är vi bara en handelsvara. så dom kämpar med näbbar och klor för att behålla sitt monopol. 

och då tar dom till vilka smutsiga trix som helst, , för allt handlar bara om pengar, för deras egen 

räkning och aktieägarna. det är där pengarna hamnar. 

 

Annelie Streeting. Vill bara berätta att min dotter (8 år) var på väg igen att få ringorm! Men efter 2 

dagar med KS så var de borta!! Jag baddade och hon fick 5ml att dricka! Woow!! 

 

Mailis Gullin. Jag har artrophie blance-sår på fötterna och blivit rek. allt möjligt utan resultat. Bara 

fotspec. vet vad det innebär men rek. enbart lindade ben och..morfinsalva? Jag fick en flaska KS av 

min dotter som är sjuksköterska och tänk..såren läkte efter 1/2 år. Nu nya igen, och jag kommer att 

köpa mera :) 

 

Carina Tjernström. Jag köpte KS när min kille fått en spik i armbågen som orsakade infektion. Läkarna 

skar upp två hål och drog dränering genom. När det inte hade läkt efter två pencilinkurer så gick jag 

på hälsokost och köpte KS. Baddade rakt på sårytorna och han drack det, och se då läkte det på 

nolltid. Använder bara vid sjukdom. 

 

Irene Salander. Öronskabb: Gjorde rent öronen med tops doppade i KS (och lite msm har jag för mig 

vi blandade i också) på ungkatten (han drog hem skabb till de andra när vi övertog honom), minns 

inte hur länge vi höll på, inte så länge, varje dag i kanske 1-2 veckor, kom aldrig tillbaka iaf, trots att 

det tog längre tid för familjens andra två katter att bli av med sitt, de ville icke bli topsade. 

 

Eva-Lina Seidel. Hej allihopa! Min tjejkompis ramlade av sin häst i förrigår med ansiktet rakt ner på 

en stening väg. Hon fick sy i både kinden och läppen. Jag sa till henne att hon skulle tvätta med KS. 

Hon visste inte vad det var så jag fick berätta lite snabbt. Hon var först lite tveksam, men sen gick hon 

med på det (Detta var dagen efter) På kvällen var det redan en fin skorpa på hela kinden och det 

hade slutat att vätska och liknande. Lägger inte upp bilder för det kanske finns känsliga personer med 

i gruppen. Men är så glad att det verkligen hjälpte henne. Så som det ser ut nu så kommer hon köpa 

en flaska med KS! 

 

Nina Nilsson. Använder silverlotion som dag/ nattkräm men har oxå fått mina åldersfläckar betydligt 



ljusare i ansiktet! Ett mirakel, tycker jag. 

 

Ann-Marie Wonevik. Min make spräckte nyckelbenet i juni. Var hos sjukgymnasten igår som sa att 

det är ett av de mest svårläkta skadorna i ben. Du lär ha ett fantastiskt gott läkkött sa han. Jag tror 

bestämt att msm:et gjorde gott där, liksom ks. Jag undrar faktiskt om jag skulle ha läkt så bra som jag 

gjorde när jag stelopererad ländryggen i april förra året. Började jobba igen i september. Inte utan 

mitt ks och msm!!! 

 

Larry Åström. Fläkte upp min högra stortå, med en präktig blodblåsa, samt bruten nagel nästan in på 

halva tån för 3 dar sen. Agerade snabbt, tömde blåsan med insulinspruta samt injicerade några 

enheter KS med MSM i blodblåsan! Mina fiskepolare skrattade rått o skämten haglade om hur min tå 

skulle bli silverblå, silvertape mm. Dagen efter var det ingen, som hånade min behandling av 

tån!blåsan nästan försvunnen! Då plötsligt blev det intressant att behandla deras småsår i form av 

skärsår,skavsår o blemmor! Tonen gentemot KS o även MSM blev från rena personangrepp på mig 

som person till ett intresse av hur man kunde skaffa KS o MSM! 

 

Magnus Andersson. Tjo... Jag är släkt med Larry Åström och har andra släktingar som gillar silver, jag 

har alltid varit skeptiskt till massor av saker tills det bevisat funkat... Det som jag har upptäckt i det 

jag testat med silver är att förkylningssymptom i princip försvinner direkt och kan blir bra direkt... då 

man sprejar i halsen 1-2 gånger. Nu tänkte jag behandla min nagelsvamp som man fått från hockeyn 

då man spelar 3-4 gånger veckan = många duschar... då andra medel inte verkar funka alls och jag har 

provat några nu under ca 2 år... hoppas silver får bukt på detta då det inte bara ser fult ut, utan det 

gör också ont ibland... Men silver hjälper inte mot allt, men mot mycket har jag förstått. 

 

Mia Bibi D. Även om det har gått över 3 månader sedan jag började med ks och jag, sedan dess, inte 

har haft ett enda utbrott i min "kroniska" sjukdom (herpes) väntar jag med att berätta mer ingående 

om det miraklet.Kom till Altea /Spanien igår och i morse ramlade en byrålåda ner på min tå. Är 

tacksam för att en av mina resekamrater är Ks. 

 

Jenny Westberg. Ormbiten katt! Någon som gett ks och fått resultat? Uppdatering senare: Katten 

helt återhämtad!! Doppade för övrigt tassen i ks och svullnaden la sig! I övrigt har hon mått bra hela 

tiden!! Hade hennes allmän tillstånd varit påverkat hade jag givetvis tagit henne till veterinären. 

 

Jenny Palmborg. Dotterns ena dvärghamster såg risig ut med irriterat öra. Hon hade dessutom 

tappat päls runtom. Trodde att det kanske var kört för hon är ändå snart 2 år, men tänkte iaf testa att 

spraya på lite KS. Och se på sjutton! En vecka senare är örat i stort sett som vanligt och ny päls på väg 

ut! Jag har en sån liten vit sprayflaska till mitt KS. Sprayar ett par ggr ca 20-30 cm ifrån så det inte blir 

för hårt. 

 

Lena Eliasson. Fick svamp när jag åt pencillin nyligen,,,,, sprayade med KS o det försvann efter några 

dagar. 

 

Sofie Broman.Det här är Ester, min bästis. Hon har med hjälp av ks, msm och cocosolja blivit mkt 

bättre från sina allergier. Ester klarar sig nu helt utan kortison. Håller fortfarande på att öka msm-

dosen. 



 

 
 

Michaela Ejderflykt. Helt fantastiskt, jag blev överraskad! Min 6 åriga kolli tik fick en vårta på nosen, 

svart avlång flik för ca 6 månader sedan. Jag trodde jag var tvungen att "operera" bort den. 

För några dagar sedan fick jag för mig att spruta KS på den. Kunde inte tro faktiskt att det skulle ha 

effekt - MEN igår var den helt borta! Känns som ett mirakel faktiskt. Den har helt försvunnit och hon 

är vacker som en dag igen! När hon var unghund hade hon ögoninfektion och det läkte också 

överraskande snabbt med KS, också på några dagar. 

 

Lena Svelander. Ännu en solskenshistoria som jag vill dela med mej av. Systers Labrador har under 

hela uppväxten ( han är två år nu) haft problem med öronen. Illande röda. Han kliar och håller henne 

vaken på nätterna för han blir orolig och vankar omkring och skakar. Eviga ( dyra) veterinärbesök. 

Antibiotika, öronrens. Specialfoder då veterinären misstänkte foderallergi( också jäkligt dyra såklart). 

Hon fick en liten sprutflaska KS av mej och jag sa till henne att spruta i öronen 4 ggr om dan. Första 

dagen skakar han upp svart klegg som hon torkar ur. Tredje dagen är han helt ljusrosa och fin i 

öronen . Sover gott. Inget kliande, vankande eller skakande längre. Behöver jag tillägga att hon har 

bett mej köpa en flaska till henne också nästa gång jag handlar  

 

Siv Linman. En av mina katter har också haft problem med gegga i öronen. Jag rengör dem med ks 

regelbundet när katten själv säger att det är dags. Jag får inte rengöra dem utan ks. Han säger också 

till när ks är slut i skålen som alltid står framme. Ibland vill han ha i spruta. Det är nog när hunden 

varit i silverskålen  Mina tre djur självmedicinerar med ks så ibland är det ingen som vill ha ks. 

 

Jeanette Hedell .Marianne Westin Carumas, jag känner till många som fått lika bra resultat på 

kliande tassar, då det ofta är svamp. En hund hade haft besvär i flera år, två veckor tog det, så var 

hon bra. Vi fick lov att blanda i lite MSM i Ks:et, ibland räcker det inte med rent Ks. 

 

Lena Svelander. Jag har en dotter som utbildar sig till veterinär. Hon har 1,5 år kvar och hon är i alla 

fall övertygad om KS fördelar :) 



 

Louise Mérus. Bevis på att KS fungerar. Min syster brände sig på fredagen på en stekpanna som varit 

i en 300 graders ugn. Hon tog i handtaget under en minut efter att den tagits ur ugnen. Halva handen 

blev brännskadad. Jag åkte dit med min silverflaska och hon badda handen i ca 45 min. Det gjorde så 

ont att hon åkte till Jorvs sjukhus. De sa att det var en andra grads brännskada. De satte ngn kräm på 

och ett silverförband (som hon bad om att få). Idag när hon åkte till hälsocentralen trodde 

sjuksköterskan att hon skulle öppna ett förband och se ngt hemsk, och det här var resultatet. Hon 

fatta ingenting . Handen mår bra nu. Otroligt. 

 

 
 

Ann-Katrine Backman. KS är fantastiskt på brännskador, för ca 3 månader sedan så tog jag själv i en 

form också som varit i 250 grader med bara fingrarna. Fick en hemsk smärta, såg att blåsor började 

komma och vävnadsdöd, skulle ha blivit andra gradens brännskada, men stoppade fingrarna genast i 

KS och på 5 minuter så kände jag inget av brännskadan längre. 

 

Pernilla Tingberg. Noskvalster. Sprayade in i nosen flera gånger om dagen några veckor och det 

försvann. 

 

Mayne Sundewall Hopkins. Måste berätta att jag klippte av en bit av vänstra långfingertoppen ikväll 

!! Jag skulle klippa till en bukett blommor ..och ja, jag var hungrig och hade bråttom!  S o m det 

blödde!! Jag hade fullt sjå att trycka på glipan medan jag letade en bomullstuss ..blod 'överallt' på 

diskbänken. La bomullstussen i en liten skål och sprayade med KS (som har sin givna plats i köket! Har 

sprayflaskor med KS 'here there and everywhere'..), först på glipan (blodet pumpade ut..) sedan på 

bomullstussen. Den höll jag sedan mot såret en god stund. Efter ett tag kände jag att det lugnat sig 

och vågade lyfta på bomullen. Det hade slutat blöda ..men jag fortsatte att hålla emot och höll 

bomullstussen fuktig med KS. När jag äntligen fick sätta mig och äta resterna efter gårdagens goda 

kyckling gryta, visade jag glipan för min man (..ångerfull för att ha kommit hem med blomstereländet 

Smiley grin ). Döm om vår förvåning ..vilken glipa?!! Den hade praktiskt taget slutit sig och nu syntes 

bara en liten 'rand' som jag för säkerhets skull ska plåstra om innan jag går till sängs. Kolloidalt silver 

ÄR fantastiskt! 

 

Marie Winterstam. Klippte pulpan i en klo på hunden, har prövat en massa olika preparat, aldrig 



hjälpt, tog KS, slutade blöda på en gång. Vad vore livet utan KS. 

 

Ann-Katrine Backman. Är så enormt GLAD ikväll, så tårarna rinner. Igår blev jag kontaktad av en 

person som har en anhörig som har haft hemska plågor i cancer. Tumören sitter på ryggraden och 

trycker på nerverna. Dom frågade mig vad dom kunde göra för att lindra plågorna, så jag sade att 

dom ska dränka in en kompress i en blandning av Ionosil och Lignisul MSM och lägg den på stället på 

ryggraden där dom vet att tumören sitter. Jag sade också att om jag var den personen skulle jag ta 

rent Ionosil invärtes 1 msk 5 ggr/dag. Ikväll blev jag kontaktad igen och nu berättade personen att 

smärtorna och plågorna som personen har haft har blivit mycket mycket bättre redan. Personen som 

hämtade produkterna igår berättade att personen hade fallit på golvet igår pga plågorna. Så ni kan 

tro att jag är glad idag, då Ionosil och Lignisul MSM verkat ha lindrat så effektivt. 

 

Johanna Martikainen. Min mamma hade fasansfulla nervsmärtor från en inflammerad hålighet till en 

utdragen tand, så hon var sängliggandes med migrän och öronvärk pga det. Lät henne swisha runt 

Ionosil 2 gånger om dagen, efter 2 dygn helt symtomfri. 

 

Eva Rehn. Har gjort detsamma på min sambo metastaser i skelettet åt tidigare morfin mot värken 

äter ej morfin längre har inte ont mera. 

 

Kerstin Bäckman. En liten wow-upplevelse idag. Igår upptäckte jag en vad jag tror fettknöl på 

hunden. Rakade bort pälsen på stället, klämde och kände. Hunden markerade ingenting och 

ingenting verkade vilja komma ut ur knölen heller. Jag baddade på med KS och tänkte inte mer på det 

förrän idag efter lunch. Knölen är nu halverad. Nu hemkommen efter nattjobb. 

Knölen snart ett minne blott. Blaskar på lite mer när jag vaknat. 

 

Åsa Hinshalwood. Måndag 6/7, första semesterdagen, har precis kommit hem från gymmet och ser 

fram emot 4 veckors semester med mycket träning. Får ont i halsen under em och på tisdagen låg jag 

mest. From onsdag så var jag däckad. Feber, ont i halsen, ont i huvudet, ont i öronen, 

ögoninflammation och hosta. Och hosta. Och hosta! Vecka 2 går jag till läkaren för att få 

hostmedicin. Allt ser och låter bra. Man tar ett CRP som visar sig vara 110. Lunginflammation och 

penicillin. Tillbaka två dagar senare för ett nytt CRP. 112. Troligen mycoplasma så nytt penicillin. 

Testade silvergrogg några gånger utan effekt. Tänkte inte mer på KS, skyller på febern. Blir sakta 

sakta bättre, även hostan även om det går långsamt. Vecka 5 blir hostan värre. Har kontakt med VC 

några gånger som tycker att jag ska avvakta. I veckan slog det mig. KS! Så jag gick och tog klunkvis 

under flera dagar. Hur jag mår idag, efter 5 dagar med KS? Tackar som frågar, nån enstaka host lite 

då och då men såååå mycket bättre. På några dagar. Tack KS! 

 

Lise-Lott Richard. Ersätt fluor med kolloidalt silver och msm. Köp en tandkräm med kolloidalt silver i. 

Det gjorde jag. Och sist jag var hos tandläkaren fick jag beröm. Inte ens någon tandsten. 

 

Lotta Back F Neuman. Har använt KS som ansiktsvatten i flera månader nu o fått bättre hy och 

sprayar nästan dagligen i ögonen, inte alls farligt, tvärtom. 

 

Tone Lyche.  Har med en sprayflaska och använder den under dagen att spraya ögonen med. KS och 

liiite MSM i. Underbart för ögon när man har Sjögrens dvs torra ögon. 



 

Stefan Meurk. Använder KS efter jag rakat mig, fungerar bättre än alla olika aftershave lotioner jag 

testat. 

 

Björn von Backe. Visst är det en underbar känsla att spraya på KS efter man har rakat sej med en 

taskig hyvel och får röd irriterad hy med lite småsår! Blödande slutar på en gång, inge mer små 

papperstussar i nyllet! 

 

Helena Huldt.  Hahaha älskar !! ;-D Sen ett år tillbaka, då ks kom in i mitt liv så har jag inte bara funnit 

ett medel som kom för att stanna i mitt liv, men jag har även fått se sanningen om hur grundlurade vi 

blir av våra myndigheter. Ni vet den där magkänslan som inte ger sig men så snart man börjar 

uppfatta ord så invaggas man in i en falsk trygghet om att klart våra olika myndigheter gör allt för vår 

bästa?! Ja jo tjena. Faktum är att de gör ALLT FÖR pengar. Men pengar är ju inte samma sak som vårt 

bästa. På ett år har min bild av livet, mediciner, hälsa och ohälsa, vacciner och ja våra "kära" 

myndigheter förändrats totalt! Och jag kunde inte bli mer tacksam! Så tack för allt den här gruppen - 

ni har förändrat mitt och min familjs liv, vår framtid och har gjort mig till en nu medveten person som 

aktivt tar beslut över saker och ting. Det är fullkomligt skrattretande hur ett oetiskt och omoraliskt 

förhållningssätt verkar vara ett krav inom vissa yrken och områden. Och hur det är tillåtet att inga 

sanktioner delas ut/inte lika ofta som det borde. Den här gruppen blev dörröppningen för mig som 

jag klev igenom och har nu satt mig in inom många aktuella och så viktiga områden. Smiley smile och 

klart att jag för vidare mina kunskaper och upptäckter. För framtiden formar väl vi, så det krävs att 

fler blir medvetna om hur det faktiskt ligger till med allt det vi lärt oss att ta förgivet. Och nej jag tar 

ingenting förgivet längre. Den här mamman har satt ner foten. Bra jobbat ni alla som kämpar för 

sanningen och all mobbning. 

 

Åsa Olsson. Jag använder ks till mkt med bra resultat, både på mig själv och på min häst. Nu senast i 

juli då jag snubblade under en jogging runda och åkte kana på händerna i nedförsbacke på grusväg, 

fick stora, djupa och duktigt smärtsamma sår på bägge handlovarna men det läkte ut fint på par 

veckor efter ihärdig behandling med silvervatten och silversalva. Det hade tagit betydligt längre tid 

med betydligt mer lidande utan ks. 

 

Marianne Hilbert.  14 månader med MRSA trots antibiotka och Ionosil KS löste problemet på 8 dagar 

är anmärkningsvärt. Vad som är ännu mer anmärkningsvärt är då att läkemedelsverket inte ens 

lämnar KS ifred, utan hotar med vite på 800000 om Anders yttrar sig om medicinska verkningar av. 

Man låter hellre människor lida och dö än att de ska få kännedom och chansen att bli friska med KS 

Läkemedelsverket skulle kopplas helt fri från industrin och verka för folkets bästa hälsa istället. Det 

skulle se helt annorlunda ut på apotekshyllorna då. KS i 1/2 liter, 1 liter, 5 liter i långa rader + mycket 

från hälsokosten i dess naturliga former såklart. 

 

Annelie Ek. Silver dödar bakterier, virus och svamp och är dessutom fritt från biverkningar. Har jag 

ont i halsen gurglar jag det, har jag skurit mig i fingret tvättar jag med det, vid magsjuka gör jag 

silvergroggen och håller tummarna att det räcker. För mig funkar detta utmärkt och jag behöver inte 

ta annan medicin än levaxin, som är tillskott av sköldkörtelhormon, eftersom jag har hashimotos och 

skulle må mycket dåligt annars. 

 



Susanne Nyman. vi har varit hundvakt i helgen to-sö till en riktigt gammal hund som hade ett sår 

mellan trampdynorna(det såg ut som om skinnet var borta , nästan som skavsår). Vi putsade med 

kolloidalt silver och satt silversalva på några gånger. Satt också på maten och i dricksvattnet Då jag 

bad dottern putsa/smörja salva på söndagen kunde hon inte hitta såret. Då ägaren kom på kvällen 

var han så glad för han hade varit till veterinären och provat en massa olika salvor men inget hade 

hjälpt. Det hade varit så där väldigt länge. 

 

Jerry Essgren. Tycker vi skall dela så mycket vi kan på våra egna fb-sidor så folk får upp ögonen o 

vaknar upp. Delar o informerar alla i min omgivning flera som fått upp ögonen för vilka effekter ks 

tillsammans med andra produkter har senast en granne med psoriasis o klåda lite silversalva o klådan 

borta nu har hon fått papper att läsa om ks samt msm. 

 

Margareta E Andersson. Behövs inga specialister för vårtor och nagelsvamp så länge det finns ks och 

ems salva. Det är jag ett levande bevis för. 

 

Leif Lundberg. FOTVÅRTOR. Jag hade precis på "Fråga doktorn" i bakgrunden när en patient frågade 

om fotvårtor, som vården vägrade att behandla. I programmet rekommenderades avlastning som 

bot (så att man kan gå med sina fotvårtor). Precis samma sak hände vår son för två år sedan. Han fick 

fotvårtor under ena foten och inga av apotekens produkter hjälpte, varpå vi gick till läkaren på 

vårdcentralen som gick iväg för att skriva en remiss. Läkaren kom tillbaka och sade att det var ingen 

idé att skriva en remiss för att fotvårtor inte var tillräckligt allvarligt (de hade gjort det för en annan 

patient och då hade de fått detta besked). Han skulle alltså gå omkring med ett tjugotal fotvårtor och 

började få svårt att gå. Under tiden jag väntade så kom jag att tänka på EMS-salva som vi hade 

hemma i husapoteket. Vårtor orsakas av virus och kolloidalt silver dödar virus utan att skada för 

övrigt. Jag sade till läkaren att jag skulle prova med EMS-salva som läkaren till min förvåning var 

bekant med (men som man tydligen inte får tala om för patienter). Läkaren tyckte att det var en god 

idé. Sagt och gjort. Vi gick hem och smorde in fotsulan och tårna (fem vårtor på stortån) med EMS-

salva medan han satt vid datorn (som ungdomar gör). Efter en månad var samtliga vårtor borta och 

inga ärr alls. Vi behövde inte ens fila på dem, de bara försvann. Jag gick tillbaka till vårdcentralen och 

berätta om resultatet och hade med mig en broschyr med Ionosils produkter. Läkaren var uppriktigt 

intresserad, men frågan är om man vågar berätta detta för patienterna? " Vi lade en liten handduk på 

golvet under datorn, smorde in fotsulan rikligt med EMS-salvan och sedan hade han foten på 

handduken, medan han spelade sina spel. EMS-salvan fick verka minst en timma varje dag. Vården" 

har blivit sjuk och verkar gå ut på kränga "läkemedel" och inte att läka patienter. Vi har gått från 

"Best Practice" till "Big Business" där patienterna står för notan. Där läkarna går i 

läkemedelsindustrins ledband. Endast folket kan ändra på detta och team Kostdemokrati kommer 

framöver att presentera förslag på hur vi ska komma tillrätta med att vår livskvalitet blivit "kapad". 

 

Lotta Sabel. Är medicinsk fotvårdare o säljer Emscreme som attan. 

 

Leif Lundberg. På grund av en skada (trång tårkanal) så kan jag få ögoninfektion någon gång per år i 

ena ögat som svullnar upp, det varar sig och efter cirka två veckor har det läkt av sig själv. Sist det 

hände så smorde jag in ögat med EMS-salva och efter två till tre dagar hade ögat läkt. Inte konstigt 

alls och vården vet om detta, men de tiger som muren (då de inte vill förlora sitt jobb). Alla vet om 



det då det sändes i TV år 2009. - Alla tjänar på ”silverplåstren” – Revolution i vården av brännskadade 

.... http://www.svt.se/.../alla-tjanar-pa-silverplastren... 

Vad sägs om (citat): Färre infektioner, mindre antibiotika och kortare vårdtid. Regelbunden 

användning av bakteriedödande silverförband har lett till stora förbättringar i vården av 

brännskadade barn. Varje år tar Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB) emot ca 400 barn som bränt sig. 

Hälften är under två år och de flesta har skållats av hett vatten. Behandlingsmetoden man nu 

använder togs i bruk för 7 år sedan. Den går ut på att förbanden avger silverjoner i såret som gör att 

risken för infektioner minskar dramatiskt. Det visar nya siffror från ALB som Rapport har tagit del av. 

 

-Vi hade problem med infektioner, vi fick lägga om i narkos rätt ofta, vi försökte ligga steget före 

infektionerna med större eller mindre framgång. Vi var också tvungna att transplantera rätt tidigt för 

att göra det innan såret blev infekterat, säger Ole Strand, som är överläkare på ALB:s 

brännskadeenhet för barn. 

Radikalt kortare vårdtid 

Sedan läkarna började använda silverförbanden så har vårdtiden minskats från elva till två dygn. 

Samtidigt har antibiotika användningen kunnat sänkas med hela två tredjedelar för de svårast 

skadade patienterna. 

 

Sparar pengar 

 

Förutom att minska barnens lidande har silverbehandlingen lett till att landstinget sparar drygt 40 

tusen kronor per inlagd patient. Dessutom har ingen av patienterna drabbats av livshotande 

infektioner sedan metoden introducerades. -Vi var mycket förvånade i början när vi såg de första 

resultaten, som var så revolutionerande mycket bättre än vad vi hade sett tidigare. Nu har vi vant 

oss. Nu förutsätter vi att det ska vara så här varje gång, säger Ole Strand. 

 

Trodde på hemska ärr 

 

Malin Nordesjös ettårige son Dante brännskadades av hett vatten. Hon är förvånad och glad över hur 

bra det gått. -När jag satt i väntrummet medan den första behandlingen gjordes funderade jag om 

han någonsin skulle kunna få en flickvän efter det här, för den där ärrbildningen under ögat skulle 

säkert bli fruktansvärd. Men efter bara några dagar såg vi vad som hänt och efter en vecka kunde 

man nästan inte se att han hade fått brännhet vatten i ansiktet. Det var helt fantastiskt! 

 

-I dag är Dante jättepigg och glad. Skadorna har läkt fantastiskt bra, han har återhämtat sig väldigt 

fort på två veckor. 

 

OCH NU ARBETAR VÅRA EGNA TJÄNSTEMÄN PÅ LÄKEMEDELSVERKET PÅ ATT FÅ BORT KOLLOIDALT 

SILVER FRÅN MARKNADEN. HAR DE TAPPAT ALLT VETT OCH SANS? OM INTE GENERALDIREKTÖREN 

(GD) INGRIPER OCH TAR DESSA INKOMPETENTA TJÄNSTEMÄN I ÖRAT - SÅ HAR GD BEVISAT SIN BRIST 

PÅ KOMPETENS OCH GD MÅSTE SÅLEDES ERSÄTTAS, VILKET ÄR ANSVARIG MINISTERS ANSVAR 

(REGERINGENS). OM REGERINGEN HUKAR SIG I SINA BÄNKAR SÅ MÅSTE VI BYTA REGERINGEN. 

 



SÅLEDES HAR FOLKET BOLLEN 

 

Eva Salomonson. Vill bara säga att Anders har koll på allt, jag har provat både KS och MSM och har 

mycket bra resultat både på människa och djur, med fantastiska resultat. Prova du också, kostnaden 

är mycket låg, men resultatet är förvånande! 

 

Ametist Britt. Har använt  KS i ca 15 år. Har kronisk bihåleinflammation. Tar silver med en gång när 

jag känner det är dags. Använder KS till ögondroppar eftersom jag har torra ögon - likadant med 

öron. Jättebra till det mesta. Känner en som hade pronlem med sina nagelband, hon baddade dessa 

med KS. Idag borta. MSM tar jag var dag i juice för lederna har halverat mina verk tab. TOPPEN! 

 

Birgit Axelsson.  Har använt Kolloidalt silver, av olika märken, sedan 2004 med fantastiska resultat 

och inga som helst biverkningar. 

 

Cecilia Mildeus.  Min son fick frityrolja på sin fot. Hade andra graden brännskada blåsor över hela 

foten. Tack vare dessa fantastiska silverförband så läkte såren hur bra som helst och ärret syns 

knappt. 

 

Margareta Elborgh. Idag var jag hos en kiropraktor utbildad i USA. I hans familj har man använt KS i 

15 år vid urinvägsinfektioner och influensa med alltid samma goda resultat!!! 

 

Persdatter Tone. Følger med så godt jeg kan..for bl.a så har jeg blitt friskere av mine kroniske plager 

pga sølvet.....bl.a så grodde et beinbrudd på 5 uker.da hadde jeg hatt brudd i 8 mnd! 

 

Sara Öjesten. Vår dotter har blivit av med 40St!! Mollusker som satt på benen, magen och spred sig 

som en löpeld. Läkarna sade bara att de kom att torka ut o trilla av... 

 

Mari Åhlin. Vi har använt Kolloidalt Silver i snart 2 år. Har reumatiska sjukdommar men Tack vare KS 

fått livsglädjen tillbaka ! En extra bonus är att håret har fått sån fin kvalité. KS har hjälpt vår lilla pudel 

med hans sjuka mage. Han har fått droppar KS i maten 2 gg/dag sedan 1 år och nu kräks han inte och 

har inga magsmärtor. Sen kan jag rekomendera KS indränkt på en handduk för solskador. 

 

Linda Persson. KS hjälper mig i vardagen med allt från inre åkommor så som virus, bakterier, svamp 

som till yttre åkommor som sår, svamp, brännblåsor, insektsbett mm. Låt oss själva få bestämma hur 

vi vill göra med våra kroppar, då ni bara tar hand om symtom o skiter i underliggande problem. Vi 

känner själva hur kroppen svarar, ni bara gissar. Låt stackars Anders vara!! Han har hjärtat på rätta 

stället åtminstone!! 

 

Kristina Kalman. Jag har använt Kolloidalt Silver (inte Ionosil) drygt ett år till mej och min hund med 

fantastiskt resultat. Min hund var väldigt sjuk i Borrelia och antibiotika hjälpte inte så jag provade 

med kolloidalt silver och han blev frisk på väldigt kort tid. Därefter började jag ta silvret själv och har 

använt det på kompress mot en värkande tand och därmed sluppit göra rotfyllning, inte varit förkyld 

eller haft magsjuka på över ett år och mår väldigt bra. Min pappa blev av med eksem när han 

behandlade det med kollidalt silver.Eftersom det har haft effekt på hunden påstår jag bestämt att allt 

tal om sockerpillereffekt är rent löjeväckande! 



 

Tina L Hedenquist. Jag har oxå två barn hemma som ibland frågar mig "mamma, ska vi ta lite silver 

nu? 

 

Annelie Hjalmarsson. Jag har träffat på många nya i sommar och fått in dom på KS och MSM även 

pratat runt bland hundägare som har börjat ge djuren. Min hårboll älskar att ha silver i vattnet. 

 

Robert Gunnarsson. Tog KS på mina fötter, har problem med spruckna hälar och mokasinsvamp. . 

Blivit jättefina! Jag hoppas fler folk vaknar upp och inser läkemedelsindustrin medvetna onda 

agenda.  Bruka kalla dem för vita maffian. Btw har sköldpaddor o vattnet började lukta o hällde KS 

bara typ ett mått av en kork.. o den försvann den illaluktande doften ganska fort.  

 

Eva Eliasson. Natten till igår kände jag att jag höll på att få ett herpesutbrott på munnen. Två små 

blåsor blev det denna gången. Sprang till min lokala hälsokost, och jo, Ionisil fanns (hutlöst pris men 

läget var ju akut). Baddade på blåsorna hela dagen och kvällen, och fortsatt nu på morgonen. Känner 

det typiska bultandet och kliandet, men blåsorna är borta, inte ens en sårskorpa!!! Varfööööör har 

ingen berättat om ks för mig tidigare??? Ska bli spännande att se hur det utvecklas, normal 

läkningstid brukar vara 1.5 vecka. 

 

Lena Lindberg Fd Karlström. Jag har använt Ionisil silver på herpesutslag och det hjälper jättebra, tar 

bara någon dag innan det är borta. 

 

Karin Berglund. Har vänner som är helt förundrade över hur bra det fungerar på just munsår. 

 

Elisabet Aronsson. Sätt in alternativet Protocel. Jag har botat min lungcancer och tumörer i njurarna 

med detta och kostomläggning samt kosttillskott av olika slag. MedNature och deras hemsida samt 

boken "överlista din cancer "rekommenderas! 

 

Maria Persikan Raevaara. Hade en dansk Vetrinär här i Sverige ( Norrbotten ) , som frågade hur jag 

behandlat eksemet på min hunds tassar,, jag sa - törs jag säga- men jag sa; ks å grankåda,, jahaa sa 

hon: nå törs du prata om det, i Danmark använder vi det fritt utan tjafs!! Gött! Tyckte jag! Ha ha! Ks 

för att lindra å grankåda förhindra slickande,, så slipper vi " kragen ". 

 

Ylva Soneland. Ett av våra barnbarn blev av med sina vårtor när vi var på utlandssemester.Då fick 

han KS morgon och kväll för att undvika semestermage. 

 

Emma Blad. Silverlotionen hjälpte Lady när hon fick mugg en gång!  

 

Evuska Hanhineva. Mina katter o hundar blir bra efter bara några timmar när jag ger dom ks, låt din 

vovve dricka lite flera gånger om dagen och även spraya i nosen och munnen, det ger resultat..finns 

små sprayflaskor att köpa. 

 

Eva Salomonson. Jag har haft kontakt med Anders Sultan i 14 år men aldrig fått någon 

marknadsföring från hans företag, däremot har jag själv använt både KS och MSM på både människor 

och djur med fantastiska resultat helt utan biverkningar. Kommer aldrig att sluta med dessa 



produkter, men däremot vill jag berätta för ännu fler hur tryggt det är att använda dessa produkter. 

För mig finns det inte något annat som kan fungera som ett allroundmedel när det gäller virus eller 

bakterier och kanske även andra områden. 

 

Eveliina Parkkinen. Nu har jag fått hem vild, ekologisk oreganoolja (högkoncentrerad). Tog en droppe 

igår under tungan. Spottestet imorse var jättemycket bättre! Candidaöverväxten är kvar men det 

känns hoppfullt. Bebis har fått KS dessa dagar. BVC sa i måndags att torsken är kvar men att det är så 

lite nu att det inte är ngt de brukar behandla, så vi slapp deras preparat. 

 

Gunnar Isaksson. Ja nu har säkert ansvarig utgivare och ägarna till tidningen något att fundera på. 

500000 kr i krav kan säkert få ordning på den tidningen och andra medier som vill väcka 

uppmärksamhet och sälja lösnummer mha VoF. 

 

Lennart Nilsson. MSM gjorde min dotter i stort sett besvärsfri efter att hela livet haft eksem (29år). 

Ca en tesked om dagen i apelsinjuice. Tog 2-3 veckor. Själv använder jag det dagligen mot Artros. Har 

inte behövt diklofenak o liknande preparat på snart 2 år. 

 

Johanna Sofia Siljehagen. Jag fick konstiga blodfyllda blåsor under fötterna. Köpte ekologisk bomull, 

dränkte dem i KS lindade runt med eko bandage och hade en plastpåse över, under natten. 

Morgonen därpå var blåsorna borta och blodet torkat. Sen dess har jag inte haft mer blåsor. testa om 

samma metod kan fungera på dina händer. 

 

Cornelia Wruck-Thorsell. Peppar peppar. Sedan jag började med ks, både dricka och använder som 

ansiktsvatten så har jag inte haft ett enda munsår på över ett år. 

 

Daniel Lekardal. Har haft problem med bihåleinflammationer ständigt i 27 år efter att en katt triggat 

allergi. Sista gången vanliga läkare var inblandad fick jag äta 2 verkningslösa kurer, sjuk och dålig i 

totalt 9 månader. Med hjälp av kolloidalt silver som sprayats/sköljt rent i näsan vid behov är jag 

besvärsfri. Spraya även i ansiktet. 

 

Nicolas Lowe. Jag har haft sår som VÄGRAT läka på insidan av näsan i ett par månader. Har tagit två 

bomullspads och dränkt i ks och har haft dom i näsan nån timme innan läggdags senaste två 

kvällarna, och äntligen är såren läkta! 

 

Hanna Enell. Min väninna har blivit av med nästan all sin allergi sedan hon började med KS och Msm. 

Så fort hon känner att det är på gång tar hon extra KS. I näsan och även dricker. Hon tar varje dag och 

har nästan inte behövt något antihistamin denna vår och sommar. Innan var hon tvungen att ta 

sprutor, och äta antihistamin varje dag. Så det är absolut värt att testa. 

 

Carita Kujansivu, Fasen va jag e duktig!!! Blir rädd för mej själv ibland nästan! Har i flera års tid gått 

hos tandläkaren för att rensa tandsten osv. Har haft en dålig prognos på tänderna. Risk för 

tandlossning o djupa tandfickor. Tandsköterska har tipsat om det ena o en det andra. Men så för ca 1 

år sen bestämde jag mej att sluta med fluor tandkrämen (Har vetat länge att fluor e ett nervgift). 

Köpte mej en joniserande tandborste. Dyr som fan men iaf. Kan ha den resten av livet. Bara byta 

borstar regelbundet. Inhandlade kolloidalt silver tandkräm och har använt den sen dess. Har idag 



varit hos tandläkaren på kontroll. Inte en tillstymmelse till tandsten. Har haft massor innan. Å inga 

tandkötts fickor alls!!!!! Jajjemen där spar jag in mkt pengar! fan va jag e duktig om jag får säga det 

själv. 

 

Anki Willenius Fd Vang. Min gubbe höll på att tappa tänderna. Med silvervatten en period, så sitter 

de fast benhårt igen. 

 

Emma Lian. Jag hade jättemycket tandsten innan och fick lätt hål... slutade med fluor för ca 2 år 

sedan, nästan ingen tandsten och inte minsta lilla tendens till hål! 

 

Lena Angeli Nilsson. Psykisk ohälsa. Av egen erfarenhet vet jag....en mycket nära familje medlem 

slutade efter utfasning av sina mediciner helt med dom...eftersom dom gjorde bara henne sjukare 

och sjukare, med massa vitamin o mineral tillskott och även andra kosttillskott däribland MSM och 

KS....naturlig näringstät mat och kärlek, blev hon helt frisk från att ha mått mycket dåligt i många år… 

 

Anette Olofsson. Hörde om en undersökning bland blivande läkare att 2 av 3 trodde kost kunde 

förbättra sjukdomar innan läkarutbildningen börjat. Efter utbildning var det i princip ingen som 

trodde det. Hjärntvättade. 

 

Lindstrand Thomas. Nu är katten på bättringsvägen. Ett sår som inte läkte, tog 40 timmar sen läkte 

det ihop, efter ett spray med KS. Nu har håret börjat växa igen. Inflammation i tandköttet. Sen har 

han kliat så mycket så håret försvann. 

 

 
 



Michael Balassa. Var samma med min katt. Stort runt sår på 4x4 cm. Veterinären ville avliva då han 

inte trodde det skulle gå vägen. Sydde ihop den jordiga skinnfliken efter rengöring, satte dränage, 

sprutade in antibiotika och sprayade silver med jämna mellanrum. Blev bra på mindre än en vecka. 

Det är guld med silver! Katten fick dricka ks också. Det får de båda två. Kompis blev av med alla 

fotvårtor på några dagar och han trodde inte på det. Min mor blev av med fult märke på tinningen 

som liknade en leverfläck på några dagar. De blir tysta och fundersamma. 

 

Anonym. Hjälp min son har bränt ansiktet på en rökbomb. Har lagt en indränkt silvertrasa på nu. Vad 

mer göra? Svar: Oj, se till att hålla trasorna indränkta i silver och ha dom på så länge som möjligt! 

 

När jag kom hem i morse efter att ha jobbat natt, var hemma 8.15. 7.45 hade min son gjort en 

egentillverkad bomb som hade sprutat upp i ansiktet han var blossande röd i ansiktet och svullna 

ögon Jag dränkte in tygstycken med ks sen åkte vi in. Efter tio min hade det lagt sig och blev bara 

bättre å bättre Hade det inte varit för ögonen hade jag aldrig behövt åka in till sjukan. Dom spolade 

ögonen 2 ggr Och efter noggrann ögonundersökning så sa dom att det skulle läka. När jag kom in till 

Karolinska  sa jag att jag dränkt in tyg med silver. Ingen läkare eller sjuksköterska kommenterade det 

ens utan han fortsatte ha de på sig. Nu har vi kommit hem och han gick å la sig i sängen efter en 

minut ropade han att mamma kom hit nu med ditt silver. Så nu har han fått ansiktet täckt med 

kompress och tygstycken. Jag är helt övertygad om att det hjälpt till kraftigt i läkandeprocessen. 

 

Jag tog en halvliter Ionosil med i väskan till sjukhuset och fyllde på när inte sjukhuspersonalen såg på. 

Ögonläkaren på st Erik sa att jag kunde köpa en salva på Apoteket , frågade vad den innehöll, bara 

Vaselin sa hon. Då tog jag fram EMS burken och visade henne, hon slängde bara en blick på burken 

och sa att hon bara kan rekommendera salvor som hon känner till. 

 



  
 

Första bilden direkt efter.  Andra innan vi går hem från ögonmottagningen I dag kunde han se 

ordentligt.  Han sov i natt med kompresser med ks på ögonen. 

 

  



 

Han smörjer in sig själv nu när mamma jobbar och vill verkligen bli fin i huden igen. 

Jag är så glad att allt har gått så bra och är lycklig för att jag hittat detta undermedel! Det har 

verkligen varit dunderbra, han har sin egna lilla sprayflaska i fickan vart han än går! 

 

 
 

Avslutningsbild. Ang min son så ser det jättefint ut. Senaste bilden fr förra helgen nykonfirmerad. Av 

olyckan syns idag ingenting, inte ett märke är kvar! 

 

Inger Todd.Min pollenallergi är som bortblåst. Sen har jag ju märkt att allergin är helt borta och jag 

har haft fönstret öppet hela sommarnätterna vilket jag inte kunde alls förut. Har ju pollenallergi mot 

björk gräs å värst är gråbo. Har inte ens nyst. Märker att man knappt är snorig alls längre. 

Sedan har jag haft herpes mellan näsan och överläppen men det är ju bara å spraya silver så är det 

borta dagen efter, så jäkla bra! 

 

Sylvia Grop.  Japp jag blev överviktig och undernärd. Fast svenska läkare sa att allt såg bra ut !! Haha 

Trappade ut medicinen och bytte kost till mestadels rawfood Livingfood. Och trappade in msm och 

ks. Tack för det sjukvården. Men 100% tack till ionsilver & Co. Samt fb och kolodialt silver 2,0 och all 

hjälp.  Nu har jag själv hjälp en hel del. Samt min dotter har tappat pollenallergi på ett par månader 

med msm. Och lillkilllen med gluten intolerans har blivit bättre i maten av daglig msm mm och ökat i 

vikt. Jiha. Bra kost och näring samt msm som renare och vaktmästare i kroppen så funkar kroppen. 

Det blir flera och flera i gruppen. Och det är inte många dagar i veckan som jag inte talar msm ks med 

någon. Min dotter sa så sent som i måndags jag har ingen pollen allergi tackvare msm o ks  

Sonen sju år med 2 fästingbett ett riktigt rött med ks i munnen fler ggr /dag och ks omslag över 

natten. Samt bekräftat att vårtor på foten är vips borta och att myggbett slutar klia så sa han mamma 

vad gjorde vi när vi inte hade ks ? Haha. Vi slutar inte ha sånt här silver mamma eller hur   

Hans känslighet med magen och gluten och mot citronsyra är mycket bättre ingen diarré på länge 

tackvare ks msm. I löv it. Det fattar en sju åring och 11 åring. Fattar inte tingsrätten ? Jo det kommer 

de göra .  

 



Ann-Katrine Backman. Det var just en av mina kunder hit som jag "skolat" under ca 2 års tid med KS, 

hur han ska göra vid olika tillfällen och nu för två veckor sedan kapade han en bit av tummen sin i en 

byggcirkel. Ca 1/2 - 1 cm av änden av tummen for av och ca 2-3 mm av nageln var avkapad. 

Änden på tummen blev söndertrasad och det sprutade blod ur tummen och han for iväg genast till 

Vasa centralsjukhus för koll och omplåstring. Läkarna där sade att det såg hemskt ut och visste inte 

hur bra tummen skulle bli, men dom försökte nu sitt bästa i alla fall.  

Personen tog efter 3 dagar av bandaget och började ha tummen i rent Ionosil 2 ggr/dag, tar också KS 

invärtes. Ingen smärta har personen haft sen dess i tummen, ingen blödning trots att det är i 

tummändan, ingen infektion, ingen feber har personen haft.  

Idag då han kom och visade upp tummen till mig ville jag naturligtvis ta foto och dokumentera hela 

tummen, som såg hur bra som helst ut nu efter två veckor, vilket är helt fantastiskt. Såret såg idag 

helt fint ut, ingen infektion öht där och personen mådde hur bra som helst, ingen smärta idag heller. 

Då personen kommer igen om 4-5 veckor, så ska jag igen ta foto så får vi då se hur det utvecklat sig. 

Synd att det inte finns något foto från hur tummen såg ut från början, men ett foto är kanske inte det 

första man tänker på då man skär av sig tummen i byggcirkeln. 

 

 
 

Åsa Schritter. Jag har lyckats skära av mig toppen på långfingret i en mandolin... Läkte jättefint med 

KS, syns inte alls nu att det saknats en bit av fingertoppen och nageln. 



 

Helena Goude Berggren. Bränt mig på foten av kokhett vatten ikväll. Höll foten flera minuter under 

kallvatten och lade sedan på ett papper med KS på. Hur ska jag göra nu när jag ska sova? Det bränner 

väldigt på foten. Uppföljning dagen efter:  Jag hade bara pappret med KS på nån timme. Sen 

baddade jag en gång med KS innan jag somnade. Och på morgonen va det bra!! 

 

Annika Östman. Fick kokhett kaffe över benet för ett tag sedan, det brände ordentligt. Som tur tände 

det genast och jag sprayade ks på, flitigt, ungefär en halvtimme, lät det inte torka riktigt före nästa 

dusch. en timme senare syndes ingenting, kändes ingenting. 

 

Susanne Björk. Min kompis fick stekolja på hela handen. Hon höll fuktigt hela natten med 

kompresser indränkta i ks. På morgonen var all smärta borta o det enda man kunde se var en liten 

röd fläck. 

 

Barbro Rosendahl. Min erfarenhet efter drygt 1.5 års användning av KS/MSM. Jag har bl.a herpes i 

underlivet/ munherpes., hade kronisk urinvägsinfektion. Sedan jag använder 3x1 msk/dag KS och 

MSM nu trappat ner till 1krm/dag då magen ej tål högre dos har mina "utbrott" nästan försvunnit. 

När Mina herpes "utbrott", urinvägsinfektioner ger sig till känna blandar jag 1/2dl varmt vatten+1/2 

dl KS dricker allt i ett svep. Alt.Silvergroggen. Spraya med blandningen KS/ MSM 6:1. ( 6 delar KS och 

1 del MSM). På herpes utslag vid munnen baddar jag med blandningen 6:1. Vid urinvägsinfektion sätt 

en vaddtuss baddad med blandningen i urinrörsmynningen. Vid herpes i underlivet spraya ett 

trosskydd och låt vara i timmar och spraya en ny ....det blir bättre men det tar kanske tid. 

 

Moni Frantzen Björkgård. Frontlinje är ett nervgift! Gav mina fyra det en gång, tre av dem däckade 

ihop, varken åt eller drack på drygt ett dygn, aldrig mer. Idag får de rent K.S som vatten att dricka och 

en skopa MSM har aldrig varit så få fästingar på dem som denna sommaren. 

 

Lisa Magnusson. Min ena hund började slicka på sin ena tass väldigt intensivt, luktade infekterat 

också, då klippte jag bort lite tasshår och gjorde rent med KS, smörjde med silversalva. Efter 2 dagars 

behandling är allt borta. 

 

Sandra Andersson. Läste om avmaskning och ks. Min ena katt har sedan bebis haft problem med 

mask och måste avmaskas ofta. Läste att ks hjälper och idag ställe jag fram en skål med ca 2 msk ks 

bredvid vattenskålen. Efter han ätit sin mat valde han ks före vattnet och slurpa i sig allt! Så coolt och 

hoppas nu slippa ge avmasknigsmedel som omöjligt kan vara hälsosamt! Han tar ks med glädje varje 

dag och magen e mjuk o fin. Så hoppas hoppas. 

 

Eva-Britt Åström. Mina 3 hästar som går på bete har fått riktigt variga /rinniga ögon nu när 

småknotten kommit, sprayade alla ögon med KS, dagen efter var det mycket bättre, bara 2 ögon av 6 

hade lite rinn kvar. 

 

Sarah Pettersson Kaspersen. Min vovve hade återkommande öroninflammation i båda sina öron så 

ger han både KS och MSM efter 3 veckor var det borta. Valde samtidigt att gå över nästintill helt på 

färskfoder fritt från spannmål.  När jag startade så fick min hund 1 msk msm och 1 msk KS i 

färskfodret 1 gång om dagen i 2-3 veckor sen gav jag mellan 1 tsk och 1 msk i ca 2 v och nu ger jag 



varannan dag som "underhåll". Kan öka på om han t ex badat eller ätit torrfoder.  

Jo tack. Inte billigt att kolla öronen och medicin på det. Därför jag valde att testa detta innan jag 

bokade tid igen. 

 

Knut Inge Lande Knut Lande. Har i många år haft innflammation i tandköttet, tänder lossnar å ramlar 

ut. X antal tusen har gått med till tandläkare o hygienist. Efter kort tids andvänding av KS var 

innflammation borta, och lösa tänder fasta igen. Har heller inte haft en enda förkylning efter jag 

började med KS. Takk Anders. 

 

Robert Roemmelt. Kan bara intyga att för mig har en blandning av glukosaminsulfat (Gluko/Max) och 

MSM som jag tar mot min artros tagit bort symtomen fullständigt. Absolut inga smärtor längre och 

kan röra mig som innan jag fick artros. 

 

Märta Lindqvist. Vill berätta om en bra sak. Jag är massör och intresserad av allt som fungerar för att 

få en bättre hälsa. I ca femton år har jag kämpat på med massage, olika manuella tekniker och 

elektroterapi. Men har aldrig riktigt kommit igenom det kraftiga försvar som de flesta kroppars 

nervsystem har mot behandling. Ibland har jag känt att nä nu jäklar, håller jag på tills det släpper, och 

fick ge upp då svetten rann och musklerna hos kunden var ännu hårdare än innan... (de flesta blev 

bättre, men aldrig 100% bra på ett varaktigt sätt..)  

Men så fick jag tips om en helt ny svensk uppfinning som kallas Djupvågsbehandling. Halvskeptisk 

(som alltid) provade jag behandlingen på min whiplashskadade nacke som fått många smällar av två 

påkörningar bakifrån i bil samt hästar som langat mig i backen. Resultatet var helt förbluffande. På 

några timmar hade all (ALL) spänning i nacken som varit där i åratal försvunnit. Låsningar släppte 

med ljudliga smällar bara av att sträcka på kroppen. Alla muskler djupt inne i kroppen släppte efter 

och det kändes som skelettet svävade fritt i luften. Lite som att gå ner hela sin kroppsvikt på en 

eftermiddag... 

Då jag ledsnat på att ha ont i händer o slita med kunders kroppsliga låsningar köpte jag en maskin 

och har jobbat med den sedan dess. Den kan med sina svängande vibrationer komma igenom detta 

försvar i nervsystemet, och de rörelser den skapar i bindväv och vätska i vävnaderna lossar på 

spänningar ända in på skelettet.  

Då gamla negativa nervsignaler stängts av, vätskan börjar röra sig normalt i fascians lager och 

bindväven glider som den ska, ökar utrensning, smärta släcks och muskler återfår sina normala tonus. 

Ännu är det en såpass ny behandling att få fått prova, men jag vill tipsa alla om att den finns, och är 

det mest makalösa jag provat på! Smiley smile 

Kombinationen MSM för att bygga upp vävnader, hålla nere inflammation och behandling med 

djupvågor har gjort att jag gått ifrån totalt låst och stel med smärtor överallt, till helt smärtfri och fullt 

ut rörlig.  

Speciellt bra fungerar behandlingen på låsta nackar, känsliga områden och tex whiplash, som man 

omöjligt kan behandla manuellt pga den totala låsning som uppstår i nackrosetten. (tex 

sternocleidomastoideus) 



Den har haft enorm effekt på musarmar, smärtande axelleder och frozen shoulders. Även låsningar 

på häst, i sacro-iliacalederna, som ju ligger så långt in att ingen massage kan nå in.  

Djupvågorna trycker sig vidare igenom alla lager, och får igång rörelse genom hela kroppen, på ett 

sätt som bara är behagligt. 

 

 Det jag upplevde som mest magiskt, var att då jag provade maskinen första gången, var det utan 

terapeut... Jag "fick hjälp" att hålla den mot kroppens olika delar, sedan höll jag den mot min egen 

nacke. 

 

Trots det släppte varenda spänning i hela kroppen. Förmodligen för att en kraftig utrensning tagit fart 

började en "ny" märklig svettlukt anas på kvällen och dagen efter tappade jag yttersta hudlagret som 

likssom "rullade av" o huden blev babymjuk. 

Rösten som varit hes o svag blev klar o tonsäker (!?!) helt sjukt.. Och som sagt, varenda låsning i hela 

kroppen var borta. Även tinnitusen var puts väck. Gick omkring som viktlös o slängde omkring med 

skelettet..  

 

Det var den märkligaste reaktion jag någonsin upplevt av en behandling, spec. efterssom jag eg inte 

fått en behandling utan bara provat maskinen.. 

  

Det finns andra vibrationsmaskiner som används i olika terapier, men nu har jag följt utvecklingen av 

den här ett tag o märkt hur tex en förändring i behandlingsdjup o skillnad i olika frekvenser passar 

olika personer/passar olika hästar bättre. O skulle inte vilja leva utan den! 

 

Haha, en kund hos Sven sa, "-det här är ju fan magiskt, det här skulle ju varenda en få ha, det skulle 

vara som tandborsten för fan, så man får ordning på livet!!" ...efter att hennes häst fått behandling. 

Skrattade gott men tänkte bara, ja... TÄNK om den fanns i vården, o hos de flesta terapeuter...  Vad 

tex sjukgymnaster skulle kunna hjälpa folk!  o gamla! Stela ömma gamlingar.. Min mormor glömde 

rullatorn efter att ha fått beh en gång. Kände sig helt förändrad. (88 år) 

Hade fått beh på ländrygg o ben sittandes. (Men autoimmuna, o inflammerade kroppar är svårare att 

få de där magiska resultaten med... O de med kraftiga ämnesomsättningsproblem) 

 

Carina Wetterstrand. Haft stora problem med ögonen senaste månaden. Har sett uruselt med både 

glasögon och linser och det har bara blivit värre och värre. I tisdags fick jag panik på jobbet, så illa såg 

jag! Ringde optikern och fick tid direkt för synundersökning. Jag var helt övertygad om att min syn 

kraftigt förändrats till det sämre. Döm om min förvåning när det visade sig att både glasögon och 

linser var alldeles för STARKA! Inte underligt att jag varit alldeles snurrig i huvudet den senaste tiden! 

Svårt att se, både på långt och på nära håll. TV har jag inte kunna titta på under de senaste veckorna. 

Grejen är att jag å ena sidan är närsynt, samtidigt som jag är ålderssynt. Av den anledningen har jag 

progressiva linser, men den senaste tiden har jag inte kunnat läsa liten text när jag haft dem på. Idag 

var jag och hämtade mina nya glasögon. Äntligen kunde jag se ordentligt! Men till min stora 

förvåning så kunde jag läsa med dem!!! Jag har alltid tagit AV mig glasögonen när jag ska läsa, 

eftersom de inte är progressiva. Sen bara slog det mig! Har sprayat ögonen med silver (enbart) ett 

bra tag nu eftersom ögonvitorna blir klara och vita. Använde tidigare Clear Eyes varje dag för att 

åtminstone se lite anständig ut... Naturligtvis är det silvret som gjort att min syn förbättrats så 



drastiskt! För några år sedan när jag precis bytt glasögon sprayade jag också ögonen men slutade 

med det eftersom jag upplevde att min syn förbättrades, vilket gjorde att jag började se sämre i mina 

alldeles nya och svindyra glasögon... Nu tänker jag, trots mina sprillans nya glasögon, fortsätta spraya 

ögonen (har blandat till silver och msm) och se vad som händer. Har sprayat med enbart silver på 

morgonen innan jag satt på mig linserna och på kvällen när jag tagit av dem. Förra gången jag 

sprayade ögonen blandade jag msm och silver. I den lilla vita sprayflaskan köpt på Bodystore har jag 

lagt i en tsk msm och fyllt upp med silver. Och det är så jag har blandat ikväll också och det jag tänker 

fortsätta med.  

 

Ninni Mehlqvist. Har droppat MSM och Silver i ögonen minst ett år - både morgon och kväll. Och nu 

ser jag bättre utan glasögon på TV:n. Har lite svårt på långt håll, men skall till optikern snart. Får se 

vad de säger. 

 

Anna Andersson. Kolloidalt Silver är fantastiskt mot nässpraysberoende. Sedan jag testade det för ca 

1 år sedan så har jag inte köpt en enda nässpray och på den tiden förbrukade jag 1 flaska otrivin 

menthol i veckan..... Rekommenderas starkt! Än en gång så vill jag förtydliga hur glad jag är över att 

fått vetskapen om denna fantastiska produkt!  

 

Susanna Almström. Jag gjorde en tuff tandoperation. Gurglade (3min) 1 kork 3 ggr/dag, spottade ut, 

kändes mest riktigt i det läget. Använde ingen flourtandkräm eller annat skräp. Borstade som vanligt 

med tandborste och flourfritt. Efter två veckor hade jag återbesök, tandläkaren plus sköterskan stod 

och gapade över den fantastiskt snabba läkningen. Innan jag gick hade båda skrivit en lapp, gissa vad 

det stod? Japp, helt rätt KS med stora bokstäver  Lycka till! 

 

Carolina Eriksson. Igår slog jag lilltån så att jag var helt uppsvälld och blå. Jag dränkte en kompress 

med Kolloidalt silver innan jag gick och lade mig igår och tejpade fast runt tån. Så här funkar det för 

mig... Bilder före och efter: 

 



  
 

 

Stina Redbjörk Eklund. Var och drog en tand i onsdags. Hade värk i den sen helgen men hade pads 

indränkta med silver runt den och intog massor a c askorbat eftersom jag skulle jobba på måndag. 

Värken lindrade men tänkte det var bäst att uppsöka tandläkaren eftersom jag skulle jobba helgen. 

Efter besöket pads indränkta med KS och fortsatt intag av mycket c vitamin så hade det börjat läka 

ihop dagen efter och inga problem med värk eftersom tandläkaren hade problem med att få ut 

roten. 

 

Tatjana Janvièr.  har haft magkatarr i ca 20 år till o från, sen jag började med KS är jag helt befriad 

från det problemet. Jag tog egentligen  ks mot min cancer, i samma veva försvann alla andra besvär 

oxå, hade klåda på armar o ben, myrkryp i benen nattetid, plitor i ansiktet, massa skavanker, ett år 

senare har jag inget av det kvar! Ks är det jag skötte bäst det var enkelt , för övrigt tog jag även 

bikarbonat då o då, gurkmeja osv, o koständringar förstås, jag kunde fuska lite med saker o ting för 

jag var så slut o trött..men ks tog jag många ggr om dan i hade alltid den vid mej, tog ca 2 dl om dan 

första månaden sen ca 1, 5 dl än idag, blev helt friskförklarad ca 1 månad sedan o ska gå ner till halva 

dosen nu för att sedan stanna på ett par tre matskedar om dan, jag är rädd att få tillbaka cancern 

igen därför känns det bra att ta hög dos ks. 

 



Kicki Sjöstrand. MSM o KS är kanon mot artros! 

 

Catarina Isabella. Den enda skillnad jag märkt är att jag helt plötsligt var av med min pollenallergi, 

helt och hållet faktiskt! tagit MSM sen i höstas och brukar ha det jobbigt april-juni men detta år 

kände jag absolut ingenting! 

 

Magdalena Svartlok. MSM: Invärtes: Jag har blivit piggare och mer handlingskraftig. Ryggvärk är 

snudd på bortblåst. Utvärtes: Jag har det som ansiktsvatten. 1tsk/dl vatten. Rynkor har blivit 

grundare och den feta huden lugnar ner sig samt att det rengör makeuprester mycket effektivt. 

 

Anette Engstrand. Lockades av alla andras effekter. Märkte inte mycket till en början, hade ett 

uppehåll för de tog slut, tänkte inte så mycket på om jag saknade MSM förrens jag köpte nytt. 

Hårdare naglar, tappar väldigt mycke mindre hår, onda leder är som bortblåsta, mycket mindre 

sötsug. 

 

Marika Marre Cederblad. Msm.... Har använt det ett år men med nån veckas uppehåll ibland. 

Kommer förmodligen inte fortsätta med det nåt mer då jag får mer negativt än positivt med det... 

Det positiva är håret växer å är i bra skick. Samt att jag är pigg å kan hålla i gång.. Det negativa är att 

mitt humör svänger rejält å är jätte känslig, jag får lätt blåmärken... Så detta med msm har jag valt nu 

att ej fortsätta med... Då min familj inte ska behöva stå ut med mina humörsvängningar...Nån mer 

som känner rejäla humör förändringar i samband med msm? Ni som tänker försöka övertala mig till 

att fortsätta kan låta bli att skriva tack. Men hurra för Kollodialt Silver!! Har haft det hemm i 1år och 

2månader och funkar super som nässpray, sårtvätt, mollusker, hals ont, till hästen både invärtes 

samt sårtvätt, katterna vid sår och i dricksvattnet. 

 

Michael Zazzio. Jag hade en kronisk tarminflammation. Den medicinerades ständigt men blev aldrig 

riktigt bra. Den försvann inom loppet av två månader efter det att jag började med KS och MSM. 

Mina allergiögon är numera inget problem, de heller. Det problemet fick jag i barndomen och har 

dragits med det sedan dess men inte nu längre!! 

 

Leila Geblawi. Jag har använt MSM och KS i ungefär två månader och hittills har jag märkt följande: 

Bättre hår och starkare naglar,min mage ,som jag haft problem med sedan jag var liten kronisk 

förstoppning, är nu fullt fungerande. Mindre Fibromyalgivärk, piggare, och har nu börjat dra ner på 

mina mediciner. Målet att bli helt fri från benzo. Hade önskat jag kommit in på den här sidan tidigare, 

då hade jag börjat med detta när jag fick bröstcancer 2009. 

 

Ellinor Biörklund. En underbar historia till och det är min väninna som i börja av juli fick veta att hon 

hade gråstarr. Sedan 5-6 veckor droppar hon i sitt öga en blandning av 6 delar vatten och en del 

MSM. Idag kan hon urskilja alla bokstäver som för 6 veckor sedan bara var en suddig dimma. Nu ska 

hon byta vattnet mot KS. 

 

Tatjana Janvièr. Efter en tid med svullen mage, andfåddhet och trötthet, på slutet även mycket hård 

mage vid palpering, hittade man en cysta som täckte nedre delen av magsäcken, duodenum o lite av 

tunntarmen, jag var redan i mycket dåligt skick då jag länge gått med symptomen men inte sökte 

undersökning, jag fick en snabb diagnos, GIST tumör, ca 9 cm stor o några cystor längre ner i 



tunntarmen, det blev snabbt en operation o man tog bort det mesta av tumören, men man fick 

avbryta då jag inte mådde bra (sas det), därmed skulle ytterligare en operation göras längre fram när 

jag blivit lite mer stabil,..jag fick Glivec, men tappade allt skinn på kroppen utav den, jag kunde inte 

röra mej det blödde överallt, jag såg ut som ett köttstycke på ett slakteri! jag låg inne för jag var så 

dålig jag trodde jag skulle dö, de ville byta medicin till Sutent, i samma veva fick mina vänner veta att 

jag var sjuk i Cancer, jag fick tips om att ta KS bikarbonat o gurkmeja av en vän och kollega Tatjana 

Nikolić och då jag visste att hon är en mycket engagerad holistiskt så lyssnade jag till hennes ord och 

började ta KS dagligen, en annan kollega Michael Dardeau instämde fullständigt om att allt detta iaf 

inte kunde göra mej sämre utan åtminstone hinna vända på mitt tillstånd! Båda hade redan 

erfarenhet av att ha sett hur andra blivit friska genom att ha tagit det, det enda de inte visste helt 

säkert var den klassiska diskussionen om doseringen då alla sa lite olika, där valde jag själv att ta 

mycket högre doser,, det brukar stå ca 2 msk morgon middag o kväll, men jag valde att ta mycket 

mer då jag helt slutade med cancermedicinen och var lite rädd, det var mitt egna val, tillsammans 

med gurkmeja, bikarbonat och KS, jag tog 0,5 dl KS var 4 timme första veckan sen gick jag ner till 0,5 

dl var 5 timme ungefär, jag visste inget om KS till en början men läste snabbt på mej en massa på 

internet och det bästa av allt det var att det var så enkelt att ta, smakade inget, så perfekt för mej 

som mådde så illa av allt annat! allt annat gjorde mej illamånede o kräktes, iaf till en början, det 

skulle blandas o mätas o försöka sväljas o det kladdade o allt blev gult av gurkmejan...det jag tog 

väldigt regelbundet var iaf KS och jag kände direkt att KS gjorde mej pigg!! för första gången på så 

länge blev jag pigg!! jag började orka vara på benen mer, orkade börja tänka o sakta men säkert blev 

jag allt bättre o bättre...kunde börja äta mer som vanligt och hade mindre smärta,ca en månad 

senare gjorde man ny röntgen för att planera nästa operation, och man kunde konstatera att de 

cystorna som fanns i tunntarmen var mindre!! jag kände mej övertygad om att jag kommer bli frisk! 

Min läkare var inte så glad över mitt beslut av att inte ta Sutent han sa att jag med största 

sannolikhet skulle få återfall o att tumörernas minskning berodde på att jag tagit Glivec, o då jag 

hade valt att sluta helt så skulle allt komma tillbaks igen, ...jag valde att bara göra som mina vänner 

tipsat mej om jag hade dessutom läst om så många fall på nätet och sett på youtube där så många 

botat sej själva med KS o bikarbonat, varför skulle då jag inte också kunna det när jag nu mådde 

bättre mitt i alltihop? Funderingarna var många o långa men ändå kände jag mej trygg och fast 

besluten, min backup var mina finaste vänner som gett mej detta råd och ca 3 månader senare då 

röntgen gjordes igen,fanns inte ett spår av några tumörer i tunntarmen över huvudtaget!! , alla 

prover jättefina! och jag är därmed frisk förklarad, jag tar KS jämt! jag är helt övertygad om att det är 

KS som gjort mej frisk, för det var när jag började med den som allt vände! Vad jag inte nämnt är att 

jag även tog D vitaminer, selen, c vitamin, teer av olika sorter mm mm inget socker förstås la om 

kosten totalt, inget mjöl o socker i princip , kunde fuska ibland men det hör till min natur. Det enda 

jag aldrig fuskade med var KS o det kommer jag ta så länge jag lever ..jag skrev allt detta i all hast och 

har säkert glömt något viktigt, jag skriver på ett språk så att alla förstår min svenska är inte den bästa 

men undras något så fråga bara jag kan komplettera med det som fattas. 

 

Michael Dardeau. Kan tillägga att ovan nämna sjukdomsförlopp varade ca 1,5 år allt från första 

läkarbesöket till friskförklaringen, kan också säga att Glivec som hon tog togs bara ca 2 månader då 

hon på slutet började vägra ta den, enligt mej så botar inte Glivec metastaserad 9 cm:s GIST tumör på 

2 månader heller, så den återhämtningen ser jag beror på de tillskott hon tog, finns mycket att säga 

om detta förlopp då jag råkar ha insikt i den och vi sparar på alla dokument o röntgen bilder för 

bevis. 



Tatjana Nikolić. Doseringen på KS som näms ovan är bara uppskattad då hon klunkade i sej det så 

fort hon var törstig i princip, hennes man fick gömma flaskorna så hon inte drack upp allt, hon hade 

ingen gräns för det helt orädd med tanke på ev överdosering (enligt andra) (min tanke var hellre den 

att kroppen ändå kanske inte kan tillgodo sej allt så fort o stora delar rensas ut) jag vill uppskatta att 

Tatjana J tog KS till ca en halv liter om dagen, inga mått användes heller utan det var klunkar o vad 

man kunde beräkna i efterhand så tog hennes dunk på 10 liter slut på ca 3 v! (rapport från hennes 

man som köpte ny 10 liters dunk var tredje vecka… 

Tatjana Janvièr. hahaha, ursäkta att jag skrattar, men du har så rätt det du skriver ovan! jag visste 

faktiskt inte att du hade koll på det LER men då har jag inte överdrivit iallafall, ville vara så korrekt 

som möjligt, men nu tar jag cia 1,5 dl om dagen iaf, ungefär… 

 

Maria Ljungberg . Min man fick stort bältrosutslag på huvudet. Han sprayade Ionosil regelbundet 

kanske 1 ggr/timmen vaken tid med helt fantastiskt resultat. Man kunde riktigt se hur det dämpades. 

Efter ca 10-12 dagar fanns inget spår av vare sig utslag eller smärta längre. Ångrar såå att jag inte tog 

före-efter bilder! Första dagarna tog han det också oralt! Så spraya på allt vad du kan!!! 

 

Patrick Sonberger. Två ggr har jag varit med om att utrota multiresistenta stafylokocker med KS. En 

gång utvärtes i sår och en gång systemiskt i kroppen. Det funkar oförskämt bra, alldeles för bra för att 

få vara i fred för läkemedelsbolag, korrupta journalister och lobbyföreningar som "vetenskap & 

folkbildning"... 

 

Michelle Rosenstedt. Jag har botat en öroninflammation, ögoninglammation och ringorm bara 

genom att spraya silver på. 

 

Annica Carlsson. Min bror hade en envis bihåleinflammation i våras som inte ville läka ut trots 2 

penicillinkurer på raken. Vi skulle åka utomlands en vecka senare och han var desperat då han inte 

ville flyga och öka trycket i bihålorna. Jag gav honom KS i en näs-spray flaska han sprayade ofta (ca. 1 

gg/timme) de första timmarna och ganska ofta resten av första dygnet. Efter 2,5 dygn kände han inte 

av bihålsinflammationen längre men fortsatte att spraya då och då under några dagar till för 

säkerhets skull. Det läkte ut helt och vi kunde åka iväg på resan utan några som helst bekymmer från 

hans bihålor. Han har varit frisk sedan dess. Vi har även sprayat böjvecksexem och illaluktande blöj-

utslag i rumpan på vår dotter då inget annat har hjälpt. Det försvann på mindre än 1 dygn! Det finns 

mer saker, men där är jag inte hundra procent att det är KS som hjälpt eller ej. (Tex. alla andra varit 

magsjuka, jag har tagit KS och har sluppit magsjukan. Jag kan ju inte svära på att jag hade blivit sjuk 

utan den.... Men varför ta risken??) 

 

Helena Vestman. När jag ökade dosen multivitamin började mitt hår växa igen. När jag började med 

msm växte det ännu mer. Varje gång jag ökar dosen msm växer nytt hår. Äter multivitamin från 

amway sedan 10 år tillbaka, med fiskolja. Äter ks och msm sedan drygt ett år, tar extra magnesium, 

probiotika sedan ett år. Och cvitamin när magen orkar. 

 

Dorineé Nina Sondell. Vad gör man inte då systemet är stängt, dottern är sjuk och man behöver 

silvergroggen? Jo, köper silver på stan på välsorterad hälsobutik, åker sedan på restaurang och köper 

två glas rödvin, ber att få ena rödvinet i ett ölglas och tigger om en halv lime från köket på 



restaurangen. Sedan är det bara att köra!!! (dottern är 19år, och det är inte hon som är med på 

bilden det är mannen :-P) 

 

  
 

 

Göran Andreasson. Skrev detta till en person som ifrågasatte kolloidalt silver. Finns en grupp på fb 

med 25000 medlemmar som alla berättar hur de blivit hjälpta av kolloidalt silver. Har alla dessa fel? 

Ingen av dessa drivs av ekonomiska vinstmotiv utan vill bara berätta sin historia. Däremot finns det 

en motvilja från läkemedelsindustrin att berätta om att det finns billiga nästan gratis alternativ för att 

både bota sjukdomar och sedan även kontinuerligt hålla sig frisk. Tänk dig scenariet att människor 

inte är sjuka längre. Vi pratar om billioner dollar som läkemedelsindustrin skulle gå miste om. Om du 

tänker lite logiskt så är det här med sjukvård och knaprade en massa kemiska piller en väldigt ny 

företeelse. Människor har överlevt i många tusen år utan att gå till apoteket och betala flera 

tusentals kronor för att få en ask med lite pulver framställt i någon kemiskt labb. Man hade kunskap 

om växter och mineraler som kunde bota. Denna kunskap gick i arv genom generationer. Nu vill vi 

gärna tro att någon person som står i en snyggt redigerad reklamstudio iklädd vit läkarrock och 

påstår att just deras piller kan göra att du kan leva ett friskt och lyckligt liv. Men det kostar ju förstås. 

Det du betalar på apoteket är bara en bråkdel av den verkliga kostnaden. Våra skattepengar 

subventionerar priset. Och helst vill de att vi skall äta deras piller varje dag ända tills vi ligger i kistan. 

Då har de kramat ur det mesta möjliga. Titta på våra pesionärer som sitter på de få äldreboende vi 

har kvar i Sverige. (De mesta är nedlagda) De gamla går där som zombies. Får en hel karta med piller 

som de skall äta varje dag. Många av de piller som de får har biverkningar så att de måste ta andra 

piller för att bota biverkningarna. Välkommen till läkemedelsindustrins galna paradis. Deras 

miljardägare skrattar hela vägen till banken eller när de sitter på sin lustyacht i Florida och dricker sin 

Champagne.  Så fundera gärna lite mer om bakrund och orsak när någon försöker kränga på dig en 

åsikt eller vara. Kommer de bli snuskigt rika eller om de redan är det om du köper deras vara så är 

det oftast bluff och båg. 

 

Michael Dardeau. En vän har botat sin cancer från långtgående sjukdom, han tog endast D vitaminer 

och Kolloidalt silver ioniserad form, inget hopp fanns men hans anhöriga peta i honom detta trots 78 



år och allmänt kost-ointresserad så fanns ingen cancer kvar vid röntgen, endast någon liten rest man 

tog biopsi på men det var inget malignt! han hade alltså cancer i levern ev pankreas också men det 

det är inget jag vet något säkert om. 

 

Evuska Hanhineva. Jag råkade svälja kaffe idag som var hett så fick ont i halsen, kände att det brände 

till och hade fruktansvärt ont. Höll på att spraya kattens öga då jag samtidigt sprayade mig själv i 

munnen och halsen. Trodde jag skulle få ha ont hela natten men tog bara ca en halvtimme så kände 

jag mig bra i halsen igen..KS är ett mirakelmedel, använder det alltid på mina djur och mig 

själv..behöver inte vänta länge på resultat, skulle inte kunna vara utan detta fantastiska medel. 

 

Ellinor Biörklund. Även i Frankrike säjs det böcker om KS. KS fixade min grannes andningsbesvär 

under natten, nu kan han andas genom näsan. Har han lånat ut mina böcker till sin lâkare som blev 

något förvånad. 

 

Maggie Stargazer. Det hjälper med bara silver också... fast efts vi i vår familj tar en skvätt silver varje 

dag året om så är vi väldigt sällan förkylda överhuvudtaget. 

 

Almira Nakicevic. MSM. Mjukare hud/fina naglar/mindre värk i ryggen.  Måste depilera ofta. 

 

Marie Sjödin. Min son kom hem med riktigt fula skavsår efter två veckor i lumpen. På ena hälen var 

det en stor vattenfylld blåsa, på den andra hälen hade blåsan torkat in och börjat läka. Han hade 

också en blåsa framtill på ena foten, med lite vätska i. Stack hål på de vätskefyllda blåsorna och la på 

kompresser dränkta i ks och msm. I två nätter hade han det och i dag var två av såren nästan läkta 

och den stora blåsan på hälen var väldigt mycket bättre. Det roliga var att ett befäl rekommenderat 

msm "för fötterna". Så nu har sonen börjat med ett krm/dag... 

 

Natalie Hanzon. Maken blev av med UVI med hjälp av KS med citron (1/2 dl KS + saft av 1/2 citron). 

Värt att testa. Hans UVI brukade vara återkommande och denna gång vägrade han ta penicillin. Det 

visade sig vara ett bra beslut. 

 

Lotta Sabel. Blandade lite alkohol med KS dränkte en bomullstuss bet i hop 10 -15 min flera ggr om 

dagen så försvann tandinfektionen. 

 

Emilie Forsell. Jag började med MSM för en vecka sen. Dagen efter fick jag så jäääkla ont i hela min 

vänsterarm, o värst var det i handleden. Igår var värken puts väck o den kroniska värken jag hade i 

bröstryggen har minskat drastiskt. Kan detta bero på MSM eller är det en tillfällighet? Är det MSM:et 

är jag förbannat impad! 

 

Anita Edberg. Hej jag har varit med i denna grupp i ca.2 mån.och under denna tid har jag fått insyn o 

vetskap i saker som gäller sjukdomar och traditionellt som vi människor får av läkare av 

livsmedelverket och dietister m.m. och hur hjärntvättade vi blivit.och det skrämmer mig .Jag vill inte 

bli så förd bakom ljust.men efter läst alla berättelser och typ. Vittnesmål.så blir jag mer och mer 

övertygad om att sanningen.måste fram och vinna .Jag är 74 år och har den gamla skolmedecinen 

med mig.och trott på den.Så denna sida KS2.ska jag följa noga.har nu köpt bl.ks och vitaminer.Tack 

ANDERS SULTAN. 



 

Ingrid Svenneke. Jag känner lika som du Anita! Jag har jobbat på sjukhus sen jag var 19 år.. Som 

sjuksköterska sen jag var 30 år å på IVA de sista 25 åren.. Å jag känner mig förd bakom ljuset så in i 

Norden...men man får va glad att man kommit till insikt å ta vara på de åren som är kvar…  Jag bet för 

nåt tag sedan sönder en kindtand å efter ett tag föll plomben ur men då gjorde det inget ont alls ... så 

plötsligt fick jag världens tandvärk å var tvungen att ta Magnecyl i alldeles för höga doser...hade nåra 

förfärliga smärtgenombrott men hade beställt silvertandkräm i dagarna så jag inväntade den. När 

den äntligen kom- då hade smärtan spridit sig till munnbotten , örat, hela kinden och i strålar upp 

över skalpen, gjorde å mkt ont i tanden vid minsta knackande på den. När jag så kunde börja använda 

min silvertandkräm å samtidigt gurglade rejält med KS så märkte jag att det hade momentan 

smärtlindrande effekt! Fantastiskt! Har varit mycket idog med detta, flera flera gånger om dygnet. 

Borstat tänderna säkert 7-8 gånger å gurglat med KS 3-4 gånger / dygn. Smärtan har successivt givit 

med sig å nu känns det ingenting alls.. inte ens i själva tanden. Men detta har jag inte vågat berätta 

för nån mer än en likasinnad på jobbet...för övrigt har jag här tidigare skrivit att det sätts in 

silveröverdragna stenter på patienterna, jag brukar fråga mina arbetskamrater om dom tror att det 

är för att det ska glimma lite extra. Att jobba som sjuksköterska på IVA fastän rullgardinen har gått 

upp kan ibland vara knepigt men det är bara att utföra sitt jobb å ge en god vård. Det är inte jag dom 

bestämmer. Folk är ju så rejält sjuka när dom hamnar hos oss... jag tror det skulle vara mycket 

jobbigare på Hälsocentralen...våra tyska läkare är ju mer öppna till sinnet men de får ju inte använda 

sig av sina alternativa kunskaper... 

 

Cristina Andersen. Ljuv musik i mina öron. Fantastiskt Anita Edberg och Ingrid Svenneke!!! Ni gör mig 

så glad. Jag har nu hållit mig ifrån tandläkaryrket i 6 år pga de aspekter ni beskriver. Hade "bara" 

jobbat som tdl. inom FTV-en i drygt 12 år, men det blev helt och hållet outhärdligt mot slutet. Jag fick 

i alla fall sadla om innan jag blev 40, men det är aldrig för sent att ändra riktning i livet. Sanningen 

håller på att komma fram och kommer helt klart att vinna! Jag har jättesvårt att kompromissa, därför 

var beslutet att lämna tandvåden det enda rätta för mig. Jag passade inte längre in i den miljön. Utan 

att mena det, povocerade jag mina medarbetare som inte förstod varför jag tyckte som jag tyckte 

och varför jag var som jag var. Jag jobbade på en stor klinik med ca. 25 anställda och hade ingen 

möjlighet att starta eget. Ville inte ta banklån. Även som privat tdl. jobbar man under sin 

legitimation. Man kan bli anmäld till socialstyrelsen om man inte jobbar enligt det som idag anses 

vara "vetenskapligt bevisat". Det finns några tdl. i Sverige som har förlorat sin legitimation och jag 

ville inte bli en av de. Jag kan försäkra dig om att det var ett oerhört svårt beslut att ta. Egentligen 

saknar jag mitt yrke, men kan inte gå tillbaka till den situation som råder idag. Min intention var för 

länge sedan att förändra tandvården "inifrån", men insåg att jag började må sämre och sämre och 

var till slut tvungen att rädda min själ. Ensam kan man inte flytta på berg. 

 

Tina Eriksson. Har haft Afte sen jag var barn, under åren som rökare höll det sig borta. Blev bättre 

när jag lade om kosten till LCHF och nu sen jag hittade KS (ca 1/2 år sen) tar jag en munfull KS två till 

tre gånger per dag, när jag känner att de är på väg och låter det cirkulera i munnen så länge jag kan. 

Hittills har det funkat, kan ta några dagar innan de backar, men de har hittills inte blivit fullt 

utvecklade som på bilden ovan. 

 

Mona-Lisa Erixon. Jag skulle få bet 3500 för inflammerade tandrot men började lägga över en 

bomullspad indränkt i ks. Efter ca 1 vecka var värken borta o jag kunde ta i tanden igen. 2 år sen nu o 



jag har inga problem längre. Sprayar oxå efter jag borstat tänderna så munhålan blir fräsch från 

bakterier. Avbokade hos tandläkaren såklart. 

 

Hasse Lundqvist. Hmmm. har en liten fundering! Hörde på tv att dom hyllade fluortanterna och 

förordade fluorsköljning i skolorna igen då tandhälsan försämrats. Men fluor är ju ett gift och vad jag 

läst så finns inga belägg för att det gör nån nytta. Varför inte använda Kolloidalt silver istället som 

inte är giftigt och hjälper jättebra mot tandsten och minskar tandfickor mm. Min fru och jag samt 

frugans syster och hennes man använder Kolloidalt silver. Min fru och hennes systers man har alltid 

haft problem med tandsten och tandfickor, vi har olika tandläkare och tandläkarna har kommenterat 

och undrat hur tandsten och tandfickor bara försvunnit efter långvariga problem. Min tandläkare var 

helt fascinerad över resultatet och har aldrig varit med om nåt liknande, särskilt med tandfickorna 

som i vanliga fall alltid blir värre och inte tvärtom. Vi brukar skölja runt KS i munnen innan man 

sväljer nån gång i veckan samtidigt som man tar en dos, c:a en kork eller nåt, det har fungerat kanon 

för oss, 

 

Arzu Arzu. Har läkt mitt sår inom 1 vecka med hjälp av KS ... 

 

Jessica Palmgren. Måste tacka så mycket för råden jag fått. Min katt har hostat, nyst och haft 

rinnande näsa i flera år fast det har varit som värst för ett tag sedan. Har gett henne 30 ml KS tre till 

fyra gånger om dagen i två veckor och hon hostar inte mer, näsa och ögon har slutat rinna och hon 

nyser mer sällan. Är så tacksam för att KS finns (har sökt veterinär men denne kunde inte göra 

något). 

 

Charlotta Rexmark. Häll KS rent i vattenskålen istället för vatten och låt katten dricka så mycket den 

vill ha. Ställ eventuellt en extra vattenskål bredvid med rent vatten, men är katten krasslig så kommer 

den med stor sanolikhet att välja KS framför vanligt vatten. Katter är smarta på det viset, de vet vad 

de mår bra av. 

 

Lena Rönnkvist Gustavsson. Har använt KS sen i februari, nästan varje dag, vid känningar av 

förkylning mm samt efter tandborstningen!! I morse var jag hos min tandläkarn o hade inte ens ngn 

tandsten - första ggn på många år!! Min dagsdos beror på hur jag mår, men en kork i ett glas med 

lime eller citron gurglar jag i halsen samt sprayar i munnen på kvällen efter tandborstningen, 3-4 

spray. 

 

Lotta Back F Neuman. Samma för mig o jag har alltid tidigare haft mycket tandsten! 

 

Jeanette Hedell. Underbart! Jag har samma erfarenheter! jag fick t.o.m. ha en liten föreläsning för 

min chockade tandläkare! 

 

Agneta Bergman. Jag har Lichen i mun och även på handleder och vaderna. Med ks gurglar och håller 

jag kvar det i min mun en stund innan jag sväljer ner. Två gånger dagligen. Jag har blivit mycket 

bättre. Nästan helt borta. Men jag fortsätter för tandköttet är skört E ännu. På ben och armar 

baddade jag med ks flera gånger dagligen och det fick dem mycket "lugnare" för att så småningom 

försvinna när jag tog EMS-salva på! Denna virus tar ju annars ungefär ett till två år innan den går 

över. Jag lägger på EMS- salvan så fort jag får sår eller nya utslag. Fantastiskt! Lycka till! 



 

Anki Holmberg. KS finns också i många djuraffärer/zoobutiker. KS är något som framförallt 

hundägare använder när hundar får ögoninflammation, fästingbett eller hudproblem. Funkar 

klockrent! 

 

Annette Johnstone Jarmyr. Tack för info och idag klarade jag att läsa de långa texterna efter knappt 

2 veckors intag av MSM och silverdryck, hjärnan känns inte lika dimmig längre. 

 

Margareta Häxan Persson. En reflektion ang alla VoF-försök att debunka ks och idiotförklara oss som 

använder det. Joakim Björck alias VoF:s lakej på HD lyckas inte med konststycket att bevisa att vi är 

hjärndöda och det lyckas inte skeptiska och tillrättalagda rapporter (såsom lundarapporten) heller. 

Inga "sant vetenskapliga" rapporter som VoF hänvisar till kan debunka VÅR ERFARENHET av ks och 

andra naturliga preparat (maten ska vara din medicin/Hippokrates). Tycker att Björck har fastnat i för 

hjärnan skadliga banor och borde kanalisera sin vrede mot annat håll, såsom undersöka alla 

indikationer på alla biverkningar och död som en rad läkemedel har åstadkommit. Om han befinner 

sig i Helsingborg är det nära över till Danmark där det nu har startats stöd för de unga kvinnor som 

har fått men för livet av gardasilen. DET skulle vara till nytta för mänskligheten. Inte det här 

löljeväckande förföljandet av oss som dricker vatten. 

 

Karin Ward. Nej! Bara att använda! Har gjort omslag med silver även till hästar och sprayat sår och 

baddat infekterade ögon. Super! 

 

Maria Persikan Raevaara. KS är super mot strålröta, ja till allt plus silversalva( funkar bra att reda ut 

manar och svansar). 

 

Annie Johansson. I går blev jag positivt överraskad. På Sthlm Inkbash fick jag en dermal isatt (en typ 

av piercing som sitter på slät hud). Efter fick jag skötselinstruktioner och en liten sprayflaska att 

spraya med 4-6 ggr dag tills det läkt. Gissa om jag blev positivt överraskad av att det var KS i flaskan. 

 



  
 

Lovisa Johannesson. Den där fick jag med när jag gjorde piercing! 

 

Allissandra Ylinen. Bra initiativ!  jag har tvättat mina piercings med silver när dom var nytagna, 

funkade kanon. 

 

Karin Ljungholm. Federal (från Linköping) skickar alltid med KS till rengöring av piercingarna! Det är 

helt klart bästa till att läka! 

 

Kjell Jewander. Efter att ha skickats runt inom sjukvården för de besvär jag led utav, som jag haft till 

och från under 15 år, fick jag tips om en vattenreningsprodukt som starkt kunde begränsa och så 

småningom bota orsaken. Detta visade sig vara KOLLOIDALT SILVER. Aldrig tidigare sett eller hört 

talas om. Läste om att NASA använde det för vattenrening och ville gärna prova. Efter att jag använt 

det under detta året är jag nu nästan helt besvärsfri. 

 

Anette Aspgren. Min svåger fick bältros för inte så längesen. Han spraya och drack KS. Inom 3 veckor 

var praktiskt taget allt borta. Vet inte exakt hur mycket han dosera, men han snåla nog inte i varje 

fall. 

 

Carina Tjernström. Min sambo fick ett långt bältrosutslag bak rygg o midja. Otroligt svidande. Han 

läkte på några veckor med ks. Tog två matskedar i ett halvt glas vatten morgon o kväll. 

 

Jeanette Öberg. Bältros. Min kille blev nästan helt bra på 2-3 dagar. Han sprayade OFTA och drack 

kanske någon deciliter om dagen. 

 

Maria Ljungberg.  Ks hjälper fantastiskt bra på bältros! Spraya ofta typ 1ggr/timmen vaken tid. 

Hjälpte min man som fick stora utslag på halva huvudet. Han intog också oralt första dagarna men 



sen bara lokalt. Utslagen va väck på 12 dagar likaså smärtan! 

 

Emelie Viltell. Har som 27 åring precis haft vattenkoppor... Har druckit 3 msk dagligen och sprayat till 

och från. Jag upplevde att det hjälpte! Vården har varit chockade över hur frisk jag har varit som 

vuxen med vattenkoppor. 

 

Linda Karlsson. Jag är förbannad till tusen just nu. Förra fredagen, det började redan lite på 

torsdagen, blev jag jätteförkyld med feber och allt. Spayade Ks i näsan och halsen och på lördagkväll 

var det över. Det enda som har varit sedan dess är lite rinnigt i näsan från och till mellan fem och tio 

ggr per dag. Inte värre än så. Genomskinligt.  

Imorse när vi vaknade var min dotter förkyld. Jag preparerade en nässpraysflaska med KS till henne, 

men hon vägrade ta det. Hon tror att det är giftigt för hennes pappa har sagt det, för att det står så 

på livsmedelsverkets hemsida. Det spelar ingen roll vad jag gör eller vad jag säger så har alltid hennes 

pappa rätt. Jag blir klassad som dum i huvudet, hjärntvättad, inte riktigt klok mm. Det var jag som 

vägrade ge henne HPV-vaccinationen, det fick jag sannerligen slåss för. Jag fick som jag ville där.  

Behöver jag ens nämna att vi separerade i våras? Detta var en av anledningarna. En av många.  

Nu har hon rymt hem till sin pappa, som är förkyld, (samma som alla andra har) han och hans nya har 

varit sjuka sen i onsdags. Jag skrev till honom att jag blev frisk på två dagar tack vare KS. Det fick jag 

inget svar på då i onsdags. Nu har jag skällt på honom i telefonen och jag är så förbannat ledsen för 

att ingen tror på mig. Och för att tösen inte litar på mig.  

Anledningen till att jag överhuvudtaget testade ks förra hösten var ren desperation. Jag hade 

inflammation i huden i underlivet och hade haft klåda i tre år. TRE ÅR! Fatta! Så oerhört jävla jobbigt 

att jag hade lust att omskära mig själv i vissa stunder. Jag fick kortisonsalva (såklart) som inte 

hjälpte... Baddade med KS och använde Ems-salvan och det var över på några dagar. Ett jävla 

underverk! Jag var sååå tacksam! Sen testade jag det på massa andra grejer såklart, magsjuka, 

brännskador (jobbar i kök), förkylningar. Det funkar. Ibland inte riktigt så bra som jag vill, men det 

funkar. Vad i helvete ska jag göra för att övertyga mitt ex och min dotter om att det inte är farligt?!?! 

 

Kim Dell. Min tandläkare använder själv KS för tandhälsan. Han är erkänt skicklig och utbildar andra 

tandläkare. Han menar att KS är speciellt bra där det kan komma i direkt kontakt med det 

infekterade. 

 

Ellen Hagerö. Jag heter Ellen Hagerö, är 35 år och jag brukar Kolloidalt Silver (Ionosil) sedan över 2 år. 

Jag använder produkten dagligen invändigt (dricker) och vid behov utvändigt (sårvård, myggbett, 

bihåleinflammation mm. Jag är (som synes) inte blå. Faktum är att jag är mindre blå i tonen nu än 

innan jag började. Anledningen till detta är att silvret hjälper mitt sjuka blod att transportera rent 

syre. Slänger in att jag inte heller har biverkningar på inre organ, detta vet jag eftersom traditionell 

läkarvård följer mig med provtagning regelbundet.  

 

Carina Wetterstrand. Skrev för några veckor sedan och berättade om mina erfarenheter av att 

spraya silver i ögonen som jag hållit på med ett tag. Synen med glasögon och linser försämrades 

successivt och till sist ringde jag i panik till optikern och fick komma samma dag. Trodde jag behövde 



starkare glas. Men tji fick jag, visade sig att min syn förbättrats så både glasögon och linser var 

alldeles för starka! Nåväl fixade nya glasögon och även linser. Jag har progressiva linser men vanliga 

glasögon. När jag läser och har glasögonen på så tar jag av mig glasögonen och ser då perfekt att läsa. 

Linserna däremot kan jag ju inte ta av i tid och otid så därför har jag valt att ha progressiva. Hur som 

helst, optikern beställde hem de progressiva linserna som jag fick vänta ett tag på. I förrgår kom de. 

Och gissa vad, jag ser inte ett skit dem! Ser alldeles suddigt på långt håll, kan överhuvudtaget inte 

använda dem! Däremot ser jag bra med glasögonen fortfarande, skillnaden är att jag inte behöver ta 

av dem för att kunna läsa! Ser alldeles utmärkt med dem på ett avstånd av ca 40 cm! Kom på mig 

själv idag med att sitta och läsa utan att ta av mig dem! Gick tillbaka till optikern idag då jag behöver 

få ordning på mina linser. Förslaget var att jag ska prova linser som är snäppet starkare (eftersom jag 

ser så suddigt). Jag sa inget, tänker att jag ska prova ändå. Tänker dock att jag nog kan sluta upp med 

progressiva linser och använda vanliga istället... Men vi får se, ska bli spännande att se vad som har 

hänt när mina nya linser kommer. Och nej, har inte sagt att jag sprayar min ögon med silver! Väntar 

och ser vad som händer innan jag talar om nåt... Och en annan effekt av mitt sprayande är att jag 

definitivt är mindre rynkig kring ögonen... Så nu använder jag det i hela ansiktet som ansiktsvatten! 

Använder rent silver, ska inte spädas. Till en början använde jag endast silver och anledningen till att 

jag började var att mina ögonvitor ständigt var röda. Märkte att silvret gjorde att ögonen blev klara 

och det röda försvann. Nu blandar jag en del MSM och sex delar silver och sprayar med det. 

 

Vivi-Ann F. Andersson Dahl. Tack Carina för att du delar med dig! Jag har samma problem med linser 

och glasögon men har inte kopplat ihop det med KS när jag läste ditt inlägg så trillade poletten ner, 

jag har använd KS i ögonen i perioder men nu använder jag regelbundet. 

 

Mimmi Sigrid. Jag kan meddela att jag också har blivit hjälpt av ks så jag vet att det funkar  mina 

eksem sedan 22 år är borta. 

 

Malin Andersson. Det finns ingen anledning att varna för att använda KS till små barn. KS består till 

99,999% av vatten med ett litet inslag av silver. Man måste hälla i sig 100 liter KS för att få i sig ett 

ynka gram silver. För övrigt får vi i oss silver helt naturligt via kosten varje dag, och för bara några 

decennier sedan fick vi i oss ca 10 gånger mer, helt naturligt. Detta "bortfall" motsvarar två teskedar 

Ionosil. KS har funnits i mer än ett sekel, och det var faktiskt sjukvården som använde sig av det från 

början. Det fanns mer än 90 registrerade läkemedel som innehöll silver fram till 1947. Nu för tiden 

används KS av ca 20 miljoner personer världen över, och här i Norden räknar man med 100 000 

användare. Trots detta finns det inga som helst skadliga verkningar rapporterade någonsin, 

någonstans. Det finns inga belägg för resistensutveckling, och för övrigt sker ingen upplagring i 

kroppen. Silver rensas ut inom något dygn. Därför bara dumt att referera till att det skulle kunna 

orsaka skador i framtiden hos t ex ett barn. För övrigt används KS som vattenreningsprodukt, och 

man renar ju vattnet för att kunna dricka det. T om Mats Reimer (VoF:are och barnläkare) har skrivit i 

"Dagens Medicin" att han inte oroas över att KS skulle vara farligt, förutom i fall då föräldrar avstår 

från sjukvård när så behövs (och således använder KS i stället). Skulle vilja påstå att vanligt 

kranvatten är farligare för barn än KS. Dessutom är nässpray för barn betydligt giftigare och mindre 

studerat. 

 

Helene Ellis. Har använt silver nu i 10 års tid både till mig och mina hundar. Hör till husapoteket. 

 



Ann Kroon. Jag förvånas konstant över att mina vänner och bekanta som i det största hela är både 

radikala och smarta, är så inbitet fast i tanken på 'vetenskaplig forskning' som ett grundkriterium och 

dessutom tror så benhårt på att skolmedicinen alltid arbetar för att 'bota' människor. Jag har helt 

klart en mycket mer cynisk (och klarsynt, tycker jag!) syn på såväl 'forskning' som t ex 

Läkemedelsverket och andra myndigheters 'information'. Så jag växlar mellan att riskera att 

uppfattas som 'rättshaverist' när jag driver min egen syn, och att vara tyst (när jag inte orkar). 

Huvudsaken är ju att man själv vet vad som gäller och jag säger alltid tyst till mig själv att 'jag vet att 

jag har rätt' Smiley smile Och jag har en liten flaska KS ståendes på mitt kontor helt öppet. Money, 

money, money, tyvärr. Otrolig kassako. 'Kroniska' sjukdomar är läkemedelföretagens älskling, det 

mest lukrativa som finns. Miljoner människor på livslång medicinering för ett otal krämpor, utan 

hopp om bättring, i ett land som Sverige dessutom betalt av skattebetalarna. Gör mig ursinning. Själv 

betalar jag tusenlappar för alternativ vård och prioriterar detta över allt annat. Där finns liv och 

hopp!! Det är klart att även den alternativa vården måste regleras och skyddas från hästhandlare, 

men statens otroliga kampanjer för att smutskasta allt alternativt driver ju tyvärr bara stora delar av 

den alternativa vården och tillskotten mer och mer under jorden och hindrar fri diskussion och 

information. Igen, jag blir faktiskt skogstokig när jag tänker på det! 

Filippa Scandinavia. HERREGUD !! Att de orkar...Kollodialt Silver är det BÄSTA som finns...Jag har 

intagit KS i flera år, ock har aldrig varit så frisk, som jag är numera...Bra mot mycke...Snacka om att 

Etablissemanget är SKIT-SKRAJJA för folk, som kan och gör som de VILL själva...OM allmänheten 

började inta KS varje dag, så skulla alla flunsor o förkylningar minska, antagligen med 40-50 %... Ock 

inte fan är jag blåfärgad heller.....GUUUUD.. Tänk lite själva.... VARFÖR...tror ni, att det är sådant 

media-drev efter KS ??? FÖR att det HOTAR..läkemedels-industrin....DE VILL inte att du ska bli 

frisk....själv....DU måste gå till doktorn och betala och måste köpa mediciner, som gör dig ännu 

sjukare....ock dessutom betala för det.......Ameeen, ger er nu !!! 

 

http://nyheter24.se/debatt/782090-ytterligare-ett-pahopp-pa-mirakelmedlet-kollodialt-silver 

 

Gunilla Lundmark. Min gamla farmor född på 1800talet drack ur sin dopmugg i silver livet ut och hon 

var varken sjuk eller blå. Hon blev över 80 år och dog av ålderdom. 

 

Kerstin Frost Erkers. KS fungerar väl stöttande för immunförsvaret vad jag kan förstå. Ungefär som 

zink o D vitamin. Brist på dessa ger sämre immunförsvar. Att man sedan kan få bort vissa elaka 

virus/bakterier med större doser är väl inte fel. Jag har botat några magsjukor, halsont, 

urinvägsinfektioner, infekterade sår, brännsår och en dödssjuk hund. Hunden visste nog inte vad jag 

gav den. (ang placebo)Och vi slapp avlivning.  Vi använder KS vid behov. Inte dagligen. Ett bra 

alternativ vill jag påstå. 

 

Mia Bibi D. Jag drabbades efter en större, slarvigt utförd operation i handen av axilery web 

syndrome/lymfangit. Varenda gång jag fick ett sår så fick jag besvärlig och smärtsam 

"blodförgiftning" i hela armens lymfkärl. Ingen hjälp att få förutom stark antibiotika för att ta död på 

bakterierna. Så jag försökte vara superförsiktig och bar alltid handske, lagade inte mat för risken för 

skärskada osv. Sista gången jag fick ett litet sår på handen så fick jag en ny lymfangit som blev så 

allvarlig så sjukvården sa att den enda räddningen var en halvårsbehandling med bredspektra-

antibiotika. Jag kände att min kropp inte orkade mer antibiotika. Började ta en liten hutt Ks oralt 



morgon och kväll och lymfangiten la sig på ett par dagar och jag har sedan dess, mer än ett halvår 

sedan, inte haft ett enda utbrott. Och små stick, skrap, rivsår får jag hela tiden. Placebo? Njaääe! 

 

Sonja Lasén. Min man har förbjudit mej att använda KS på våra barn! Nu har alla varit förkylda och 

haft feber i tur o ordning, gubben är inne på sin sjätte dag. Själv var jag frisk på två dagar när jag 

drack silvergroggar!! 

 

Aldina Sabovic Panjeta. Min mamma hade feber konstant i 1år läkarna kunde inte hitta något , sen 

hon börja använda KS är hon fri från sin feber. 

 

Alina Hinas Hietanen. Jag har haft en hund som drack silver , när han fått tre starka antibiotika kurer 

på 8 veckor vardera som inte hjälpt. Så silver hjälpte oss verkligen när antibiotikan inte bet. 

 

Kajs-Mari Östlund. Jag hade problem med värk av min artros. Fick sprutor o starka mediciner. Gjorde 

cellkuren tog MSM. Nu har jag varit fri från värk och mediciner sedan mars ca.har dessutom fått 

ordning på kolesterolet blodtrycket och vätskan i kroppen. Att jag dessutom tappat 27 kg...är en 

bonus. Cellkuren är en kur som rensar och återställer kroppen. Sedan lär man sig att det är viktigt att 

äta fyra gånger om dagen, äta rätt och tillföra näring av bästa slagit. Den kostar mig ca en karensdag i 

månaden, men jag slipper värk, sjukdomar, läkarbesök o mediciner. Inte en dag med ens huvudvärk 

har jag haft. Inte ens Alvedon eller Ipren har jag behövt. Min kropp mår bra. Jag tappar något kilo per 

månad trots att jag äter vanligt. Med vanligt menar jag då att jag äter som jag lärt och fuskar ibland. 

Mycket sällan, då jag inte upplever något behov av detta. Sök cellkuren på FB. Begär inträde och läs 

allt ni vill. Det finns många som vill hjälpa er. Min coach heter Marit Norlander. Sök henne för 

ytterligare info om ni vill. Jag kommer aldrig att sluta mitt nya friska liv. 

 

Nina Oskarsson. Ger barnen ca 10-15ml per gång. Är de sjuka blir det ett par gånger (4-5 gånger) per 

dygn. Dom blir ofta friska på bara 1-2 dygn. Vi har gett våra barn sen dom var mindre än 1 1/2 år. 

Dom blir förkylda, men inte så ofta. Men fram för allt blir dom friska så fort, på 1-2 dagar, vilket jag är 

helt övertygad beror på KS. 

 

Linda Karlsson.  Jag har ätit msm regelbundet sedan någon gång i mars/april tror jag och det är efter 

det som det lugnat sig med min PMS. Det kan ju faktiskt vara msm i kombination med kosten som 

gjort mig lugnare. 

 

Tini van der Poll. Börjar märka av något liknande, då jag opererat mina ögonlock, har jag sprayat och 

haft kompresser med KS varje kväll för att skynda på läkningen. Läkningen har gått otroligt bra, men 

jag har märkt att det är lite dimmigt med glasögonen både när jag läser och när jag jobbar vid datorn. 

 

Marie Lustig. sprayar oxå ögonen med silvervattnet, det är fantastiskt bra! 

 

Maria Åhström. Fick diagnos lunginflammation för 9 dagar sedan (får alltid en komplicerad som 

sätter sig på utsidan av lungsäcken...enligt läkarna den första dom sett...detta är min fjärde..eftersom 

den sitter på utsidan så gör/gjorde det fruktansvärt ont att andas då jag har ärrvävnad sen tidigare 

lunginflammationer) gått på Amoxicillin men blev inte bättre. druckit KS sen dag 2 å fick i förrgår en 

inhalator (med KS) av min far. 1,5 dygn senare är jag som en ny människa. Inte ont när jag andas, 



syret uppe till 100 och äntligen pigg! Wow! 

 

Ingegerd Treutiger. Jag har en begynnande artros, sedan flera år tillbaka. Har lyckats hindra den att 

utvecklas med MSM, strandnypon (Litomove), grönläppad mussla (Glyc), tidvis glucosamin och även 

djävulsrot (Helaflex). När jag var som sämst, i våras, gick jag till läkare och fick både plattröntgen och 

skiktröntgen (mest för att tillfredsställa omgivningen). Jag fick veta att jag "passerat bäst-före-

datum", samt fick rådet att om det var besvärligt att gå, så kunde jag ta taxi..... Samt en recept på 

smärtstillande piller. En morgon vaknade jag upp, och värken var nästan helt borta. Jag tillskriver 

detta effekt av MSM. Sedan fick jag magkatarr, när jag gick upp i mängd MSM igen. Fick gå ner i 

mängd på nytt och nu gått upp igen till lite mer än en tesked. Mår utmärkt! Så visst kan man få 

utrensningar av MSM, men det går över..... 

 

Gunilla Wingårdh. Herpes. Jag sätter på en liten liten bomulstuss med kirurgtape. Sen dränker jag in 

det med KS. Låter sitta hela natten och när jag är hemma på dagen. Blöter ner det flera gånger så det 

rinner. Munsåret bryter aldrig ut då ! Jätteskönt! 

 

Elisabeth Ahne. Har aldrig varit så förskonad från herpes sen jag började spraya på ks direkt jag 

börjar känna av pirret innan de börjar blossa ut! Andra krämer ger jag inget för! Sprayar ca 4-5ggr 

och varvar m indränkt pad! 

 

Anna Melek Mecek. Solskenshistoria! En väninnas bebis på 9 månader fick torsk i hela munnen och 

hade länge svårt att äta mat och dricka bröstmjölk. Efter besök på BVC fick hon recept på superdyr 

medicin så hon valde att pröva KS. Efter bara 2 spray i munnen var tungan helt ren igen. Tipsade 

henne om att tvätta kinder och gom med en bit bomull dränkt i KS och 2 dagar senare var allt borta! 

Flickan äter nu som vanligt och bonus är även att hon inte har ont av tandsprickningen som vi 

misstänker har med KS att göra. 

 

Taija Tourunen. Fick också utslag med klåda när jag började för tre veckor sedan. Har blivit bättre. 

Hade huvudvärk innan jag började varje dag och när jag började med ks och msm fick jag migrän och 

ont över allt. Nu efter tre veckor har jag mycket mindre huvudvärk och vaknar inte varje morgon med 

huvudvärk. Har ätit så kort tid en men huvudvärk hade jag haft varje dag nu så länge så det märktes 

så tydligt. Har problem med Urinvägarna och får ofta känningar och det har varit mycket mindre nu. 

Jag har mycket problem med värk och blir väldigt fort trött men kanske är en aning uthålligare. Men 

kommer nog märkas mer när jag ätit längre. Min hunds päls har blivit bättre för min gamla vovve får 

msm 

 

Sara Håkansson. EMS är fantastisk, använder den dagligen. 

 

Veronica Eriksson.  Jag har EMS-salvan. Använder den i ansiktet och runt munnen där jag får klåda 

ibland och den lugnar väldigt fort. Använder den som ansiktscreme helt enkelt. 

 

Inger Augustsson. Kolloidalt silver som jag upptäckt är rena dundermedlet ! Först blandade jag 

endast någon tsk. i vattnet jag drack. Sedan börja jag inandas det eftersom jag har lite dåliga luftrör. 

Det gjorde susen. Mycket bättre än min cortisonspray. Senaste lungtesten jag gjorde var så bra så de 

sade att jag behöver inte komma tillbaka mer !! Men det bästa av allt....jag har haft gula fläcken på 



vänster öga sedan 2011. Det har bara ökat & ökat. Jag har kört med blåbärstabletter, Eye Q och allt 

möjligt. Nej, lika mycket vätska kvar i ögat vid gula fläcken. Har nu tagit nästan 30 st. sprutor i ögat. 

Hopplöst. Efter tips från Jeanette, började jag för några månader sedan att skölja ögonen i silver varje 

morgon och varje kväll. Och när jag var på operationsavdelningen på Ögon nu den 3 sept. var vätskan 

helt borta !!!! Ett under sade läkaren. Vad har hänt sade han ? Jag svarade att när inte sprutorna 

hjälpt mig började jag skölja ögonen med Kolloidalt Silver. "Vad är det ??", sade han. Han skrev i alla 

fall upp det och skulle googla på det. Min gamla mor har känt sig allmänt risig senaste året. Hon 

började dricka silvret i våras (....men trodde inte på det) och nu är hon en helt ny människa, säger 

hon. Piggare, friskare. Hon hade exem/svamp mellan tårna också. Ta på silver sade jag. Det gjorde 

hon och det försvann på ett par dagar. Alltså.....ett underverk! Jag hade också väldigt torra ögon. 

Man får det. Ögonläkaren rek ett nytt medel som de bara säljer hos optiker. Jag köpte några små 

flaskor a` 200:- flaskan. Sedan jag börjat skölja med silver har jag inte använt det mer. Och 

ögonläkaren sade att jag har inte torra ögon längre. 

 

Miriam Mimmi Jansson. Alla som dör av cancer av traditionell medicin såsom kemo, strålning osv är 

inte att dö av själva cancern, det är massmord utan dess like av medicin som inte hjälper! Min 

mamma fick cancer och vart mördad med cellgifter och strålning som 43 åring. Saknar henne varenda 

förbannade dag, och hon kunde ha överlevt med rätt behandling. Dags för folk att vakna. 

 

Kenneth Hedström. Återkommer härmed om alkohol kontra MSM. Som nämnts tidigare så märkte 

jag omgående efter att börjat med MSM. Att alkoholsuget minskade. Efter att ha haft ett ständigt sug 

efter alkohol sedan tidiga tonåren så upphörde det direkt. Även när alkohol intages så sker det nu 

mer balanserat utan att "hälla i sig". Det har nu gått snart 2 månader och det fungerar fortfarande. 

Har pratat med en alkoholforskande läkare om fenomenet. Han är lika fundersam som jag, men han 

kommer att forska vidare. Själv är jag bara glad att jag slipper så att säga vara i ett slags 

beredskapstillstånd till alkoholen nu. Utan kan använda det på ett normalt sätt numera. Ja. Där ser 

man… 

 

Janne Andersson. Heh... lustigt, men nu när du nämner det så stämmer det ju faktiskt. I alla fall med 

mig… 

 

Lena Hellström. Sist jag hade herpesutslag smörjde jag med silversalva (för djur) försvann på några 

dagar, kan ta veckor annars! 

 

Isabella Persson. Min herpes blev bättre och försvann när jag ändrade min kost till lchf. Hade herpes 

minst 2 gånger om året. Silversalvan är det bästa jag har använt mot herpesen de 2 gångerna jag har 

haft det sen 2009. 

 

Ann-Katrine Backman. Jag har alltid stoppat mina herpes utbrott som jag brukar få på läppen med 

Ionosil. Räcker med att spraya någon gång eller badda med en tops, så tar det bort smärtan och så 

försvinner det på ett par dagar. Herpes är något som ligger latent i nervganglierna som bryter ut då 

man får nedsatt immunförsvar, så man får inte bort det permanent, men man får det effektivt 

stoppat med Ionosil. 

 

Anna-leena Evaldsson. En till sak som msm hjälper mot: torra ögon och mun. Har testat för 



reumatiskt som Sjögrens där man är extremt torr i munnen och ögonen bl.a . Det kommer inga tårar 

när jag gråter och varje tugga när jag äter måste jag svälja ner med vätska. Nu när jag ätit msm ett 

tag så har jag plötsligt vätska i ögonen och saliv i munnen. Lite komiskt för en dag satte jag nästan i 

halsen för jag fick svälja ner saliv som jag inte är van vid. Sa till mannen: har du såhär hela tiden-vad 

gör man av all saliv? Han tittade på mig lite konstigt och sa:sväljer förstås då förstod jag vilka besvär 

jag haft och att man vänjer sig vid allt. 

 

Karin Sandin. Lite positiva tankar som jag kände att dela med mig. Har använt KS och MSM sedan ca 

1,5 år. Även c, b, och d vitamin. Senaste tiden även munkpeppar. KS använder jag varje dag invärtes 

en rejäl hutt! Sen sprayar jag ögonen, har torra ögon och får ofta vaglar. Det har hjälpt för det mesta. 

Förutom nu i somras då jag fick ta Fucitalmic ögondroppar. Men fortsatte med KS. 

Som ansiktsvatten 

Som Deo 

I och på underlivet mot olika åkommor. 

Som omslag på tex knäna (har halvprotes och bacercysta som dyker upp vid överansträngning 

Omslag på foten, hälen, hälsporre 

Dagliga omslag i några månader dygnet runt med KS och msm på en vårta på kinden som försvann 

Silvergrogg vid förkylning, har sällan förkylning, sprayar även i näsa då. Det rensar även halsen. 

På sår och brännsår. 

Sprayar i mina öron då de gör ont ibland för att jag använder öronproppar nätterna. 

Sprayade tandköttet ett tag då det började lossna och göra ont. 

Skulle jag få en finne så gnor jag med KS på en bomullsrondell. 

Hunden Freja får varje morgon1/2krm Msm med lite blodpudding och 5 ml KS på kvällen. Allt detta 

efter i o med att hon opererade bort djuvren förra året. Allt läkte bra. Hon har en enorm hårväxt!  

Även bra mot fästingar, hon har inte haft så många. 

Jodå mitt hår växer oxå bra. 

Sen använder jag Silverlotion och EMS kräm mot värk och inflammation och smörjer händerna där 

huden flagnar emellanåt. Ja i ansiktet är dessa produkter oxå bra vid olika problem. 

I stort sett använder jag KS till det mesta.  

Tänk vad bra att ha ett alternativ att välja utan biverkningar. 

Jo man kan ju ha KS i tex grädde eller färska bär så de håller sig längre. 

Ska testa att spraya på tex äpplen och päron som man skär bort dåligt skal på blir en intressant test! 

Hällde lite KS på ett delat äpple nu. Givetvis eget, inget besprutat. 



 

Karin Sandin. Mitt äppeltest är klart. Med KS på ytan förblev äpplet fast, bara. Lite mörk på ytan men 

den andra biten skrumpnade. 

 

 
 

Magdalena Svartlok. Svinkoppor fick jag i ett myggbett som jag kliat hål på, läkte det på ett dygn 

med KS. 

 

Jeanette Hedell. När jag åkte på matförgiftning för några veckor sedan och därmed hamnade på 

toa.... Smiley wink då kokade jag upp vatten och lät det det svalna lite. Tog en halv dl KS i ett glas och 

fyllde upp med det ljumna vattnet (1,5 dl ungefär). Drack upp allt på en gång och på några minuter 

var jag bra och slapp sitta mer på skithuset. 

 

Susanne Hansson. Tror absolut på att KS botat mig. Fick en neuroborrelios i december 14. Är nu helt 

symtomfri sedan maj. Fick initialt doxycyklin 20 dagar, tog bort rodnaden men alla neurologiska 

symtom blev bara värre o värre. Började med KS o örter. Ks kördes i intensivkur två- tre dagar. Halv dl 

var fjärde timme o sen har jag kört 30ml x2 fram tills nu. Örterna jag tar är Andrographis och 

Astragalus samt Catclow. Dessa har jag alternerat med jämna mellanrum för att slå mot 

spiroketernas förmåga att förändra sig. Ta kontakt med en Örtspecialist för hjälp med doserna.  

 

Leila Geblawi. Använt MSM i ca två månader nu. Åttio procent av mina vallningar har försvunnit. 

 

Emilie Forsell. Jag tycker MSM är så förbaskat häftigt. Ökade dosen fr.o.m igår och nu känns det som 



jag har foglossning all over. Det är jättehäftigt. Första veckan trodde jag att min vänsterarm skulle gå 

av i 3 dagar. Nu är det tredje veckan o det känns som jag är tillbaka i graviditeten. Blir bara mer o mer 

hooked. 

 

Helen Rydstedt. Vi började använda Ionosil KS 2003 räknade jag ut för ett tag sedan... Tack Anders 

Sultan för KS! Har räddat oss många gånger från att må dåligt i familjen och nu sprider jag kunskapen 

för de som är intresserade. 

 

Monica Hahn.  Fick idag min första flaska har idag sprayat i ögonen och fick även in i näsan, tycker att 

jag andas bättre och fick mer energiär det möjligt? 

 

Bente Berg. Ett tips på en cocktail om man känner av en förkylning lr liknande nalkas. En dryg 

matsked riven ingefära, en halv pressad citron, lite silver och vatten som grogg, gör susen. 

 

Ylva Åhgren. På min värkande handled brukar jag spraya silver/msm och massera in, lindrar bra 

tycker jag. 

 

Linda Bubbi Marina. Är rätt ny med KS, bara använt det till en fotvårta (som förövrigt nästan 

försvunnit på 3 dagar med hjälp av KS-omslag på natten, hur lycklig som helst) helt fascinerad av 

detta magiska vatten. 

 

Eivor Andersson. Dagen då jag upptäckte MSM och KS var dagen jag kunde börja leva igen! 

 

Ingrid Ohlin. Var på vattengympa i måndags i en inomhusbassäng. Väldigt skönt o vill så gärna 

fortsätta med det. Men efter någon timme börja det sticka o bränna på kroppen lite överallt. Tog en 

allergipilla. Nästan helt utan någon dämpning. Börja sen med att spraya KS på hela kroppen samtidigt 

som jag drack 10ml KS varannan timme.  Kände efter 1a sprayningen hur de onda dämpa sig. Igår var 

jag nästan helt besvärsfri. För ca 6 år sen råka jag ut för samma sak, o då hade jag ej vetskap om KS. 

Då fick jag utslag på hela kroppen utom ansiktet. Det kliade konstant 24 timmar om dygnet överallt. 

Tog något år innan jag blev av med allt. Har sen dess bara badat i bassäng med saltvatten o det har 

gått bra. Är de någon som kan ge mig råd, så jag kan fortsätta med vattengympan. 

 

Linda Beres. Använde ks från september förra året till ca april sen tog pengarna slut. Blev lättare trött 

och min KOL blev värre igen. Ligger nu inlagd på Lungmottagningen med dubbelsidig 

lunginflammation och krupp. Så det hjälper. Tills det tar slut. Ev blir det köp i slutet på månaden om 

ekonomin tillåter annars fortsätta vara sjuk. Så ni som tvivlar, säg som min läkare. Vi har fått klara 

indikationer att under användningen var Linda avsevärt bättre. Får åka hem imorgon med med massa 

inhalationer och cortison samt hostmedicin cocillana så jag inte hostar sönder mig. Så om ni tvekar så 

sluta tveka. Dert fungerar verkligen. Tack för ks och hoppas kunna börja med det snart igen. 

 

Ada Lindblom. Jag kan inte säga ngt ang om man kan bli beroende (eftersom jag inte använt 

regelbundet och under lång tid) MEN en sak kan jag säga med säkerhet att KS räddade mina tänder. 

Faktiskt ALLA mina tänder som är kvar i munnen. Den hjälper även mot ilningar bättre än fluor 

sköljning eller fluorpasta. 



 

 

Leila Geblawi. Idag kom det stora testet. Hela natten yrsel från helvetet och illamåendet och 

magsmärtorna började på morgonen. Ks och ljummet vatten med citron. Efter trettio minuter kunde 

jag gå ut med hundarna. När jag kom hem efter en och en halv timma, ett nytt glas och aptiten kom 

tillbaka. Ytterligare ett glas och nu mår jag utmärkt...... Övertygad........ 

 

Annette Johnstone Jarmyr. En liten update, så här efter en tids användning av MSM óch KS. Började 

ju med MSM och efter ett par dagar så chansade jag och började även med KS och det har gått över 

förväntan bra. Utrensningssymptomen är blemmor eller snarare "bubblor" på huden och så sedan ett 

par dagar tillbaka gröngula förhårdnader som snyts ut genom näsan alltså inte rinnig snuva utan mer 

klumpar. Piggheten som kom av MSM intaget första tiden har lagt sig och jag är lite mer som vanligt 

dock gör jag inte misstaget att ta MSM kvällstid någon mer gång, sov bara 1½ timme ca den natten 

men klarade mig förvånansvärt bra under dagen och de följande dagarna utan att känna den där 

förlamande tröttheten som slår till efter sömnbrist. Har träffat förkylda människor den senaste 

veckan så det har blivit en silvergrogg på kvällen innan läggdax för säkerhets skull och peppar peppar 

jag har inte blivit förkyld i alla fall något jag varit från och till nästan hela året. Detta verkar lovande, 

så jag fortsätter på den inslagna banan. 

 

Taija Tourunen. Min svärdotter fick elaka sår som inte ville läka som var nästan som dessa som har 

bakterien som käkar upp dig som är så elak och man läser om, de gjorde allt möjligt och även 

operation och en massa annat. Till slut tog de silversalva... 

 

Julia Widenmark. Sen jag började skölja med KS varje kväll efter tandborstning så försvann mina 

ilningar. 

 

Märta Lindqvist. Har mer hårtillväxt nu, men det bästa är att nagelbitar-ovanan är bruten. 

Förmodligen är bitningen ett symptom på brist, för nu låter jag bli dem och de växer ut släta o utan 

gropar o ränder som innan då jag hade skov av inflammation, då naglarna bröts o skivade sig, typ föll 

av! Håret växer som ogräs...  Har tagit sedan i våras, ca fem mån. 

 

 
 



Ellinor Biörklund. Många frågar mig om jag färgar håret, även om tinningarna är lite gråa. 

 

Linda Yu. Jag har haft problem med halsen och mandlarna sedan barnsben. Silvergroggen har ingen 

större effekt på mig. Dock tillfrisknar jag nästan omedelbart om jag intar rent kolloidalt silver! Tar 1 

msk morgon och kväll, gurglar länge innan jag långsamt sväljer. För att lindra smärtan så dricker jag 

kallt honungsvatten. Det är viktigt att man löser honungen i kallt vatten (tar lite längre tid, man får 

mosa runt honungen m sked). Ta ordentligt m honung, det ska smaka sött. Faktiskt det enda som 

lindrar halsont på riktigt. 

 

Emilie Forsell. Jag ger min 2-åring vid öron- och ögoninflammationer, och vid magsjuka tex. Sprutar 

på honom nu när han har vattkoppor. Men inte i förebyggande då jag vill att hans immunförsvar ska 

byggas upp. 

 

Sandra Andersson. Jag har gett dottern KS sen hon va 6 månader. 

 

Zenita Källström. Min son brände sig illa ikväll. La förband med KS. Mycket bättre redan... Bilder finns 

i kommentarerna. 

 

 
 



 
 

 

Ninnie Hermansson. En kort berättelse om den förkylning jag just haft.  Det brukar alltid vara så att 

den börjar med halsont, fortsätter med att näsan rinner oupphörligt och till slut kommer 

skrällhostan. Nu tog jag rejält med ks från första dagen när jag började känna av halsen och si! Ingen 

rinnsnuva och ingen hosta! Hade en dag då jag kände mig extra förkyld men dagen därpå var det 

jättestor skillnad. Eftersom jag är sjuk då sällan blev detta första testet. Gissa om jag är ännu mer 

övertygad om ks effekt! Jag tog ca 3 snapsglas 4-5 ggr per dag i ca 2 dagar. 

 

Ole Mortensen. Ks mot parodontit.  Funkar redan efter 3 dagar Får ont under tänderna men dom 

sitter mera fast än innan. Borstar med ks. Sköljer 2-3 ggr om dagen med ks. Fantastisk produkt. 

Jag känner på tänderna flera ggr dagligen o ler. 

 

Jeanette Lodenmo Pettersson. Har sprayat min dotters bägge ögon i 2 dagar, ögoninflammation helt 

borta. 

 

Curt Axelsson. Ionosils ks fantastiska förmåga som jag ej visste om förrän de 2 senaste veckorna . 

Tror att de flesta i denna grupp vet att jag har Kol samt att jag inhalelarar samt intager KS varje dag . 

OK senaste månaden har jag haft problem med min mage allt ifrån kramp , förstoppning , diarre´ ( 

kan ej stava ) . Det viktigaste först har jag fått lära mig & i detta fall alltså magen ty jag hade så ont att 

jag ej kunde sitta vid datorn, ej stå , ej heller ligga annat än på magen vilket jag ej gjort på 15 år . Inte 

sova ... endast ligga & vänta att det skulle gå över. OK tog 1 matsked Ionosil´s KS varje morgon på 

fastande mage samt 2 dl varmt vatten + 0,5 dl KS efter 30 minuter utan mat emellan . Sedan frukost ( 



= a-fil , 2 glas = 4 dl , kosttillskott , samt Kol-mediciner + andra mediciner som jag tar ) , därefter lunch 

fisk + underbara såser varje dag i nu 16 dagar ) & magen ville ej ha mera än halva portionen pga av 

kramp , gasbildning eller slutligen diarre. Intog ytterligare 1 matsked KS samt , 2 dl varmt vatten med 

0,5 dl KS . NU ÄR MAGEN BRA , orkar gå idag 2 timmar i skogen , sakta , endast 1,5 dl svamp . Titeln 

på HERR KANTARELL ( som jag haft i 30 år minst ) får jag aldrig mera eftersom jag idag letar på fel tid 

samt endast går på slät mark . SLUTET bäst = jag har ej inhalerat Ionosil´s KS en enda gång de senaste 

16 dagarna & EJ HOSTAT EN ENDA GÅNG EFTERSOM KROPPEN TYDLIGEN UPPTAR ks-INTAGET I 

MAGEN & SKICKAR UT DET I BLODET SÅ ATT ÄVEN LUNGORNA BLIR NÖJDA . Testa ej såvida ni ej har 

magsjuka av olika slag samt samtidigt Kol . Min kropp signalerade att den ej ej behövde mera 

Ionosil`s KS till lungorna eftersom min dos för magen var OK för hela kroppen . Tack Anders Sultan`s 

användarinlägg & här är ett underbart ( enligt mig ) ytterligare. Tack alla ni som orkat läsa detta hit. 

Kram Smiley heart från gubben som mår bra , så bra att jag funderar lite på att fortsätta med dosen 2 

dl varmt vatten + 0,5 - 1 dl Ionosil i magen 2 ggr/dag ett tag samt 2 matskedar KS morgon & kväll ty 

sååå skönt att slippa inhalera eftersom jag efter 10 år hatar/älskar min kompressor som hållit mig vid 

liv i ? 12 år nu . OK det blir såklart dyrare , men hellre det så länge som jag har pengar .  

 

Carolina Eriksson. Jag har märkt att mina återkommande öroninflammationer har försvunnit sedan 

jag börjat med Ks. Jag som hade tänkt byta vårdcentral av frustration när jag inte fick tag på min då 

detta märkligt dök upp nu som vuxen. Jag har aldrig varit öronbarn. Nu har detta med vårdcentralen 

glömts bort tills nu när jag tänkte på det här.... 

 

Åsa Bengtsdotter. När jag håller på att bli sjuk tar jag mig en silvergrogg.  

1/2 dl rödvin 

1/2 dl ks 

1 pressad ekologisk citron 

Och vips så vänder det och ingen sjuka bryter ut! Sim sala bim!!  

Sen sprayar jag både mun och underrede mot svamp och i näsan mot täppa!  

Finns inget bättre universalmedel!!  

Ger det 5 stjärnor av 5 möjliga! 

 

Camilla Arlebrink. Helt ärligt är KS grymt mot allt. De många gör är att de snålar och tar för lite. Allt 

levande här hemma får. Från 80 grammare till 80 kilosar. Veterinär är ett minne blott och läkare går 

jag visserligen inte gärna till Ändå men det behövs varken på barn eller vuxna. Den bästa produkten 

som finns. Jag vaccinerar varken katter eller hundar numera och märker en stor skillnad i deras hälsa. 

Silver får mina på nästan varje dag. Spannmålsfri mat bidrar också till god hälsa. 

 

Sara Svärdström Fd Unosson. KS, ett universalmedel till allt. Drick det, badda sår, droppa i ögon och 

öron, ge det till husdjuren, vattna blommorna, ta bort mögel i badrummet osv osv allt du kan komma 

på är det bra till. Jag har precis läkt ett illaluktande sår i vår katts ena öra. Jag baddade och droppade 

i hans öra 3 gånger/dag i 3 dagar. Och han fick att dricka också. Nu är det läkt och luktar "katt" igen  



jag hade ett sår på fingret. Baddade en kväll på det. Dagen efter var det läkt. Nu baddar jag på en 

vårta och den har blivit mycket bättre på bara några dagar.  

 

Moni Frantzen Björkgård. Möt Allan, som är sååå tacksam över sin nebulisator och K.S. Han 

drabbades av någon parasit för ett par månader sedan, fick lunghinneflammation och hamnade på 

lasarettet. Väl där fick han mycket svårt att andas och det enda de kunde göra för hon var - dropp? 

Detta är ett lasarett som INTE tycker om att man har egna idéer eller själv vill bestämma över sin 

rehabilitering. Han lider av atros och har lungfibros och lite annat, det var till detta han ville ha 

nebulisatorn. Men i brådrasket, på väg till lasarettet, med ambulans, kom de inte ihåg den. Så när jag 

väl fick veta att han låg där och varför så påminde jag hans fru lite om hur bra han blev då han hade 

fått den och att han verkligen behövde den nu. Hon hade inte haft en tanke på den men fick en AHA-

upplevelse och tog med den till honom samma dag och sedan gick det tre dygn, så fick han åka hem. 

Han dricker nu K.S också och inhalerar oftare och längre och kan nu andas riktigt bra och är, som sagt 

mycket lycklig över sin Omron, U22. Så kan det gå... 

 

David Pöntinen. Två vänner till mig som på var sitt håll (i Kampala, Uganda och i Mbale, Uganda) har 

provat Ionosil har på bara några dagar tillfrisknat från akut magsår. 

 

Tathya Locana. Jag vill börja med att tacka Anders Sultan för att han har skapat möjligheten för att få 

tag på kolloidalt silver! Jag vill berätta min story om varför jag är så tacksam för att kolloidalt silver 

finns. Jag blev rejält sjuk för ett par år sedan och diagnosen från läkarna var att jag gick in i väggen 

och deras rekommendationer var att jag skulle ta antidepressiva medel och vila på det. Jag avböjde 

förslaget och det är jag idag väldigt tacksam över att jag gjorde för att hade jag tagit deras 

rekommendationer så hade jag inte kunnat ta mig upp som jag har gjort idag. Jag började söka på 

alternativ medicin och hittade många utvägar där som jag experimenterat mig fram med men blev 

inte riktigt bra ändå då jag hade för hög överväxt av candida. När jag fann kolloidalt silver så började 

jag med låga doser och upptäckte ganska snabbt att det började hända bra grejer i min kropp som 

först var utrensning och sedan kom min livslust och kraft tillbaka sakta men säkert. Sedan ökade jag 

dosen med kolloidalt silver och upptäckte att jag blev bättre och bättre och idag mår jag väldigt bra 

och fått tillbaka min vardag där jag kan vara aktiv i. Jag har nu förstått att kolloidalt silver funkar och 

jag rekommenderar den varmt till andra. Jag har även gett kolloidalt silver till min dotter och hon 

känner sig mer pigg än nånsin. Jag kommer definitivt fortsätta använda kolloidalt silver både till mig 

och min dotter och min katt.Jag har väldigt många vänner och bekanta som har också använt 

kolloidalt silver som har uppnått väldigt fina resultat och dom är så tacksamma för det! Jag använder 

kolloidalt silver både som vattenrenings produkt och medicin för sanningen är den att den fungerar 

hur bra som helst. Min candida överväxt är helt i balans efter så många år med svåra besvär och alla 

dyra preparat som jag experimentera med. Till slut så kom lösningar med kolloidalt silver. Jag har 

även använt kolloidalt silver på min dotters tonårsfinnar och hon såg gladligen att kolloidalt silver 

även funkar där. Om min dotter har fått sår eller brännmärken så har vi löst det med kolloidalt silver. 

Min sanning är att kolloidalt silver funkar hur bra som helst och jag är villig att kämpa med alla medel 

för att ha kvar tillgången till kolloidalt silver. Åter igen så vill jag ge min tacksamhet till Anders Sultan 

som orkar kämpa för att ge oss den fina gåvan. Sprider Ionosil med nöje då den kommer verkligen 

vara människans bästa vän. Jag provade Nutrasilver 3600 PPM men den gav inte alls samma goda 

resultat som Ionosil.  

 



Lise-Lott Richard. Mitt barnbarn får ks och även lite msm. Inga mjölkprodukter som smör mjölk 

grädde och inget vitt socker. Hon är aldrig sjuk numera. Hon är 16 månader. 

 

Kicki Johansson. Jag använder KS (invärtes och utvärtes) och EMS salva sedan 1 år tillbaka. Det illröda 

och flagerna har dämpats oerhört! Ingen som kan gissa att jag har psoriasis idag! Jag har en lindrigare 

form och jag kunde se skillnad eft ca 3-4 mån. Jag gjorde ett uppehåll med "baddningen" på de 

utsatta ställen jag har pg a solningen....men det kom snabbt tillbaka. Därför "baddar" jag numera året 

om.  

Jag kan även se att det går som i "skov", så jag ökade D-vitamin dosen till 5000 (1 tbl) om dagen och 

jag tycker mig se skillnad även då "skoven" kommer. Jag intager 2 msk KS (förutom den klunken jag 

sväljer som jag gurglar munnen i eft tandborstning) och 2 krm MSM/per dag. Jag intager inga 

mejeriprodukter, vetemjöl lr vitt socker. 

 

Malin Norbeck. Min sambo har psoriasis och efter att framförallt slutat med alla salvor och börjat 

med lchf, ks, msm och potatisstärkelse så är han i princip symtomfri, märks tydligt vid intag av laktos 

och socker att det blossar upp men går tillbaka snabbt om han utesluter det igen. 

 

Eva Eliasson. Har använt kolloidalt silver i ett par månader nu till främst två problem: öroneksem och 

munherpes. Haft eksem i öronen så länge jag kan minnas, symtomen är vätskande och kliande öron 

som väcker mig på nätterna och ibland får jag lust att stoppa in en dessertgaffel och riva runt. Har 

behandlat med Betnovat men det hjälper inte. Med Ionosil (om jag inte slarvar utan behandlar flera 

gånger varje dag) blir symtomen nästan obefintliga. Herpesutslag har jag haft två gånger sen jag 

köpte Ionosil, kräver att jag duttar en gång i timmen, men blåsan går ner direkt och även om det 

sticker och kliar under huden i några dagar blir det varken blåsor eller sårskorpor.  Önskar någon 

hade berättat det för 20 år sen… 

Gunilla Wingårdh. Härligt !!! Botar / lindrar också herpes och öroneksem med KS. 

 

Camilla Arlebrink. Dricker du dagligen? Om inte så gör det. Jag brukar ta ett glas o svepa vid minsta 

misstanke om herpes. Får aldrig blåsor numera. 

 

Eva Fransson. Har tagit msm i två veckor nu. På bara några dagar blev min hud fylligare, är uppe i 1 

msk om dagen nu, och mina ärr efter hudbristningar har blivit mycket bättre.  

 

Barbro Johansson. Silvergrogg har stoppat mina symtom på förkylningar, har inte varit sjuk på ett år 

nu, så ks och en bättre kost förstås är det bästa som hänt. 

 

Ulrica Nilsson. Känns som en väldigt fånig och ytlig fråga mitt ibland alla tunga inlägg här, men mitt 

hår har blivit mindre grått sen jag började med msm. Imbillning eller vetenskap? 

 

Liselotte Låås. Jag undrar det samma?  

Kirsten Chen.  Mitt hår har blitt mindre grått. Och mere hår och det vokser fort.. Tar både ks och 

msm. 

 



Lise-Lott Richard. Sant!! Jag är 59 och har inte många gråa hår. Hade mer när jag var 52. 

 

Margareta Magnusson. Mitt hår har också blivit mindre grått och tjockare. Jag börjar t om få tillbaka 

min röda färg som jag började sörja... Jag tar inte ks men väl en massa vitaminer, msm och 

magnesium. Vet inte riktigt vad som har haft den goda effekten på håret.  Jag hade inte en tanke på 

att håret skulle bli bättre. Jag hade ganska tjockt innan också. Målet var att må bättre fysiskt och 

psykiskt. Håret är mer en 'bieffekt'. 

 

Filippa Scandinavia. Mina naglar har äntligen blivit normala med KS och MSM...Underbart !! 

 

Fredrik Eklund. Gjorde en empirisk studie på området och kom fram till att håret behöll sin naturliga 

färg längre men att jag tappade skiten i samma fart som tidigare. Kom även fram till att KS generell 

sett är bra mot precis allt. Hade fotsvamp i samband med studien som blev bättre tack vare att jag 

drack KS. Dessutom förbättrades mina betyg i skolan. Win-win att dricka KS med andra ord. 

 

Katalin Anna Marton.  Mina gråa strån har oxå minskat Smiley smile tänkte inte på det förrän jag 

läste detta. 

 

Hillevi H Holmberg. Har testat Ems-creme mot öronproblem. Det var det enda som hjälpte mig. 

 

Leila Geblawi . Jag har mindre värk nu sedan jag började med MSM. Mitt liv håller på att förändras 

och är så tacksam för det . Fjorton år var jag när det började och har just fyllt sextio .". 

 

Jessica Rundberg. Jag dricker ungefär en ubderhållsdos på en kork varje kväll ( jag sköljer då ca 1 

min) och min tandsten är ni som bortblåst. Jag är också betydligt friskare. Om jag skulle bli magsjuk el 

få en förkylning så ökar jag dosen. Har precis "tagit" bort ett fult märke i ansiktet med ks genom att 

badda med ks varje dag. 

 

Marica Persson. Det blir nog jättebra att komplettera med ks och msm. Har själv haft 

utmattningssyndrom och har kommit tillbaka fort enligt läkaren, tackar msm och ks samt mina 

kosttillskott för detta. 

 

Therese Lindborg. Min son 8 år fick en vårta på framsidan av smalbenet, den var ganska stor och var 

ivägen. Vi började spreja med KS och även lägga omslag med kompress som vi hade fuktat med KS, 

varje kväll (visst glömde vi det ibland). Efter 2-3 veckor såg vi att den började dra sig tillbaka, bli torr, 

sen efter kanske 4-5 veckor så trillade den av. Det bödde lite men vi la på kompress med KS, och nu 

är den helt borta och läkt! Häftigt!! 

 

Kristina Engström. Jag har svår RA och diskbråck ,har tagit msm och KS i 6 månader och redan efter 3 

månader reducerades smärtorna med c:a 50% , missade att ta rikligt med C-vitamin med msm och nu 

börjat ta pressad citron i vattnet och redan dagen därpå märkte jag en otrolig förbättring , nu en 

vecka senare har jag för första gången på två år varit helt smärtfri i ryggen och avbokat operation, tar 

c;a två matsked KS och lika mycket msm per dag , så glöm inte C-vitamin , en radikal förbättring med 

det! 

 



Sara Svärdström Fd Unosson. Du kan ha KS till nästan vad som helst. Jag testar just nu att hälla lite 

KS i som sista skölj i håret för att få bort torr hårbotten och klåda. Det fungerar utmärkt. Jag tog KS i 

kattens öra på ett infekterat och illaluktande sår. Det läkte på 2 dagar och slutade lukta. Jag dricker 

det. Jag använder det som ansiktsvatten. Inget har varit dåligt för mig än så länge. 

 

Kristina Hillar. Jag har gett mina katter rent KS i skål och tvättat ögonen med pads dränkta i KS och 

därmed botat ögoninflammation. 

 

Maria Lindström. Jag ger både hund och katt att dricka det i vattenskål. Droppar i hans ena öra för 

att hålla problematiken borta. Annars skulle han ha kortisondroppar. Varför inte ge msm med. Katten 

här mår som en prins. Både mage och päls är fina som aldrig så. 

 

Lotta Sundbaum. 3 tsk MSM är bra för de som behöver det. Jag hade själv 2 tsk om dagen ökade då 

jag läste att tre är det optimala. Det hjälper. 

 

Carola Nylund. Min dotters äldsta tax 14 år vid god vigör men var hos veterinär för ca 2 månader 

sedan för en hård stor som en vindruva förhårdnad på undre sidan av magen den var svart o 

verkligen ful. Veterinären tyckte att eftersom den hade ett biljud på hjärtat så måste den först få 

hjärtmedisin och före det antibiotika. Eftersom jag är pensionär nu så har jag taxen här o börja kurera 

med KS samtidigt med antibiotikan., fortsätter med KS ....Bulan är borta o taxen mår bra, diagnosen 

var nästan säkert enligt veterinären cancer. 

 

Anette Olofsson. KS är Jättebra vid t ex rinniga ögon på hästarna. Klegget försvinner på en dag. 

Sprayade kastrationssåret med silver varje dag och det läkte utan några komplikationer. Använder 

det till både hunden, hästarna och oss sjäva vid behov. Kolloidalt Silver är helt ofarligt, är ju ett 

vattenreningsmedel så hur kan det då vara livsfarligt. Används i akvarium för att rena vattnet och 

fiskarna dör inte heller. Används även i vården i sårkompresser vid brännskador som då läker fortare. 

Så tröttsamt med okunniga människor som inte tar reda på fakta innan de uttalar sig. 

 

LÄKEMEDEL" ÄR DROGER MED SÅ SVÅRA BIVERKNINGAR ATT ENDAST LÄKARE FÅR SKRIVA UT DEM. 

 

Om kosttillskott hade haft en bråkdel av läkemedelsbiverkningarna så skulle de omedelbart förbjudas 

(oberoende av dess läkande effekt). Läkemedel har monopol på biverkan. I USA är idag 

läkemedelsbiverkningar den tredje största dödsorsaken som varje år dödar 225.000 medborgare. 

Kosttillskott (inklusive kolloidalt silver som är ett kosttillskott i USA) har däremot dödat noll (zero - 

nada) personer under mer än tre decennier - däremot har tillskott en enormt effektiv läkande effekt. 

 

- Doctors Are The Third Leading Cause of Death in the US, Killing 225,000 People Every Year ... 

http://articles.mercola.com/…/30/doctors-death-part-one.aspx 

 

Nedan bild på de som vet bäst (Universitetslektor Cecilia Müller - SLU och Per Johnsson - docent i 

klinisk psykologi, leg. psykolog och universitetslektor vid Institutionen för psykologi i Lund). De tror 

sig veta bättre än miljontals människor som använder annat än patenterbara "läkemedel" och som 

kan påvisa fantastiska resultat. Med läkemedel avses droger med så kraftiga biverkningar att de 

aldrig skulle accepteras utanför "vården". Eller vad sägs om att skära sönder magen och tarmar så att 



man inte längre kan äta och tillgodogöra sig näring - för att gå ner i vikt. Suck! Om alternativmedicin 

hade haft medel med sådana biverkningar som "läkemedel" så hade verksamheten omedelbart 

stoppats och sannolikt hade de ansvariga fått skaka galler. Man förväntar sig att högskoleutbildade 

representanter på universitet och inom sjukvården som uttalar sig tvärsäkert ska veta vad de pratar 

om - men icke (eller så vilseleder de medvetet för att det gynnar dem) - därtill är de avlönade av 

folket. 

 

Michael Zazzio. Ja, artikeln utstrålar total okunskap. Helt plötsligt blev sårvård med silver overksamt 

(vad skall alla silverkompresstillverkare nu göra?) och magproblem kan helt plötsligt behandlas med 

silver (det får man enligt Läkemedelsverket inte påstå). Så, hur skall vi nu tolka den nya artikeln? Det 

som tidigare fungerade fungerar helt plötsligt inte och det som tidigare inte fick sägas har nu blivit 

sagt. Snacka om uppochnedvända världen - det ligger helt klart i linje med masshjärntvättning av 

befolkningen. 

- GIV OSS MER PROPAGANDA!! VI SVÄLTER PÅ GRUND AV BRIST PÅ VILSELEDANDE PROPAGANDA!! 

 

Minna Lavin. Jag vill först tacka alla här inne för all er erfarenhet, kunskap och råd ni ger oss 

behövande. Uppskattar er som svarar på samma frågor gång på gång till alla nya i gruppen. Jag har 

lärt mig så mycket av många av er och även sett stora förändringar här hemma med mina 2 barn 

efter vårt intag av KS. 

 

Göran Andreasson. Måste säga att ks levererar. Glömmer ibland bort hur bra det är. Mår man bra 

och känner sig frisk är det lätt att glömma bort att ta det. Har ibland problem med inflammation i 

tandköttet. Borstar jag med vanlig tandkräm så sker ingen förbättring. Men tar jag en blandning av 

MSM o bikarbonat o kokosfett o ks så på några dagar har inflammation försvunnit. Är det någon som 

vet vilken av dessa ingredienser som är den mest verksamma. Är det ks som kanske angriper 

bakterierna som orsakar inflammationen eller bikarbonaten som skapar en gynnsam basisk 

tandmiljö. Tänderna blir även vitare och känns otroligt lena och alla beläggningar försvinner. Kanske 

även tandsten försvinner. 

 

Carita Kujansivu. Jag äter msm och borstar med silvertandkräm. Min tandstatus har förbättrats totalt 

från att har haft djupa tandfickor och plack. Till inga fickor eller plack längre. 

 

Christina, Bjärred. Symptom/besvär: Sår, Infektioner, Bakterier. Produkter/behandling: Ionosil 

Kolloidalt silver. 

Sommaren 2011 blev inte riktigt som det var tänkt. Istället för sommarbete, sol och grönt gräs, blev 

det ilfart till Helsingborg, operation och 12 dagars vård på djursjukhuset. Därefter följde 6 veckors 

boxvila på hemmaplan. Så kan det gå när en häst rullar sig i hagen, fastnar med ena bakbenet i 

staketet och sliter sönder hasen i en nylonlina. Turligt nog såg vi när det hände, därför kom hästen 

snabbt under vård. Såret var djupt, vågrätt över hasen och det gapade ända in till leden när han gick. 

I det läget har man inget val, vill man rädda hästen, krävs operation. Är leden skadad är det riktigt 

illa, men vi hade tur. Det var en djup sårskada, men leden hade klarat sig. Efter en lyckad operation 

återstod att försöka läka ett – illa placerat - stort djupt sår. Dessutom var det mitt i sommaren, 

hästen fick inte lämna boxen, stallet var varmt och flugorna många. Stygnen togs bort när vi lämnade 

djursjukhuset och bandaget skulle bytas varannan dag. Så långt kom vi aldrig. Vi hann inte lägga ett 



bandage förrän hästen själv tog det av sig. Och varje gång han slet av sig bandaget slet han också upp 

såret. Vi insåg snabbt att ett bandage faktiskt försvårade läkningen, så vi bestämde oss för att låta 

såret vara öppet. Två gånger om dagen sprayade jag hans sår med Silvervatten, ingenting annat. Efter 

några dagar började såret dra ihop sig och en sårskorpa började bildas. Jag fortsatte spraya, samtidigt 

som jag strök på Silversalva. Efter en månad var såret helt läkt. Under den här tiden såg jag till att 

hästen hade rent och fint i boxen, men jag använde inte insektsspray eller annat för att ta bort 

flugorna. Idag syns ingenting; vare sig ärr, vita hår eller annat, skvallrar om den otäcka skadan. När 

det gäller läkning är kolloidalt silver helt outstanding. Detta fick jag även bekräftat vid ett tillfälle när 

min man, som är diabetiker, hade genomgått en hälseneoperation som misslyckades och 

efterlämnade ett kraftigt infekterat (nästan förruttnat) sår 18 cm långt och 2,3 cm djupt. Då började 

han dagligen spraya på såret med kolloidalt silver. Bakterierna försvann häpnadsväckande snabbt, 

den negativa processen vändes och såret kunde läkas naturligt i sin egen takt. Jag vill dock poängtera 

att vi inte helt valt bort sjukvården. Sjukvården behövs som ett komplement till alternativa 

behandlingar, det ena utesluter inte det andra. 

 

Emilie Forsell. Var på VC med 2-åringen idag, som jag trodde hade svinkoppor. Det var tydligen 

höstblåsor igen. Hur som haver - läkaren frågade om jag tvättar rent det med tvål o vatten. Jag 

svarade; "ja, och även med KS". Var beredd på ett ögonhimlande, men han sa; "ja, det är bra. Det 

dödar". 

 

Ann Person. Min hund får ks i sitt dricksvatten varje dag. Vi har alltid en britakanna i kylen med ca en 

dl silver i. Kanske lite mindre. Den dricker vi alla ur. Även hunden alltså. Han har två vattenskålar till i 

huset men dricker mest ur den med silvret i. Han får msm en tesked på maten varje dag. Han är 

labrador på ca 38 kg. 10 år pigg som en mört jämfört med för drygt ett år sedan innan vi började med 

msm. 

 

Anita Dackevall. Människor har i århundraden använt silver. Ex ställa en silversked i vatten o dricka 

vattnet efter ett antal timmar har varit ett sätt. Inte direkt ett nytt påfund. Tror man i många saker 

ska gå på instinkt...och som med allt, inte överkonsumera. Har alltid silver hemma. Sprayar på 

insektsbett, huttar i några dagar efter fästingbett, de senaste. 19 åren gett till familjen vid infektioner 

o sjukdom. ..bara tyckt det är positivt. 

 

Margareta Aronsson. Jag blandade en halv dl. Silvervatten o en halv dl. Rött vin o pressade en halv 

citron! Så dricker du upp det o tro mej eller ej, det gäller timmar så är eländet borta !! Lycka till gör 

även en sådan omgång dagen efter igen! 

 

Annette Seidlitz. Jag ger mina två hundar med mag/bukspottkörtelproblem i maten 3 ggr dagligen. 

De får 1 tsk var vid varje mål. Det var när jag började med det som deras problem vände till det 

bättre. Tiken har inte haft återfall på 8 månader och hanen har vi haft sedan februari och han har 

inga återfall sedan dess heller. De har fått båda normalvikt, tiken var underviktig och hanen lätt 

överviktig. De har också blivit mycket piggare. 

 

Lars H Schnell. För er med bihåle problem twar etc , så har jag märkt att med sprayning med KS så 

befuktas näsan bra utan att för mig ge det totalstopp/irritation som saltvattensköljning ofta givit mig. 

 



Pirjo Hartvik. Hej alla! Som ni vet har jag rådfrågat er ang. Mitt hundbett, har vart o visat den till 

läkaren idag, och det har läkt bra, han va imponerad hur bra jag skött det med KS, och sa att ingen 

antibiotika behövs och vi ger heller ingen stelkrampvaccination när man fått hundbett eftersom de 

inte har de bakterierna i munnen, skulle återkomma om bettet blev mycket rött runtom, men tack 

alla för edra råd! 

 

Daniel Nilsson. Så jäkla lättad. Jag fick gikt för nån månad sen. Åkte till läkare och de skrev ut 

Naproxen och det tog bort den ohyggliga smärta man har. medicinen tog dock slut efter ca 3 veckor 

och jag skulle då behöva åka in till läkare igen om inte smärtan blivit borta. Det tog ca en vecka efter 

att medicinen tagit slut så kom smärtan tillbaka. Bestämde mig då för att prova naturlig medicin 

istället. Skickade några rader till mr Sultan och fick tillbaks lite förslag på naturliga medel som hjälpt 

andra. Medlet var msm. Så det blev till att inhandla och prova. Det tog 3 dagar så försvann smärtan. 

Jag är så lättad. Smärtan man får vid gikt går inte att förklara. Tack så mycket för denna grupp och 

den kunskap som finns här! 

 

Evuska Hanhineva. Kan det ha varit gikt jag haft eftersom jag hade så ont i musklerna, vårdcentralen 

brydde sig inte nämnvärt när jag var där, dom sa bara att det är muskelvärk, så började med msm 

direkt, är nästan helt utan smärta nu, får det ibland runt ryggen o magen men det försvinner efter ett 

tag, hade en fruktansvärt smärta vid musklerna på sidan av bröstmuskler samt ryggen nedanför, men 

är så glad att msm finns, har ju haft sköldkörteln också som spökat men har inte känt mig så här bra 

sen jag var yngre! 

 

Alexandra Matthews. Jag tog en rejäl klunk KS när jag sist kom hem matförgiftad från en restaurang 

ute.... Mådde skit. Det va nog en dl KS - fem-10 minuter senare lugnt!! 

 

Sven Bjork. Som diabetiker var jag mycket känslig för infektioner. Sedan jag började använda KS har 

jag aldrig varit det minsta förkyld. Man sparar tusentals kronor på att slippa sjukskriva sig.  

 

Annika Gärdebring. Har tjocktarmsinflammation med jämna mellanrum och tar ett glas KS morgon o 

kväll, det tar ett par dagar men bättre än antibiotika iaf....eller som min läkare sa: det ska självläka, 

men  det tar ju två veckor... 

 

Agnetha Burström. Min magkatarr har oxå helt försvunnit nu.. Tveklöst KS förtjänst. Min IBS oxå 

borta! Jag prioriterar KS i första hand om man säger så. KS är jag aldrig utan. Det har blivit mitt 

livselixir. Nu kan jag äta "det jag vill" igen efter en otroligt jobbig tid då jag i princip levde på 

näringsdryck o skonkost.. Nu äter jag NÄSTAN allt. Inkl chips, godis, choklad o glass! Alltså KS tar jag 

varje morgon o kväll. En msk/tillfälle. Det har jag gjort dagligen sen dec 2014. 

 

Jessica Schön. Jag har haft problem med uvi:er sedan barnsben och har tagit läskigt många 

mediciner, men inte längre! Jag dricker numera ks i förebyggande varje dag (outspädd), och som 

Hanna säger, håll det i munnen en stund först. Smörjer även underlivet med kallpressad cocosolja 1-2 

ggr/dagligen (men nu vet jag inte om du har tillfälliga eller långvariga besvär). Vid minsta känning av 

uvi utöver det så pressar jag några citroner och dricker citronsaften som shots, samt dricker mycket 

citronvatten och grönt te. Dricker också mer ks då, och sprayar underlivet med ks. Det här är det 

enda som fungerat för mig hittills, utan medicin. 



 

Carina Pettersson.Jag kom in på akuten med nekros i underbenet. Flera läkare frågade hur jag lyckats 

hålla det så rent. Jag svarade ärligt KS och de gillade det, även hudläkaren så de finns inom vården de 

som gillar KS. Men det pratas inte om det. 

 

Caroline Nordman. Detta har jag skickat till Läkemedelsverket: "Hej! Jag vill kraftfullt ifrågasätta er 

när det gäller förbud och hot om vite gällande kolloidalt silver. Jag anser att ni står för aningslös 

okunskap (- eller är det än värre? - medvetet vilseförande och förtryck av allmänheten...?) om ni gör 

kolloidalt silver olagligt att omnämnas positivt av privatpersoner på sociala medier - då går ni långt 

över gränsen för vad som är rimligt. Jag har inte använt kolloidalt silver särskilt länge och har ingen 

väckelsekänsla eller någon religiös känsla och vidskepelse när det gäller kolloidalt silver. Jag har dock 

använt det flera gånger vid varierade halsinfektioner och fått bukt med dessa direkt. Provade även 

vid matförgiftning men utan effekt. Jag vet med säkerhet och av egen erfarenhet att det är ett 

mycket potent hjälpmedel för bättre hälsa vid vissa infektioner. Jag känner också flera människor 

som använt det för olika infektioner och som upplevt omedelbar förbättring. Jag har ingen som helst 

"resistens" utvecklad och jag har inte blivit förgiftad eller fått några negativa biverkningar då jag 

använt kolloidalt silver. (Dessutom kan vi helt stryka detta med att det skulle kunna vara placebo då 

många andra ting jag provat inte alls fungerat fast jag hyst förhoppningar om det.) Jag anser att jag 

har rätt att använda produkten hur mycket jag vill och till vad jag vill. Jag kräver också min rättighet 

och frihet att tala sanning. Det innefattar att säga exakt vad jag vet och har sett att kolloidalt silver är 

bra för. Vill ni hindra människor från att leva sin hälsa och sin sanning? Vill ni hindra människor från 

att tala och skriva och sprida sanning? Vill ni hindra människor från att sprida hälsa? Om inte - så bör 

ni nog fråga er själva vad ni pysslar med och om det är rimligt att utsätta människor för de förbud, 

förtryck och viten som nu sker. Vem är ni styrda av? Vad är agendan? - det finns ju mängder med 

läkemedel som verkligen hotar och skadar hälsa och till och med skördar liv....Jag vill att ni riktar er 

uppmärksamhet DIT och förbjuder eller inför restriktioner när det gäller alla läkemedel som är 

bevisat och påtagligt skadliga eller livshotande. För det finns en ansenlig mängd sådana. Ni vet också, 

utgår jag ifrån, att det är korrupt - systemet med påtryckningar och förmåner från läkemedelsföretag 

på både forskare och utövare av medicin! Hur ska enskilda utövare stå på saklig, fakta-baserad och 

etisk grund? Vi kan ju inte låtsas längre att medicin - verkligen ÄR medicin Smiley smile hjälper till 

hälsa) alla gånger! Vi kan ju inte låtsas längre att allt det som förbjuds och svartmålas som humbug 

eller som påstås inte hålla måttet för beprövad erfarenhet, är verkningslöst eller skadligt! Jag vill 

väldigt gärna ha ett svar. 

 

Kerstin Sjöbom. Vill bara berätta att mitt senaste besök hos tandis vart en överraskning!! När nog 

ingen tandsten! Jag som allid haft massor. Den enda förändringen jag gjort är att ta ks på morgonen 

och kvällen, ha det under tungan en stund innan jag sväljer. Hållit på två månader. Min stora vovve 

som haft jätte mycket tandsten, hennes krackelerar och rasslar ut ur munnen på henne. Hon kommer 

från Spanien och var 4 år när hon kom till mig, hade usla tänder med tandsten och blödande 

tandkött. Hon älskar ks och får en skvätt efter tandborstning och varje morgon får båda vovvarna det 

på maten. Trodde inte att det skulle ske, men det gjorde det! 

 

Fredrik Eklund. Jag upplever att min elallergi har förbättrats avsevärt sedan jag började med KS. Vill 

dels tipsa och dels veta om det är fler i gruppen som upplevt samma sak? 

 



Michaela Tietze. Samma här! 

 

Sønneva Jakobsen Farestveit. Det har jeg opplevd også.  Jeg leste et sted at det var en av 

bivirkningene av KS. Leste det etter at jeg hadde brukt det et par år. Da fikk jeg svar på hvorfor jeg 

føler meg bedre av elallergien! 

 

Susanne Bergman. Ionosil är numera min bästa vän och jag har slutat med mina hjärtmediciner. Har 

fått kondition och styrka som aldrig förr. Min hund har blivit mycket bättre med sin allergi. 

 

Eleonore Camara.  Sen jag upptäckte KS för lite mer än 3 år sedan så har vi varit friska från alla typer 

av magsjukor och då har jag 3 barn som går på olika skolor/förskolor  så jag har inte längre samma 

ångest för hösten & vintern för det finns inget jag avskyr så mycket som magsjukor.. Vi tar inte 

dagligen utan antingen i förebyggande syfte när vi hör att det går magsjukor eller så fort någon har 

börjat känna av magen och då stoppar det på en gång. 

 

Charlie Bertling. Min moster har en hälsokost butik och hon rekommenderade msm till en kvinna 

med Kol. Frisk ett år senare! Och detta är inget hon skulle hitta på till min mamma/hennes syster 

som själv har början till kol! 

 

Vivi-Ann F. Andersson Dahl. Min ettåriga setter har varit dålig i magen till och från sista vecka i 

torsdag diarré och kräktes, jag värmde lite vatten hällde i en skvätt ks, när jag kom hem på kvällen 

hade han ätit två portioner med mat ingen diarré eller kräkning kan inte ha varit något annat än ks. 

 

Isabella Persson. Kolloidalt silver räddade min hälsa och välbefinnande under min graviditet. Den 

räddade min mage och tarm efter en pencillinkur. Den tog bort min svamp i underlivet innan mitt 

barn föddes. KS botar mina bihållor så jag slipper pencillin. Den fixar mitt barns rumpa när hon har 

diarré. Ks salvan är idealisk mot vattenkoppor och munsår. Vi dricker ks varje vecka och har inte fått 

några biverkningar eller obehag. Jag litar till 100% på denna produkt och på Anders Sultans kunskap i 

ämnet. 

 

Filippa Olsson. Jag har ätit Helhetshälsas i kapslar i två-tre år.. Aldrig märkt någon skillnad varken 

positivt eller negativt. Men för ca tre veckor sedan började jag med Lignisul, tar nu 1,5 kryddmått om 

dagen. Har fått utslag på kinderna och runt munnen, helt torr och småprickig.. Mitt eksem på armar 

och hals har blivit mycket sämre. Jag håller ut och hoppas på att det ska gå tillbaka och att det är pga 

MSM som det blossat upp. 

 

Carina Leckremo. Ionosil är bäst helt enkelt.  Bältrosen borta efter intag av silver/lime ett par ggr per 

dag. 

 

Rebecka A Sand. Ionosil fungerar även toppen mot Fibrovärk! 

 

Carin Hellsten. Jag fick sorkfeber förra veckan. Drack stora mängder KS med lite alkohol i och var frisk 

efter två dagar. Läkaren var väldigt förvånad! 

 

Carita Huatorp. Jag har KOL och inhalerar KS som jag mår bättre av än läkemedlen. 



 

Ellinor Biörklund. En väninna till mig fick bort sin gråstarr med en del msm och 6 delar vatten. Inte 

för att det egentligen hör hit, men MSM rensar också bra. Jag tar nu 6 delar KS och 1 del MSM till 

mina ögon och de små grå prickarna och fläckara är mycket mindre synbara på bara 2 veckor. Tânk 

på att ligga ner när du sprayar nâsan. 

 

Maria Valkyria Ravenmoon. Detta måste jag berätta. Min man råkade ut för en "mindre olycka" 

häromdagen. Hamnade på Mora lasarett med hjärnskakning o lite till... Men det roliga i kråksången 

är att han nämnde för en LÄKARE där att jag hade ks hemma.. det tyckte han va bra å beklagade att 

de inte hade sånt DÄR!!!!!! Så LÄKAREN tyckte han skulle ta sej en rejäl sup när han kom hem!! Jag 

gapar fortfarande. 

 

Eva Olsson. Kom i kontakt med en som haft psoriasis i hela sitt liv, han blev hjälpt av tarmrening och 

MSM. 

 

Linus Maestro Noremalm. För mig funkar KS smärtlindrande på Afte. Mycket bättre än gelén som 

man köper på Apoteket. Men hade varit glad om det fanns nån naturmedicin som förintade 

uppkomsten. 

 

Iréne Berglund. Droppa kolloidalt silver i ögat det gör jag så fort det känns irriterat det är super bra. 

Har gjort det i flera år nu, räddade även ögat på katten med detta preparat då vet mediciner var 

verkningslösa. 

 

Eivor Andersson. Jag sprayar mig i ansiktet och ögonen flera gånger om dagen och har inte blivit torr 

utan mjukare istället. 

 

Annika Sundström. Jag såg ut så där ett tag, MSM var det som hjälpte mig och fick bort det. Något 

vill ut och kortison stoppar upp prosessen. Jag tog i rejält med msm, en gnutta hjälpte inte två tsk 

sådär. Det kan bli värre ett tag men sen så... Fettsyror är också viktgt (omega 3). 

 

 
 

Ulrika Söderhagen. Har en liten dvärgschnauzer tik som har problem med huden. Tappar päls och får 

som små knottror på ryggen. Började ge henne KS i söndags två ggr per dag å har även sprayat på 



huden. Det här blivit en väldig skillnad kan jag säga. 

 

Anna Gustafsson. Jag sprayar med silver i ansiktet, och får i princip aldrig nå finnar längre. 

 

Kerstin Frost Erkers. Tack ❤ Ionosil Kolloidalt silver som räddat livet på min hund. (Längre ner i 

kommentarer en bild på en mycket sjuk hund) Länken visar film på en idag helt frisk Doris. Jag ger 

henne 1 1/2 kork fortfarande, vågar ej sluta. Som mest fick hon 3korkar 2g/dag i två månader. Hon 

väger 7 kg. Vi har gjort alla tester 2 månader senare på hennes organ och inga fel, helt normalt 

blodvärde. Hon hade knappt något blodvärde i april och kunde knappt gå pga syrebristen. Ja 

veterinärerna är förvånade, minst sagt. Hennes blodvärde bara sjönk, de röda blodkropparna 

försvann. Man visste inte varför. Hon fick antibiotika o låg inlagd flera dygn. När veterinärerna rådde 

oss att avliva tog vi hem henne o behandlade med 3 korkar kolloidalt silver två gånger om dagen. På 

tredje dygnet vände det, och en vecka senare var hon nästan som vanligt men förstås inte i full 

kondition. Några veckor senare helt frisk. Och alla tester normala efter 2 månader. Alla organvärden, 

allt. Testade rubbet (4000kr). En total nota på över 30.000kr försäkringen tog 20.000kr. 

https://www.facebook.com/video.php?v=486902514818708 

 

 

 

Helena Isolde Sundsgård. Sist jag hade UV sa jag till sköterskan att jag tog silver. Bra sa hon då att du 

har en plan att läka ut det utan antibiotika. 

 



May Bekk. MSM ökar cirkulation och syreupptag. Ja, jeg er imponert etter å ha brukt SMS, minste 

dosering i 5 dager, måler jeg økning i okysgenmetning fra 96 til 99. 

 

Agnetha Burström. Full pott. Igen ❤Kände vid 21 att det började värka i ena halsmandeln o jag 

började känna mig som vid BÖRJAN på en förkylning. Just sådär som det kan kännas innan det är på 

väg att bryta ut.. Men vid det här laget är jag så trygg o övertygad om KS styrka att jag liksom VISSTE 

inom mig att "det blir inget mer det vänder tillbaka" Jag tar ju KS två ggr/dag liksom. O tro mig el ej 

men jag hade åter rätt.. Efter en kvart var känningarna borta o jag kunde konstatera att KS vunnit 

över bacillerna ännu en gång. Tog inte ens extra utan jag VET att en msk morgon o kväll räcker. Så jag 

tänkte bara att jag skulle uppmärksamma tiden det tog från första känning av ont i halsmandeln till 

total symtomfrihet. O det tog ca 15 min. Bingo o länge leve KS! 

 

Åsa Davidsson. När min katt inte kunde lyfta upp huvudet och veterinären inte kunde hitta något fel 

på blodproverna så gav jag 10 ml KS per dag i några dagar. Han blev bra men efter en vecka kom det 

igen men med några dagars ks- behandling till så blev han frisk igen... 

 

Ann-Katrine Backman. Här kommer uppdateringen av tummen på min kund, som jag lovade lägga 

upp nytt foto på Smiley smile Det här fotot har jag tagit idag, såhär fin har tummen blivit nu som jag 

gjorde inlägg om för 5 veckor sedan. OBS!! Personen har ENDAST behandlat med Ionosil. 

Personen hade kapat av tummen med en byggcikrel ca 1/2- 1 cm, kirurgerna på Vasa centralsjukhus 

tyckte tummen såg mycket hemsk ut och tänkte dom skulle behöva operera, men visste inte vad det 

skulle bli till.  

De första 5 veckorna satt personen med tummen i rent Ionosil flera gånger per dag, men nu sprayar 

personen endast några gånger/dag och det fortsätter att förbättras ser han dag för dag.  

Den här personen som är mycket högt uppsatt inom Vasa sjukvårdsdistrikt, sade idag att:  

- ALLA borde ha Ionosil hemma! Smiley smile 

Här kommer texten från mitt inlägg för 5 veckor sedan i repris, samt bilder på hur tummen såg ut 2 

veckor efter händelsen och behandling med Ionosil. Smiley wink  

"Det var just en av mina kunder hit som jag "skolat" under ca 2 års tid med KS, hur han ska göra vid 

olika tillfällen och nu för två veckor sedan kapade han en bit av tummen sin i en byggcirkel. Ca 1/2 - 1 

cm av änden av tummen for av och ca 2-3 mm av nageln var avkapad. 

Änden på tummen blev söndertrasad och det sprutade blod ur tummen och han for iväg genast till 

Vasa centralsjukhus för koll och omplåstring. Läkarna där sade att det såg hemskt ut och visste inte 

hur bra tummen skulle bli, men dom försökte nu sitt bästa i alla fall.  

Personen tog efter 3 dagar av bandaget och började ha tummen i rent Ionosil 2 ggr/dag, tar också KS 

invärtes. Ingen smärta har personen haft sen dess i tummen, ingen blödning trots att det är i 

tummändan, ingen infektion, ingen feber har personen haft.  



Idag då han kom och visade upp tummen till mig ville jag naturligtvis ta foto och dokumentera hela 

tummen, som såg hur bra som helst ut nu efter två veckor, vilket är helt fantastiskt. Såret såg idag 

helt fint ut, ingen infektion öht där och personen mådde hur bra som helst, ingen smärta idag heller. 

Då personen kommer igen om 4-5 veckor, så ska jag igen ta foto så får vi då se hur det utvecklat sig. 

Synd att det inte finns något foto från hur tummen såg ut från början, men ett foto är kanske inte det 

första man tänker på då man skär av sig tummen i byggcirkeln" 

 
 

 



  

 
 

Eivor Andersson. Hade aldrig kunnat drömma om att få så många positiva saker av MSM. Jag är så 

tacksam över att jag lät mig testa och även fortsätta efter de kraftiga utrensningar som jag fick när 

jag började. Jag började med 1 krm men det gick inte alls utan jag fick gå ned på några korn på 

morgonen för att klara av att rensa ut allt skräp som jag samlat på mig genom åren. Jag fick ta det på 

sikt. Det tog flera månader innan jag kunde ta 1/2 krm och över ett år 1 krm. Nu tar jag 2 krm i ett 

glas juice på morgonen tillsammans med 1 tablett Ester C-vit 1000 mg och den kombinationen var en 

fullträff för mig. Började med MSM i feb 2014 och KS i mars samma år. Har blivit mycket piggare, 

friskare och rörligare. Det är inte bara positivt för att rensa ut gamla skador i kroppen utan för hela 

välbefinnandet. Håret blev kraftfullare och det gråa försvann och den gamla hårfärgen kom tillbaka. 

Har en utsliten höft och 3 diskbråck som inte ger sig tillkänna längre. Kan cykla igen som jag inte har 

kunnat gjort på flera år. Har fått bort bruna fläckar med en blandning av msm, ks och askorbinsyra. 

Bättre syn. Helt enkelt jag känner mig mycket yngre. 

 

Love T Ellus. Vill bara berätta att jag botade min urinvägsinfektion med kolloidalt silver. Jag ser mig 

själv som en sund skeptiker. Har inte trott på KS som något mirakelmedel, men har ändå tänkt att det 



nog kan ha någon slags bra effekt eftersom många vittnar om det. När jag fick urinvägsinfektion 

köpte jag därför en flaska KS för att prova effekten, istället för att skaffa mig pencillin, som jag alltid 

gjort tidigare. Problemen försvann på några få dygn. En klunk (ca 0,5 dl) morgon och kväll. Sedan 

drack jag ganska mycket vatten blandat med äppelcidervinäger, som jag läst skulle vara bra på en 

annan sida. Vet inte vilket av dessa huskurer som gjorde susen. Kanske var det en kombination. 

 

Barbro Jangmo. Jag lyckades också bli av med min UVI. 

 

Yvonne Hellström. Mitt munsår försvann på 3 dagar efter att ha slurkat i mig silvret + baddat med 

silver, brukar ta upp till 14 dagar annars. 

 

Maja Oscarsson. UVI. Jag drack ca en dl om dagen fördelat med typ en matsked åt gången. Samt 

viktigt!! Spray underlivet efter varje toa besök. Basa kroppen citron , lingon tranbär och bikarbonat. 

Drick massor och är inget socker… 

 

Ellen Hagerö. I Måndags var jag sjuk. Idag var jag på zumba. Tack Ionosil! Silvergrogg i esse! 

 

Larry Åström.  Efter år av prostata- o urinvägsinfektioner började jag med KS o MSM. Antibiotika 

ungefär var 3:e månad innan jag började ta KS o MSM. Nu efter 8 mån så kan jag få lite känning av 

UVI, det sätter en silvergrogg o 5000 ie stopp för! 

 

Ingrid Svensson. Har en tand som spökat ett bra tag, har inte kunnat tugga med den på flera veckor 

eftersom den varit öm. Blev värre och värre och kändes som att den var ordentligt inflammerad, Fick 

huvudvärk, ont i öra och käke och dåligt allmäntillstånd. Drog mig för att gå till tandläkaren eftersom 

han tidigare påpekat att tandroten inte såg bra ut och om jag fick besvär så fanns inget annat 

alternativ än att dra ut tanden.Googlade runt och hittade KS och beslöt mig för att stå ut ett tag till 

och testa detta även om jag inte kunde tro att det skulle funka. Tog ngn tsk flera gånger om dagen 

och efter måltider använde jag mellanrumstandborste och gurglade ett bra tag med KS. Bytte ut 

tandkrämen mot kokosolja. Första dagarna blev allmäntillståndet om möjligt ännu sämre även om 

värken lättade lite till och från. Det som tillfälligt lindrade värken bäst var att skära några tunns skivor 

färsk ekologisk ingefära och lägga på tanden och bita lite försiktigt ibland och svälja när de var 

söndertuggade. Nu har det gått ca en vecka sedan jag började med KS och när det väl började vända 

så gick det rätt snabbt. Har idag inga känningar av inflammationen eller andra problem. Tror knappt 

själv att det är sant! 

 

Åsa Davidsson.  Ja, munherpesblåsan kom av sig alldeles med KS! 

 

Ad Notam. Hund. Hittills så har jag dränkt en bomullspad i ks, kramat ur den ner i hennes öra och 

försökt låta den ligga kvar i minst en minut. Svårt med en ung dam som inte är särskilt sugen på att 

ha saker i örat när det gör lite ont. Två gånger igår, och en gång hittills idag. Dessutom en skvätt på 

maten som hon får två ggr/dag. Hon har varken kliat eller skakat huvudet inatt, eller nu. Svullnaden i 

örat har gått ner, och det är inte lika rött som igår förmiddags! Idag har hon heller inte lika mycket 

mörkt gegg, men fortfarande småsår efter att hon rev sönder sig natten till igår. Det går framåt!! 

 

Lisa Persson. Jag hade gjort precis du gör nu bara fortsätt. .... jag sprutar min hund i öronen o 



munnen ett par ggr i veckan med ks håller det rent o fint. 

 

Klas Backlund. Har haft herpes i över 50 år. Sedan jag började med KS är den helt borta. 

 

Gunilla Wingårdh. Fukta/dränk in omslaget så det är blött hela tiden. Jag botade min lilltå så. Hade 

skadat nageln, så tån var illröd svullen och varm. Kunde knappt gå. Satte fast en bomulstuss med 

kirurgtape runt om. Sen drog jag över ett finger av en engångsplasthanske. Hällde in KS i paketet. 

Nästa dag var det helt bra !!!!! Kändes som trolleri. 

 

Ellinor Biörklund. En väninna till mig är uppe i 2 x 1 tsk om dagen och hennes reumatiska vârk är så 

gott som borta efter 35 år med väktabletter och kortison. Jag har lâst om att det finns dom som 

klarara upp till 4 x 1 tsk om dagen. Det måste delas upp om tarmarna ska klara av det och man kan 

mycket vâl ta det efter maten så att inte magen är helt tom. 

 

Karin Sjökvist. Denna Fb-sida är en ren kunskaps-och erfarenhetskälla!!!Den har gett mig möjlighet 

att i största möjliga utsträckning ta hand om mina egna fysiska problem istället för att söka vård. Det 

om något är väl ett argument för att sprida denna kunskap eftersom sjukvårdsapparaten har så stora 

problem med att klara sin uppgift. Jag skall ta upp ett exempel på ett sjukdomstillstånd som jag 

kunnat hantera själv tack vare ks. För några år sedan blev jag förgiftad, var mycket dålig.Till slut 

konstaterades Clostridium Difficile och man satte in den ena Vancomycinkuren efter den andra men 

det hjälpte inte. Till slut återstod bara fekala transplantationer vilket skedde på infektionsklinik.Det 

gjorde att jag så småningom började återhämta mig och läkaren sa varnande till mig att inte mer 

använda mig av antibiotika. Men så fick jag Borelia och var till slut tvungen att uppsöka vården och ta 

pencillin. Det dröjde inte länge förrän jag återigen fick svåra diarrer och magsmärtor.Jag kände en 

sådan uppgivenhet-inte nu igen!!Men så läste jag på fb-sidan att man kunde behandla magsjuka 

genom att ta ett par msk. ks i ett glas och sen fylla på med vatten och dricka allt på en gång.Detta 

skulle upprepas några gånger /dag och så fortsatte jag i 10 dagar.Sen var min mage 

återställd,fungerade helt normalt och jag var och är helt förundrad över att det kunde vara så enkelt 

att eliminera dessa svåra chlostridier. Vad skulle inte sjukvården spara i resurser och i mänskligt 

lidande om man tog till sig informationen och erfarenheten som redan finns!! Så,jag tar mig rätten 

att i största möjliga utsträckning bota mig själv,jag sparar på så sätt allmänna medel och är dessutom 

helt trygg i förvissningen om att skulle något hindra mig från att köpa ks så kan jag lära mig att 

tillverka det själv. Tack Anders för att du gett oss möjlighet att få tillgång till så mycken kunskap. 

 

Göran Selfwin. KS tar bort en hel del av smärtan, min pappa hade cancer i hela kroppen och hade en 

jävla smärta, varje gång jag gav honom KS 3 dl försvann smärtan nästan helt. 

 

Chillis Kerstin. Äter nu 8-12 teskedar MSM om dagen. Ja o med c-vitamin o bikarbonat. Har nu varit 

utan morfinet i över en vecka o huvud o kropp mår bättre. Min kropp mår bra. Ätit morfin 30 mg 

2gg/dag. Försökte sluta för nått hakvår sen men det gick inte. Jag låg o skrek efter tre dagar.  

Men nu har jag ju ätit detta ett bra tag o höjde dosen väldigt snabbt o mycket på en gång för ca 3 

veckor sen. Kroppen är inte smärtfri men en så otrolig skillnad nu. Jag plockade bort morfinet från en 

dag till nästa men det har gått bra också. En hemsk huvudvärk men den gick ju att fixa. 

 

Johannes Shaman Tridi. Jag har haft nagelsvamp sen jag var litet barn, och provat massor av olika 



behandlingar och alla utan verkan. Fick tipset i denna grupp om KS, och vet ni vad? Min nagelsvamp 

är i princip helt borta efter bara några få veckors behandling!  Jag har haft nagelsvamp sen barnsben 

och INGA av alla preparat som olika läkare har rekommenderat har hjälpt det minsta, sen fick jag i 

denna gruppen tips om att blöta ner en "pad" (sånt man tar bort smink med) i KS och ha på tån över 

natten, och jag blev väldigt förvånad över hur fort jag såg resultat, nu efter några veckor har jag bara 

liiiite kvar men det är snart borta. 

 

Kristina Stenevang. Hummerfiske , denna veckan. Min man har tidigare år alltid haft ont i sina knän 

efter upp och ner i båten. Sedan några veckor äter han MSM, detta år har han inte ont i sina knän. 

 

Ann Person. Många edsare har svårt för ks och msm. Kanske för att det underlättar våra olika 

tillstånd. Framförallt vårt urusla immunförsvar. Se till att din vän börjar med silver. Både på utsidan 

och insidan. Bra för din vän i alla avseenden. Vi har också EDS och vi har haft otrolig positiv utveckling 

vad gäller förkylningar och allergiska symptom Tack vara ks och msm. 

 

Annarella Hedberg. Jag brukar alltid få problem med mina bihålor vid minsta lilla förkylning. Denna 

förkylning sprayade jag KS i näsan och bihålorna klarade sig. 

 

Rebecka A Sand. Min snart 2 åriga dotter började på förskola nu i slutet av augusti. Hon har hunnit 

vara förkyld 3 gånger o nu sist fick hon vara hemma en vecka. Jag har blivit smittad 0/3 gånger av de 

ökända "dagisbakterierna", medan min man blivit smittad 2/3 gånger. Jag dricker ks o tar msm 

dagligen.. Det gör inte min man. Ville bara dela med mig om det! Just love my KS!! 

 

Mia Rydell Eriksson. Samma här. Har klarat mig från alla barnens skolbakterier och virus sen 

november förra året när jag började med KS och MSM. 

 

Anonym. Ibland händer det saker man tror är helt omöjligt. Ett under! För ca 5 år sedan fick jag en 

böld mellan analen och vagina. Det blev operation då, de opererade in ett dräneringsrör. När de 

sedan tog bort detta blev där ärrbildning som senare gjorde att det blev en fistelgång inne från 

analen och ut i dräneringshålet. Där samlades gul varbildning som jag fick trycka ut ca 2-3 gånger i 

veckan. Varbulan var stor som två ärtor. Det gjorde jätteont var gång jag var tvungen att trycka och 

tömma ut varet. Sökte hjälp för detta. Var med i en forskningsstudie som gick ut på att spruta upp 

aktivt kol två gånger morgon och kväll i två månader. Detta menade läkarna att kanske skulle detta 

läka inifrån analen. Studien visade att det inte blev någon skillnad. Då var jag kvar på ruta ett, 

operation. I väntan på operation så började jag ta MSM för värk i ben och händer. Efter bara ett par 

veckor så började bölden i analen dra ihop sig som ett russin. Jag trodde inte det var sant. 

Kosttillskottet som jag tagit i två veckor visade sig att svavlet i MSM medverkar till att bygga upp ny 

vävnad och har gjort att det läkt inifrån. Detta betydde att jag slapp operation. Jag kan fortfarande 

inte fatta att detta är sant. Är så lycklig för detta. Tack Anders för denna fantastiska produkt! 

 

Mariana Karlsson. Msm o ks är helt otroligt bra, min fibromyalgi är mycket bättre nu o mina fistlar i 

ändtarmen är borta - har haft mycket besvär av dom förut. Ja det är helt fantastiskt slutar aldrig med 

msm o ks. Sen är min hund helt ok i sina leder, han är helt smärt fri nu  - ja det är helt fantastiskt! 

 



Rose-marie Sjöstedt. Nu är jag ännu mer fan av kolloidalt silver. Blev biten av min sons hund idag av 

misstag. De bultade och bankade på två ställen på tummen. De blödde också rejält. Gjorde ett 

förband med kolloidalt silver och har bytt de under dagen.Nu när jag tagit bort bandaget så syns de 

knappt någonting. Detta är ju fantastiskt! 

 

Maria Fredholm. Jag hade besök av en kvinna igår som blivit ordinerad av sin läkare att börja med 

msm ... Hon sa man tror ju inte det är sant. För första gången på 30 år känner jag att jag lever o går 

upp varje morgon med ett leende ( tidigare önskade hon att hon dött på natten). Hon har minskat 

tabletterna från ca 8 typ voltaren per dag till 1. 

 

Anna Livf. Tycker jag mår så mycket bättre sen jag börjat med msm, astmatiker, fibro mm. 

 

Ella Hellborgsson. MSM är fantastisk . Jag själv använder det dagligen och värken är borta. 

 

Fredrik Haga. Hade en knöl under vänster knä som var som en halv pingis boll har haft den i över 10 

år den skulle opereras bort men det har inte blivit av. Den är nu bara hälften kvar sen jag började 

med MSM. 

 

Yvonne Hellström. Jag som har fibromyalgi med svåra smärtor, bitit ihop genom alla åren tar msm 

och smärtorna är inte alls som tidigare mitt ena knä har varit svullet och ont även det i många år, 

svullnaden har lagt sig till viss del och smärtan likaså inte lika ömt längre, frampå knäna så har jag 

mellan varven fått som knivhugg rakt in mitt på knäna har inte haft det heller på flera veckor, kan gå 

rakt ner för trappor tidigare fick jag gå snett för att inte böja benen för mycket. 

 

Gunilla Bylund. Ja,MSM är fantastiskt. Min artros som inte finns längre beror på mitt dagliga intag av 

msm.Inga smärtor och knölarna på mina leder i händerna är borta. 

 

Gunilla Dahlquist. Ja MSM har gjort mig så gott som helt frisk. Ingen fibro längre, diskbråcket i 

nedersta ländkotan så gott som borta. halverat blodtryckmedicinen efter 21 år och nu hjälper det 

banne mig att få ut min Naturliga Thyroid ut i cellerna så jag mår äntligen bra efter 25 år med 

sköldkörtelproblem som läkarna missat! Så otroligt att när man berättar så tror inte folk en. 

 

Ellinor Biörklund. En väninna till mig fick reumatisk vârk redan som 14 åring. Idag har hon hunnit fylla 

50 år och snart är lidant slut, hon har bar 1 värktablett kvar sedan hon började med MSM för några 

månader sedan och den behöver hon inte alltid ta..Hon är nu uppe i 2 tsk MSM och fortstätter att 

hôja doserna, långsamt men sâkert. Det är alltså aldrig försent . . . Även min pelargonier "tackar mig" 

med massor av blommor. Jorden är ju som sagt svavelfattig. 

 

Bibbi Sandström. Den är helt otrolig MSM! Använde den för att rensa lungorna på familjen som bott 

i giftgas lägenhet. Använder den dagligen till 4 i familjen sen 13 år tillbaka. 

 

Michaela Ejderflykt. Mitt vackra engelska fullblod som veterinärer dömde ut läkte med MSM och 

andra alternativa behandlingar. MSM är oerhört bra. 

 

Anita Roslund. Måste berätta att jag var tvungen äta starka värktabletter för reumatism nu äter jag 



inte någon tack vare MSM. 

 

Katarina McLaughlin. Jag låg "paralyserad" i smärtor i hela kroppen, under en hel dag, och dagen 

efter så var allt bortblåst! Jag har RA. Så ja, det förvånar inte mig. Allt med hjälp av MSM. 

 

Lena Hammarstrand. En god vän kom på besök. Han såg trött och hängig ut. Frågade vad som var 

galet och han berättade att han drogs med bihåleinflammation sedan en månad. Han hade varit hos 

läkaren och fått medicin men inget hjälpte. Jag skickade med honom en sprayflaska med ks och sa till 

honom att spraya ofta i näsan och dra inåt. Tre dagar senare kommer ett sms "Var är varet ?" 

Vännens bihåleinflammation var botad och han frågade om jag kunde fixa mer undermedel..... Å 

självklart kunde jag det! 

 

Lise-Lott Richard. Min granne ger alla sina höns ks. Friskaste hönsen som finns! 

 

Kristina Engström. Msm och KS har gjort mirakel med mina händer och leder , varje gång jag höjde 

dosen på msm i början så fick jag ondare i några dagar men nu efter 6 månader tar jag en matsked 

msm om dagen och lika mycket KS , min aggressiva RA är så mycket bättre och jag är överlycklig . 

Glöm inte C-vitamin när man tar msm , verkan blir dubbelt så bra. 

 

Carina LundbergBergqvist.  Utrensning av MSM. Ja, jag fick jätte problem och ont i rygg, höfter, 

nacke, fotled när jag ökade på dosen med MSM för mycket! Var till kiropraktor som sa att det var så 

underligt för det "knastrade" i mina höfter när han behandlade dom... När jag började förstå att mina 

symptom berodde på utrensning så minskade jag dosen och efter några månader så avtog 

problemen och är i dag nästan helt besvärsfri efter många år med ständigt återkommande problem 

och värk Är dessutom försiktig med kolhydrater ( socker & gluten speciellt) vilket förvärrar 

symptomen. 

 

Anita E Andersson. Jag har Radiojodbehandlad sköldkörtel - den är död. Jag tar MSM i apelsinjuice på 

morgonen och Levaxin på kvällen. Jag dricker även KS och har hävt flera förkylningar och 

urinvägsinfektioner. 

 

Ywonne Björk. Min hund fick en böld på ryggen.(.hon får lite msm varje dag. ). En dag efter ett halvår 

var hon alldeles våt på ryggen....bölden va tom. Den har inte kommit tillbaka Hon får fortf. lite MSM 

varje dag. 

 

Mariana Wester. Jag har precis blivit av med min perioral dermatit. Jag slutade med alla krämer, 

smink och rengöringskrämer och smörjde mig med kokosolja och ems-creme om vartannat, ibland 

båda. Enbart dessa två. Jag kompletterade även med några kosttillskott. Probioplex och Helazym. 

Magnesium o zink åt jag sedan tidigare. 

 

Jeanette Jonsson. Min son brände sig i handflatan på en glödlampa för en vecka sedan. Det 

resulterade i tre stora brännblåsor. Vi åkte till akuten och blev ombedda att byta lindor varje dag och 

visa upp på vårdcentral varannan dag. Jag blötte kompresserna i kolloidalt silver och på vc var de 

supernöjda över hur fint det läkt, de undrade hur det kunnat läka så fort och min sambo sa som det 

var  



 

Lena Angeli Nilsson. Jag äter morfintabletter mestadels långtidsverkande,men även korttidsverkande 

när det behövs, tar KS på morgonen när jag vaknar och på kvällen,..MSM i kaffet på morgonen, låter 

det gå en stund mellan mediciner och KS/MSM..kanske nån timme eller nåt..det har gått bra för mej. 

 

Titti Nenzelius. Här kommer uppföljning av mitt inlägg om bekymmer för min ena katt. Problem med 

återkommande eksem i tassarna mellan trampdynorna och grus/sten i urinblåsan. Har baddat 

tassarna i en vecka och samtidigt gett 5 ml ks 2 ggr/ dag. Eksemet är läkt och min katt har sluppit 

både krage och kladdig cortisonsalva. Gruset/stenen har jag ju mindre koll på men urinen luktar inte 

konstigt nu vilket den har gjort. Tack för tips och uppbackning! 

 

 
 

Björn von Backe. Ja, ett stort tack till Anders för att hans produkt underlättat livet för mig, min familj 

och några magsjuka vänner! Dottern är supernöjd med läkningen av hennes operationssår bakom 

örat, syns ingenting trots 2 operationer på samma ställe (10 cm, massa stygn). 

 

Liisa Segerlund. Är så himla nöjd med IONOSIL, har blivit av med min ledvärk i fingrarna och knäna! 

 

Carina Cawarottis Domluvil. Tokförkyld hastigt igår med hosta och feber. Blanda 1 dl ks, citron och 

vitt vin och tog matskedar i omgångar tills drycken var slut. På ett par timmar så var jag frisk igen. 

Kunde åka till jobbet i morse! 



 

Linda Brandin. Jag har under sex års tid käkat msm pga reumatiskt och ökad risk för blodproppar. 

Prover och värk blev bra efter ca 6 månader. Hade då kommit upp i 5 tsk/dag.. (Läkarna sa att jag 

skulle käka cellgift men jag vägrade.) Men slarvade mycket med msm i somras o värken kom 

smygande tillbaks. Så började igen, direkt på 3 tsk o nu e värken så gott som borta. 

 

Martin Kupski. Liten rutin som jag följer och det funkar för mig: börjar med att att ta en värktablett 

för att sänka inflammationen, därefter gurglar jag med kokosolja i 10 min som lindrar och sänker 

inflammationen. Sedan rengör jag runt tanden med tandtråd (även om det gör ont). Gurglar sedan 

med ks i 10 min. Sedan tar jag någon droppe tea tree oil tillsammans med ks på en bomullstuss och 

lägger på det onda. Bäst effekt får det om man har det över natten. Har lyckats få bort en 

tandinflammation på det sättet och har inte haft problem med tanden igen). 

 

Elsmari Nilsson. Upptäckte i lördags morse ett sår mellan klorna på min hund! Tänkte det var ett 

ypperligt tillfälle att utmana KS ordentligt. Överst till vänster lördag morgon 07,30. Överst till höger 

söndag kväll 19,30. Underst till vänster måndag em 17,00. Underst till höger tisdag morgon 06,40. 

Har bara sprayat KS inget annat, 4 ggr på lördagen, sen 3 ggr/dag! Resultatet talar för sig själv! 

 



 
 

Mariana Karlsson. Ja tänk vad ks är bra  min hund hade en knöl på tassen baddade med ks o den 

torkade bort! 

 

Susanne Sussi Schröder. Otroligt bra! Jag klippte i pulpan när jag skulle klippa klorna på en av mina 

en gång, tog en tuss som jag blötte med KS och det slutade blöda på en gång! 

 

Leila Geblawi. Jag har också fibro sedan fyrtio år tillbaka och har tagit MSM och KS i ca tre månader 

nu. Mina problem har minskat med femtio procent och jag har även kunnat sluta med mediciner jag 

ätit i över femton år.  Äter även mineraler och vitaminer för att stärka min kropp. Min läkare förstår 

inte hur det är möjligt. Äter inte längre några som helst värktabletter. Smörjer med en hemmagjord 

salva MSM, kokosolja och KS… 

 

Mariana Karlsson. Jag har också fibromyalgi har använt msm o ks sen mars har ganska bra effekt till o 

i från det tar ju ett tag innan allt är utrensat ur kroppen - men jag är uppe i 18 kryddmått msm o 15 

ml  ks om dan  sen sprayar jag ks o msm där jag har ont, blandar 6 delar ks o 1 del msm i en 



sprayflaska jag använder inte någon muskelsalva eller värktabletter längre helt underbart! Jag har 

haft akupunktur ganska okej. Men msm o ks slår allt slutar aldrig med det! 

 

Rebecka A Sand. Jag har också fibro sedan 2004. Dricker 30 ml ks på kvällen, tar 1 krm msm på 

morgonen samt ingefära, gurkmeja, nypon kapslar o c vitamin. Har aldrig mått så bra i min fibro som 

nu… 

 

Marina Arnlund. UVI. Jag har sprayat ks vid urinröret efter varje toabesök under 1 vecka även tagit ks 

oralt. Det är nu en månad sedan och så bra som jag är nu har jag inte varit på många år. Fortsätter ta 

ks morgon och kväll tills vidare. 

 

Ylva Andersson. Jag har aldrig tandsten längre sen KS är mitt munskölj. Använder nu bara 

silvertandkräm. 

 

Gabriella Leuchovius. Under två veckor borstade jag tänderna med ekologiskt kallpressat kokosfett 

blandat MSM, sköljde med KS, och ibland Oil polling med kokosfettet. Tog också lite kokosfett i 

munnen efter att ha ätit syrlig mat för tänkte att det dämpade syran i munnen. När jag gick till 

tandläkaren, det var en annan än han som hittade hålet två veckor tidigare (eftersom jag hade en 

annan tand med trasig amalgamfyllning som skulle lagas och jag ville gå till en tandläkare som 

skyddade ordentligt för det). Vet ni vad han sa?! Jo att han såg inget hål!!!!!! Det fanns inget hål! Helt 

otroligt det måste ha läkt på bara dessa två veckor! Å så glad jag blev!!!!  Innan jag gick till min första 

tandläkare kunde jag ibland känna när jag borstade tänderna att det var ömtåligt som det kan kännas 

vid hål men det försvann i alla fall efter ett tag med kokosfett, MSM och kolloidialt silver. Mer kan jag 

inte säga och det viktigaste för mig är att jag får behålla min hela tand hel!!!!! 

 

Ole Mortensen. Tog upp det med min tandläkare.. Har ju aggressiv tandlossning. Hon blev knäpptyst 

lite fientligt inställd. Men det fungerar tänderna sitter mera fast igen redan efter 3 dagar?? Foga in 

konstgjord ben skulle enligt dom kosta ca 15 000. Kollodialt silver ja du vet prisskillnaden själv. 

 

Eva Anderson-Hanhineva. Min katt hade fått en hinna i ena ögat, så han såg inte med den, sprayade 

tre-fyra gånger om dagen på den och hinnan försvann..likadant med min kanin som var i slagsmål 

med sin kompis och ögat såg förskräcklig ut, var beredd att den skulle få opereras bort, började med 

ks, sprayade flera gånger om dagen och ögat blev helt bra..så ks är toppen… 

 

Carina Cawarottis Domluvil. Jag använder ks varje dag och våra hundar ca 3 ggr i veckan. En hund 

som var dödsdömd 2011 av 3 veterinärer på grund av urdåliga njurvärden från borrelia och jag skulle 

mista henne. Då fick hon börja med KS och tänk, hon lever än och haft 2 valpkullar och mår kanonbra 

och njurvärden blev bra .  

 

Ann Ardelius. För mig blir det att sockersuget stannar av. Äter inte mycket socker annars heller men 

blir inte sugen längre. 

 

Ulla Norstedt. Jag är inne på andra året med twar... Började med KS/MSM och blev bättre. Började 

med LCHF och blev ännu bättre, snart kanske jag tom är frisk! 

 



Camilla Pessi.Har använt silvervatten på alla barnen i familjen samt vänner använder det också.Detta 

har vi gjort i flera år. 

 

Leila Geblawi. Jag tål ingen alkohol alls,dricker jag bara ett glas vin uppvisar jag förgiftningssymptom. 

När jag var dålig i akut magsjuka prövade jag silvergroggen. Nästa dag mådde jag toppen, det bevisar 

för mig hur silvret tar bort giftet i alkoholen i min kropp i alla fall. 

 

Anders Wennerholm. Jag har gjort en håranalys då jag känt mig JÄTTEDÅLIG i ett par år. Jag var/är 

förgiftad, utav Uranium, Aluminium, bly och lite Arsenik... Har gjort mätningar i huset efter Radon 

och även gjort vattenprover.Negativa blev båda proverna. Jag letar fortfarande efter källan till min 

förgiftning.  Jag tar MSM för att rensa kroppen, då jag var full av gifter i min kropp och då menar jag 

FULLSKETEN av gifter. 15 korn av MSM fick jag börja med, tog jag mer så mådde jag så in i helskotta 

dåligt. Nu är jag uppe i ett halvt kryddmått morgon och kväll. Jag känner hur livet långsamt blir 

bättre, helt underbart då jag har varit SÅÅÅ dålig i 5 år och säkert längre. Jag har tagit ALLA 

blodprover som går att ta och även gjort MR, vanlig röntgen och CT-skalle. Visade ingenting... 

Sjukvården sa att alla mina prover var jättebra , förutom sänkan som var 15 och det har den varit 

hela tiden i minst 5 år... 

 

Fanny Natasha Donef. Läkemedelsverket är en av de största lögnerna i världen. Blir så arg när jag 

läser om alternativa ,mediciner där jag känner igen det mesta från min barndom . En kunskap mina 

föräldrar haft med sig. En kunskap som läkarna brutit ner med åren. För den generationen ser upp till 

"auktoriteter" och förlitar sig blint på allt de säger. Detta är frihet ja - men den måste ändå förvaltas 

med förnuft och balans. Det finns alltid en baksida av allting. 

 

Taina Stenberg. Jag reser en del i olika länder. Har aldrig mått så bra efter jag börjat inta Silver och 

Msm. Min mage står emot allt!! Förr fick jag stress att rikta in mig på vart finns det WC .. Typ tvunget 

att köpa något också på resturang för att bruka deras WC ... Sker inte längre.. Har intagit nu i 14 

Månader.. 

 

Fairyhill Somerled Karlsson. Jag skrev till Lars Johansson på HD och har fått svar nu. 

Jag skrev: 

Jag vill tacka för er nyhetsrapportering! 

Den visar bara på hur manipulerat massmedia är. 

Ett exempel är er rapportering av Ion Silver och Er brist på rapportering avseende den nedlagda 

förundersökningen mot nämnda företag i och med att inget brott är begånget. 

Politikerförakt har vi haft länge, 

Nu har vi ett växande förakt mot etablerad massmedia och Er tidning bidrar med det. 

Tack för Er hjälp att öppna upp för alternativa nyhetskanaler. 

Med vänlig hälsning 



Somerled Karlsson  

------------------------------------------------ 

SVARET JAG FICK 

Hej 

Vi är bara lite sena. Vi ska skriva om det. 

Med vänlig hälsning, 

Lars Johansson 

 

Åsa Johansson. Tänker att Janne Josefsson kunde dra sitt eget skrå i ljuset på uppdrag granskning. 

Anders Sultan s fall hade väl varit ypperligt att ta fram eftersom det där har begåtts grova brott mot 

honom av en tidning. Hela demokratin och rättssystemet blir ju satt ut spel om man både ska bli 

anklagad,dömd och belagd med yttrandeförbud pga en tidning! Det hade varit mågot att bita i för 

Janne J. Man kan ju alltid tipsa uppdrag granskning om detta. 

 

Ingela Eriksson. Borde känna mig glad. Men befinner mig fortfarande i chock över det faktum att en 

chefsjurist på Läkemedelsverket de facto har anmält Ion Silver AB för brott! Och att brottet skulle 

bestå i att privatpersoner diskuterar kollodialt silver i en grupp på Facebook. Egentligen borde jag 

veta att Läkemedelsverket är i stånd till vad som helst för att behålla sin makt, men nu har de 

verkligen passerat alla gränser... 

 

Nonna Larsson. Detta har jag nu skickat till ansvariga för de båda tidningarna. "Joakim Brandberg, 

chefsjurist på Läkemedelsverket är den person som polisanmälde ION Silver och Anders Sultan efter 

att artiklar skrivna av Joakim Björck publicerats i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad förra hösten. 

Artiklarna var inte bara fulla av lögner. Anders Sultan blev också av tidningarna dömd som brottsling, 

utan rättegång. Hur nu en tidning som vill vara seriös kan göra så? Artiklarna gjorde de rädda 

människorna räddare och många trodde på lögnerna. Jag har svårt att förstå hur kan tidningarna kan 

förvänta sig att läsarna ska tycka att dessa är trovärdiga då inga rubriker liknande de dömande 

artiklarna med total felaktig fakta har synts till i samband med att kammaråklagaren lagt ner 

förundersökningen i fallet ION Silver, Anders Sultan. Inget brott har begåtts. Redan den 6 juli i år fick 

chefsjuristen på Läkemedelsverket åklagarens svar. Medan Anders Sultan inte informerats förrän nu. 

Det är ett tjänstefel när en myndighet underlåter att meddela en part. 

 

Vad jag, som tidningsläsare förväntar mig nu är att Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad ger ION 

Silvers friskrivning lika stort utrymme som dömandet och därefter vore det på plats att ge läsarna all 

den information som de har rätt till när det gäller kolloidalt silvers positiva verkan på människor och 

djur. Dess historia och hur ks före antibiotikans tid användes inom sjukvården. NASAs syn på ks kan 

vara en annan artikel som intresserar läsarna liksom hur ks hjälpte många Ebola-drabbade förra 

hösten.  

 

En tanke som inte vill lämna mig dessa tider när världen tycks bli allt mer transparent och 

sanningarna dyker upp, den efter den andra, som märkligt nog kommersiell media inte är så generös 



med att ge till läsarna. Men fick Joakim Björck uppdraget att skriva de lögnaktiga artiklarna om ks av 

chefsjuristen på Läkemedelsverket?  

 

I varje fall önskar jag mig en tidning som skriver om fakta. Tar reda på verkligheten. Går till källan. Följ 

pengarna är alltid ett bra råd. Hade jag inte själv haft så stor kunskap om ks samt att på mina resor i 

världen sett dess betydelse hade kanske jag också trott på lögnerna. Nu råkade jag tidigare ha läst 

studier gjorda på ks. Studier som Joakim Björck förnekade fanns. Det var ju ett stort misstag.  

 

Jag tycker det är respektlöst mot läsarna. Eller följer ni Mark Twains bevingade ord? "Berätta aldrig 

sanningen till folk som inte har gjort sig förtjänt av den"  

 

Om det är så kommer jag att inte bara själv att sluta läsa Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad, jag 

kommer också att uppmana människor i mitt nätverk att göra detsamma. Och eftersom jag anser att 

ni är förtjänta av sanningen så ska jag tala om för er, att det är precis det som jag började göra förra 

hösten. Av den anledningen att jag tycker människor har rätt till fakta och sanning från den tidning 

de väljer att läsa. I annat fall har ordet inget värde. Nonna 

 

Elisabeth Söderström. Har nyligen gjort mitt årliga tandläkarbesök, jag har ofta tidigare haft 

tandköttsinflammation, har ett par tandfickor. Tandköttet är friskt, inga hål och tandfickorna minskat 

i djup. Vad jag har gjort - borstat tänderna med MSM och kokosolja efter recept som någon vänlig 

människa delade med sig av här på forumet. Sköljer munnen några gånger dagligen med KS (sväljer 

också fast det får jag väl bara viska). Jag har förstås också en skicklig tandhygienist. Dricker MSM och 

vitamin C i pulverform dagligen också. Känns bra, tack för alla goda rekommendationer, så härligt att 

ni delar med er av erfarenheter. Jag har nog använt det ett år nu, det var nog så precis det sen jag var 

till tandläkaren sist. Tandhygienisten var förundrad och hade lite svårt att fatta det. Nu har hon fått 

grejor av mig så hon kan prova själv också. Jag blandar i en burk men ungefär 2 msk kokosfett och 1 

tsk MSM, rör om och har på borsten. Jag tycker till och med att det smakar gott, så långt har det gått. 

 

Jeanette Hedell. Grattis Elisabeth! Jag borstar också sedan länge med kokosolja och MSM (och tar en 

hutt KS efter) och har samma positiva resultat som du. Jag fick t.o.m. ha en liten redovisning av vad 

jag gjort för min något chockade tandläkare. 

 

Astrid Leitner. Jag blev opererad för bröstcancer i juni. Gör nu upp tillsammans med min husläkare 

om fortsatt efterbehandling. Avbröt bestrålningen, blev alltför stressad. Nu boostar jag mitt 

immunsystem med antioxidanter och högdoserad vit C. Allt på inrådan av min husläkare. MEN jag 

frågade honom om vad han tycker om msm och kolloidalt silver... Bra svarade han. Jag kan fortsätta 

med KS så mycket jag vill. I samband med operationen skulle jag inte använda deodorant så jag 

sprayade med KS. Utmärkt tyckte han. MSM rekommenderade han som smärtmedel i stället för 

värktabletter. Köpte det direkt av honom. Har ont i nacke (förslitningar). Läkarkåren har tydligen 

olika erfarenheter i olika länder. Jag bor i Österrike. 

 

Heléne Ståhl.  Jag har tagit MSM i strax över ett år, är nu uppe i två tsk om dagen. Fått bort 

pälsdjursallergi och pollenkänningar. 

 

Jeanette Hedell. MSM är ju ingen "medicin" utan det är när kroppen lider brist på MSM (likväl som 



andra mineraler och näringsämnen) som den inte kan fungera som den ska, det kan visa sig i 

allergier, ledvärk, högt blodtryck och mycket mera. Det är egentligen bara om man har tillgång till 

opastöriserad mjölk som man kan få i sig hyfsade mängder MSM. Jag har ätit MSM i drygt 10 år och 

vid några tillfällen gjort uppehåll och ganska snart har kroppen börjat trilskas. MSM är näring och när 

man inte kan få i sig tillräckligt via vår mat, då får man äta det som kosttillskott. Så ät på om du vill 

fortsätta att hålla dig frisk Smiley smile det är mitt tips och erfarenhet. 

 

Maria Persikan Raevaara. Fick vaxpropp i örat och herpesblåsa nedanför näsan, spolat EN gång i örat 

med KS! Borta! Duttat blåsan 2-3 gånger, Borta! 

 

Anna Livf. Nu har även jag köpt en dunk KS, botat barnbarnets halsont till att börja med. I dag är hon 

i skolan igen efter flera dagar hemma, duktig på att komma ihåg att ta. Stolt mormor. 

 

Eva Jarlhed. Kan tala om att jag i tre veckors tid levt i en förgiftad miljö p.g.a en genomförkyld make. 

Har intagit KS flera gånger om dagen oralt o sprayat i halsen x flera. Blev förkyld i förrgår. I dag är jag 

helt frisk. I normala fall hade jag varit genomsjuk i minst en månad o de hade slutat med en PC kur. 

Nu förkyld i två dagar. Fantastiskt! Har aldrig upplevt detta. Tack KS. 

 

Rebecka A Sand. Jag har klarat mig från dotterns dagis förkylningar 3 gånger i rad nu..  Innan jag 

började med ks blev jag förkyld bara jag uttalade ordet. 

 

Iréne Wicander. Jag kan berätta att efter en natt med en bomullstuss med KS är mammas eksem i 

örat betydligt bättre . Började bli förkyld och har klunkat ur flaskan och klarat mig. Efter en vecka 

med tandkräm gjord på kokosolja, ks, msm är min mun utan smärta och tänderna vitare . Tack 

Anders för den fina gåvan! Nu lämnar jag kvar av min gåva till mor och på tisdag när jag kommer hem 

beställer jag en 5 liters dunk och lite andra grejor för en del av skadeståndet jag gick för överfallet för 

14 dagar sen och ger en del till min mor i 80-års present . Hon behöver mankönen som hjälper mot 

de svullna benen och de onda åderbråcken bl a. Inget ont som inte har något gott med sig. Tack vare 

gåvan från Anders fick vi möjlighet att prova och se vilken fantastisk produkt det är. 

 

Cecilia Anca Leinen. Min vuxna hund har fått KS över 2 år nu? Brukar bland en 0.5 l vattenflaska med 

färskt vatten. I den har jag kanske 1 dl KS. Inmundigar själv ca 2 dl per dag. Funkar fint. Sår, 

öronproblem etc löser sig oftast med KS. Givetvis ingen universalmedicin och säkert individuellt men 

jag är så supernöjd. 

 

Patricia Lundqvist. Måste bara berätta att min långdragna öroniflammation lagt sig tack vare några 

sprut av sivret i örat. 

 

Djoser Djoserson. Alla våra politiker är som blöjor och borde bytas ut oftare och av samma 

anledning. Vad som borde göras är att sätta lagar som tvingar dem till att hålla sina ord. Och införa 

hårda fängelsestraff för mutor inom politiken. De skall komma ihåg att de jobbar för oss och inte 

något företag som kommer med stora summor pengar för att de vill få igenom lagar som gynnar 

deras industri för det där kallas fascism. 

 

Anders Sultan. Sent omsider vaknar HD till liv och försöker få oss att tro att anledningen till att 



tidningen inte har skrivit om det nedlagda målet skulle vara att tidningsredaktionen under hela våren 

och hösten förgäves skulle ha försökt nå åklagaren... Vilken fantastisk lögn och dålig ursäkt! 

Tidningen använder fortfarande begreppet "silverbluffen" om Ion Silver AB, Anders Sultan och 

Michael Zazzio och hävdar därmed att kolloidalt silver skulle vara en bluffprodukt. Förutom detta så 

skriver tidningen att Anders Sultan har "sålt in medlet" i Facebook-gruppen. Denna gång pekas både 

Anders Sultan och Michael Zazzio ut som de personer som ligger bakom den så kallade 

"Silverbluffen". Tidningen återger osant att Läkemedelsverket ansåg att åklagare skulle pröva om det 

är brottsligt att göra medicinska påståenden utan vetenskapliga bevis. Därmed har tidningen osant 

påstått att Anders Sultan och Michael Zazzio inte skulle ha några vetenskapliga bevis för sina privat 

yttrade påståenden om att kolloidalt silver har diverse hälsoeffekter. Det märkliga i sammanhanget 

är att sådana studier finns indexerade både på MEDLINE (erkänd vetenskaplig litteratur) och på 

PubMed (den amerikanska regeringens medicinska databas). 

 

Charlotta Rexmark. Jag har precis hällt över fem liter silvervatten (som är guld värt) i enlitersflaskor 

och frågade mig under tiden "Hur sjutton klarade jag mig innan jag hade KS?". Tänk alla fördelar med 

KS som de hindrar människor från att upptäcka genom att skrämma allmänheten med 

desinformation. Det är inte bara kriminellt det är extremt ledsamt för alla dessa människor som låter 

sig luras av media och får sämre och kanske kortare liv på grund av det. 

 

Jerker Andersson. Artikeln är vidrigt dålig och visar på en hos HD inneboende dumhet och naivitet. 

Skulle inte förvåna mig om de tagit emot pengar för att gå ut så här tokigt som de gör. HD - Hutlöst 

Dumma. De har gått tillbaka till häxjaktens tidevarv. Där var prästerskapet drivande. Idag verkar 

läkemedelsbranschen och rabieshundarna som skäller VoF vara drivande med media H-igh D-

efinition of stupidity som vapen. 

 

Anita Edberg. Det.är med.utränsning besvär .jag har tagit msm i 2 mån .Idag tar jag 4 krm och c 

vit.för två sedan fick jag enorma smärtor i mina onda axlar o nacke..har gamla 

förslitningaskador.käkat värktabletter i flera år .Till ingen nytta.mått skit i flera år .Och prövat 

(allt).och lulla mig fram genom mina dagar.jag mår idag mycket bättre .tar ks varje dag .En klunk då 

och då..tom.vår 20 år gammal kisse får ks i sitt vatten.Men mina smärtor har försvunnit helt.bara lite 

stelhet.går hos sjukgym. Smärtorna varade i ca 2 dygn och de var djävulska. Fam.ville köra mig till 

akuten men jag stretade emot.Sedan är de puts väck.mycket märkligt det måste vara något magiskt 

med MSM O KS. 

 

Ann-Katrine Backman. Ohhhhhhh myyyyyyyy goooooood!!!! Vilken intressant progress!!!! sade 

specialisten och det säger jag oxå Smiley wink Ni anar inte vad GLAAAAAD jag är som blev så bra på 

så kort tid och såååååå smärtfritt!!!! Kommer aldrig någonsin att leva utan Ionosil en enda dag till i 

mitt liv. Nu har det gått 6 dagar sedan växten föll bort där jag fick hudcancer i slutet på augusti. Nu 

har jag fortsatt att spraya minst 10 gånger/dag med Ionosil och dränka in kompresser i Ionosil och 

såhär ser hudområdet ut idag (bild i kommentarsfältet om någon är känslig) och jag som var HELT 

SÄKER på att jag skulle få fortsätta att kämpa med ett öppet sår och någon infektion nu någon månad 

efter att växten föll bort i duschen.  Då jag sett dom andra som tagit bort sin hudcancer med 

Bloodroot, så har det varit en jättedjup och infekterad grop under, men vad jag vet så har inte dom 

sprayat med Ionosil minst 10 gånger som jag gjorde under tiden som växten funnits kvar och det var 

nog tag vare det som gjorde att allt var i princip läkt under då växten föll bort.  Trodde aldrig i min 



vildaste fantasi att det för det första skulle vara nästan helt läkt under och att huden skulle ljusna upp 

så pass bra efter det som Bloodrooten gjort på huden. Dom små röda prickarna som är kring det 

drabbade området är hudirritation från kirurgtejpen som jag haft kompresserna fastsatta med som 

jag har haft indränkt i Ionosil. Det röda hudområdet som finns kvar efter där växten suttit kommer 

säkert att finnas kvar där några månader ännu, men det bryr jag mig inte om huvudsaken är att det 

är läkt nu! Allting hjälper naturligtvis till att jag blev så snabbt bra Bloodrooten, Ionosil 2 msk 5 

ggr/dag, sprayningarna minst 10 gånger/dag, indränkta kompresser med Ionosil, stor dos C-vit, stor 

dos D3-vit, större dos chlorella och vetegräs än vanligt, linfröolja + kvarg, gurkmeja i alla valörer, 

bittra aprikoskärnor, smoothies i alla valrörer, uteslutit allt socker, alla kolhydrater, alla E-koder, varit 

ute så mycket som möjligt i friska luften (tumörer överlever inte i syre). 

 

  

  

  

 
 

Annika Neumüller. Jag dricker säkert 1/2 till 1 dl KS varje dag samt 1-3 tsk MSM. Just nu sprayar jag 

tummen också då jag råkade "slajsa" av mig en bit av tummen i förrgår, skulle testa min nya 

mandolin Smiley wink Var på VC för omläggning då berättade jag självfallet för sköterskan (som 



tyckte det såg fint ut) att jag sprayade m Kolloidalt silver, hon mumlade något om..."jaha, ja sånt ja". 

Ville mest sprida att folk faktiskt använder detta. 

 

Pelle Wilhelmsson. Jag har nu med egna ögon fått se att hela sverige är uppbyggt på en enda stor 

lögn. En total korrupt läkemedelsindustri som inte skyr några som helst medel för att tjäna pengar på 

bekostnad av liv. Det finns inte kurage någonstans hos dessa olika myndigheter. Det är precis som du 

säger många läkare har inte koll på biverkningar och tar heller inte något ansvar eller följer upp 

patienten. Jag litade på läkaren/läkarna och det blev mitt fördärv. 

 

Cecilia Anca Leinen. EMS-kräm är suverän. Mest mjukgörande jag någonsin stött på. 

 

Ellen Hagerö. Från 18 timmar per dygn sängliggande i många många år till att nu kunna träna 

regelbundet och återhämta mig. Vågen börjar peka neråt och jag sliter hårt för att hitta balans i 

kroppen så att jag ska kunna jobba igen. Tack snälla Anders Sultan, gruppen och framförallt Ionosil 

för att mitt liv är i startgroparna för nya och friskare äventyr. Vägen är fortfarande lång men jag har 

redskap, kunskap och en nytänd kämparglöd. Jag ska tillbaka till livet! 

 

 
 

Christine Arvidsson. KS fungerar. En vän har cyctisk fibros, andas hon KS får hon inga bakterier och 

sjukdomar men utan detta blir det blåsor och bakterier. Hon klarar sig inte utan KS. 



 

Agios Gordis. Måste såklart uppdatera er om tandstatusen på min numer 8årige son! 

Kortfattat: Han fick tandförsegling vid 6 årsålder (var tyvärr inte påläst om plasten då) När denna 

ramlade bort efter 4-6 mån hade två hål bildats!!!! Detta skulle ju SKYDDA honom mot karies... 

De ville laga och jag började ifrågasätta då plasten ju innehåller bisfenol A (vilket de för övrigt inte 

hade en blekaste ANING om) Jag sa att jag ville ta ett par månader för att prova alternativ och gick 

därifrån!! 

Fick lite smått panik nu i oktober då de trillade ner en kallelse! Jag bytte tandläkare till en privat och 

har idag varit på besök. INGA HÅL kvarl!!!!!=) Smiley smile 

Då jag berättade fick den nya tandläkaren dock lite panik och började leta igen, men hittade 

ingenting. Jag förklarade att vi kört med alternativ då vi velat undvika BPA in i det längsta. Ja, fast det 

finns ju inga vetenskapliga bevis för att en tand kan läka och ja, ni vet, det vanliga tjatet! Nej sa jag, 

men ibland får man titta utanför vetenskapen, den har ju trots allt visat sig ha fel många gånger! 

Smiley smile Det är min fullkomliga ÖVERTYGELSE att kroppen kan läka sig själv! 

Vi använder ju inte fluor heller sa jag. Men det mååååste ni sa han. Nej sa jag, det måste vi inte och 

om vi ska vara kvar på er klinik så är det något du måste respektera då vi måste kunna mötas, för mitt 

barns bästa!  

Jo, men det är ju mitt jobb att påtala fördelarna med fluor! Jo, sa jag jag är mycket väl medveten om 

detta och det är ok så länge du förstår att ett nej är ett nej. Jag är påläst och anser att nackdelarna 

överväger det du säger. 

Vi gick därifrån med ett leende och skrek och gjorde high five precis utanför dörren!! Haha.... Det 

enträgna oil pull tjatet på kvällarna, samt KS sprayen efter skolmaten har gett resultat! We are soooo 

happy! 

 

Jerker Andersson. Silver botar mycket men inte allt. Jag har med silvret minskat mina 

förkylningstillfällen med över 90 procent. De som bryter ut verkar bli lindrigare. 

 

Karin Meuller. Hade bästa tandstatusen på flera år vid mitt senaste besök..från att ha haft MYCKET 

tandsten och inflammerat tandkött med ganska djupa fickor...nu nästan inget!! Yippie!  I mitt fall 

handlar det om KS, en skvätt under tungan dagligen, låta verka 1 min ca. Gurgla ibland med. Sen har 

jag också börjat äta mer b-vitaminer, aktiva sådana, lättare för kroppen att ta upp o nyttja. Vet inte 

vad som påverkat mest men är övertygad om att KS gjort mycket. 

 

Anette Ryden Ahlenius. Jag tog silvergroggen när folk insjuknade på löpande band förra veckan och 

jag började nysa och va snorig. Det hjälpte direkt! Plus hög dos C vitamin i askorbatform. 

 

Rebecca Jergmo. För några år sedan så räddade ks min brännskadade hand från att behöva ta skin 

från andra delar av kroppen för att bygga upp handen. Så jag har enbart otroligt positiva 

erfarenheter av ks.  

 



Svar till brännskada barn: Jag räddade min brännskadade hand från en hudtransplantation med ks. 

Häll ks i ett glas och låt honom sitta med fingret i glaset så länge som möjligt. (Själv satt jag så under 

ett dygn, för värken var olidlig varje gång jag tog upp handen och den kom i kontakt med luft) 

Fortsätt gör som du gjort, lägg om förband dränkt med ks. Se till att hålla förbandet blöt av ks. När du 

tar av förbandet så spraya med ks, lufta det lite och lägg om blött förband igen. Förhoppningsvis är 

brännskadan helt återställd om 1-2 dygn. Lycka till och hoppas sonen inte har allt för ont 

 

Inger Todd. Vid denna tiden på året brukar min säng vara full med vita flagor = jättetorr hud. Tack 

msm inte en vit prick så långt ögat kan nå! 

 

Jonte Jonas. Vi började använda silversalva till våran dåvarande hund som hade furunkler på tassarna 

efter att testat allt inom vetrinärvård och olika hälsopreparat. Hon blev av med besvären inom 48 

timmar och efter det blev vi sålda då det är fruktansvärt svårt att få placebo på ett djur. Jag själv har 

kunnat sluta med mina astmamediciner sedan jag började med msm och silver  Bara för att ge lite 

kort info om användningsområde  Vi ger pojkarna  silver i deras dricksvatten. Kan nämna att jag hade 

svår astma sedan barnsben och varit nära att dö flertalet ggr så du inte tror att jag "bara" hade en 

lätt liten astma. 

 

Gunnar Brodén. Jag har aldrig fått några som helst biverkningar men en del med stark Candida kan få 

lite känningar. Vid en kraftig urinvägsinfektion så svepte jag en halv liter och var av med den nästa 

dag. Nu tar jag ungefär en msk morgon och kväll förutom vid förkylning då jag gör mej en silvergrogg 

att smutta på. 1 dl silver + 1 dl vin och lite citron. Jag har en liten sprayflaska som jag använder på 

småsår mm. Sprayar ögonen morgon och kväll och slipper numera läsglasögon. 

 

Ellinor Biörklund. Blev mycket dålig i går kvâll med feber och huvudvärk och har varit sjuk hela 

natten. Det blev en silvergrogg innan sängdags + en kopp varmt vatten med vitlök, citron och 

ingefära och under natten sprayade jag med KS flera gånger i halsen som gjorde mycket ont likaså 

ena örat som också gjorde mycket ont, näsan fick också vara med. Vaknade helt frisk kl.10 i morse. 

Inte ens febern är kvar. 

 

Gullmari Larsson. Måste bara få tala om att ganska snabbt blev hälsporren på båda fötterna bättre 

av MSM. Nu kan min bror gå igen. En viss ömhet finns dock kvar i den andra delen av fötterna, men 

han var mycket glad och tacksam, så till den grad att han skulle ge MSM till sin 11åriga, 60 kilo tunga 

hund. 

 

Cathrine Hagstrom. Bra Anders. Min ovän bihåleinflammation och jag har inte träffats på över ett år 

Tack vare dig. 

 

Ann-Katrine Backman. Igen en otrolig berättelse med Ionosil . I höst så hade den här kunden bränt 

tummen och pekfingret på ett brännhett järn. Det blev stora blåsor både på tummen och pekfingret. 

Större blåsa på pekfingret som också gick sönder, med en mycket större infektionsrisk som följd. 

Kunden sprayade på Ionosil flera gånger/dag och blåsan på tummen gick bort på ett par dagar och 

blåsan på pekfingret på 4-5 dagar. Idag då kunden visade upp fingrarna syntes inte att där varit något 

fel öht nästan, bara pytte pyttelitet ärr. 

 



 
 

Linda Åkesson. Var till barnmorskan och skulle lyssna på hjärtljuden. Då ser hon mitt brännmärke jag 

har på magen (sträckte mig över spisen efter kryddor och brände mig på gjutjärnsgrytan). Hon sa att 

det måste ha gjort ont och frågade mig hur många veckor sedan det var sedan jag brände mig. 

Svarade att jag brände mig i förrgår och hon trodde mig inte Berättade om ks och hon blev minst sagt 

intresserad. 

 

Susanne Berts. Magvaccinet kan hon absolut skippa om hon tar med ks. ks fixade igen min mage på 

ca 30 minuter  den bästa "reseförsäkringen". 

 

Ann-Katrine Backman. Det har jag fått bevittna flera gånger, klienter som berättat om att små hål 

gått igen med Ionosil, därför att tandemlajen är levande vävnad. 

 

Jessica. 13 november 2014 hörde  Jessica av sig och ville berätta följande: Hej ! Jag vill  upplysa er om 

att min svår cancer sjuka pappa har blivit mycket bättre än vad han va från början från att ha 

bukspottkörtels cancer som skulle döda honom inom kort till att ha en godartad tumör. Jag vet inte 

vem jag ska tacka men silvervattnet har hjälpt min pappa. Hans cancer hade spridit sig till lungan och 

levern. De fanns inte nå hopp kvar. Efter att ja köpte hem KS så finns de ingen förändring i lungan 

eller levern. Nu säger dom att den e godartad. O pappa kommer att bli frisk. Tack snälla ni för att ni 

finns! Mvh en glad och överlycklig dotter. 

 

Idag 16 oktober 2015, ett år senare så hör Jessica av sig och säger: ” De har gått 13 månader nu sen 

pappa insjuknade och läkaren gav honom 3 veckor i början av sjukdomen e tacksam över ert vatten, 

tack för att ni finns. Tack för allt tack vare er lever pappa och jobbar sina 8 timmar om dagen 

fortfarande ibland mer”. 

 

Maria Jansson. Jag använder silver till mina ögon jag har värk i bland det släpper snabbt. 

 

Eva Olsson. Fick tipset igår att droppa i mina egna ögon, åldern (?) gjort att jag behöver läsglasögon, 

grumligt och suddigt. Droppade igår kväll för första gången, och redan då märkte jag skillnad, gjorde i 



morse också, och sen med duschflaska en gång, jag har bara på de ggr ett klarare synfält, ska bli 

spännande om jag kan visa vänner o familj att läsglasögon inte behövs framöver. 

 

Maria Friberg. Helt amazing! Tog i misstag å råka hyvel bort hud från tummen på en hyvel. å så börja 

e blöd. Satt på inosil kompress några timmar. Å idag 20 h senare är det så gott som ny hud på såret 

Smiley smile tänk om jag inte skulle vetat vad inosil är. Så sko jag haft ett sår ännu några dar 

framöver som sko ha bråka med mig. 

 

Anita E Andersson A. Dottern brände sig på skållhet te över underarmen, egentligen tillräckligt stor 

brännskada för att åka till Sjukhus. (Större än handflatan) Hon spolade kallvatten och la KS förband 

och det läkte på några dagar. 

 

Ann-Katrine Backman.Jag fick en berättelse av en kvinna som vill vara anonym men som fått ett 

intressant resultat med hjälp av KS, MSM och cocosolja. Här silvervänner kommer en fantastisk 

solskenshistoria, tänk Er in i situationen om inte den här kvinnan haft KS, MSM och cocosolja. 

 

Anonym. Skriver för att jag vill dela med mig av min läkning, men jag vill inte lägga upp detta foto på 

sidan. Var med om en brännskada i somras. Jag hamnade i en explosion av kokande olja hemma i 

köket. En ren olycka. Tur i oturen hade jag på mig en tjock långärmad tröja. Trots det sa personalen 

på akuten att jag måste haft änglavakt. Och det är jag säker på att jag hade. Så fort jag fick av 

bandage började jag spraya med ks. Efter ett dygn la sig svullnaden i ansiktet. Handen tog ytterligare 

ett par dagar innan den yttre svullnaden lagt sig, men i det hela stora gick det fort. Förutom tvätt och 

ks har jag smort in med kokosolja. Efter 10 dagar var det knappt märkbart i ansikte, utåt sett. Handen 

som tog mest skada, har även den läkt över förväntan. I alla fall det yttre. Ansiktet och vä hand tycker 

jag är så gott som återställt, förutom känslig tunn hud under uppbyggnad. Solförbud ett är framöver. 

Hö hand har läkt snabbt, i dagsläget ett par 4 små ärr som är synbara men på god läkning. En inre 

skada mellan tumme och pekfinger, men för tidigt att utvärdera. Plus att jag dras med muskelsvaghet 

och bortdomningar. Och jo ska tillägga att jag även tog msm under första veckornas läkning. Tyvärr 

slutade jag men ska fortsätta läka på insidan igen med det. Lite läkning på insidan kvarstår. 



 

 
 

 

Håkan Israelsson. Jag har märkt att KS funkar superbra vid ormbett.  Det är en trädgårdsboa Smiley 

smile Dom är lite bitska av naturen, den blev dock lugn igår efter den hade fått healing… 

 

Ann-Louise Haraldsson Andersson. Hjärtliga hälsningar från min förlamade man som får KS i vatten 

30 ggr/dag och klarar sina njurar mm! Han har fått detta i nästan 3 år....och njurläkaren fattar noll!!!! 

Hans njurar håller på att regenerera sig och inga bakterier där! 

 

Gullmari Larsson-Grönwall. Ville bara berätta om en person som led av svår hälsporre i båda 

fötterna. Med ett liv där man ensam jobbar heltid, har en liten son, en hund, har hus, ordna med ved 

och klippa gräs osv osv, och inte kan gå, det fungerade inte alls. Han började med MSM och redan 

några dagar senare blev hälsporren mycket bättre. Vederbörande blev så glad, så nu skulle även 

hunden få MSM. 

 

Kicki Blomberg Karlsson. Läkte hunden klåda på tassen med 2-3 tussar KS samt fixade min fotvårta 

puts väck 2 ggr fort & lätt! 

 

Emmylou Maria Carlsson. Sonens fotvårtor m.m. försvann också, Just, Tack vare "Silvret/KS". 

 



Annelie Liee Hansson. Mina fiskar får kolloidalt Silver i sitt vatten.. Tycker själv att vattnet håller 

bättre nu när vi häller i det vid vattenbyte. 

 

 

 

Björn von Backe. Naglarna har blivit så starka att jag snudd får ta till rondellen när dom ska klippas. 

Får raka mig oftare. Haft värk i mina knän i ca 15 års tid, den är borta sen jag började med msm 

(förutom första veckan eller nåt, då var det snarare värre). Jag får en riktigt schysst energikick när jag 

tar msm i kaffet på morgonen. Blandar egen tandkräm och salvor med msm. Det jag kommer på nu.. 

Jag anser att ALLA mer eller mindre har nytta av det på nåt vis! Första dagen startade jag på 1 krm. 

Sen hoppade jag på 1 tsk. Och gick sen på 1 msk. Har testat öka mer men det ger inget så jag gick ner 

på 1 matsked igen. Käkat msm sen november , så snart ett år. Inte slarvat en enda dag! 

 

Eva Hammarsten. Har fått en släng av flunsan, ögon inflammation o allt annat som tillhör 40 i feber i 

två dagar fick jag stå ut då jag inte var hemma, började med silver groggen i går kväll o nu står jag o 

bakar de ni! För säkerhets skull sippar jag på groggen i dag med det är ju lördag… 

 

Kicki Micko Anåker. Jag som hittills varit lite skeptisk då jag aldrig fått aha upplevelsen av KS kan 

berätta att aha kom i förrgår. Har hela mitt liv haft dåliga tänder med mycket karies och ilningar. Jag 

har provat allt tandläkaren föreslagit men inte fått hjälp. I förrgår natt flög fan genom huvet och jag 

gick upp och sköljde munnen med KS... dagen efter är ilningarna borta och det är första gången på en 



himla massa år! Glad som fan är jag och nu ska en dunk beställas! 

 

Henrietta Zetterström Hammarlund. Har själv blivit hjälpt av KS när det gäller kroniska 

urinvägsproblem och svampinfektioner. 

 

David Lindberg. Jag har 2 akvarier bägge får emellanåt KS och varken fiskar, räkor, sniglar eller grodor 

dör - TVÄRTOM! de lever längre. 

 

Heidi Päätalo. Min mamma fick cancer som spred sig i magen ryggen och lymfonerna, hon tog 

Kolloidalt Silver, MSM, PH-kalk, Nyponpulver, Nässelpulver och Sprängticka och undvek socker!!! 

Idag är min mamma frisk från Cancer! Läkarna förstog ingenting hur hon kunde bli av med cancer! Så 

alla metoder är bra bara man blir frisk! 

 

Emma Lindmark. Alla här hemma har varit rejält förkylda ett tag nu, och jag kände i fredags hur jag 

var påväg att åka på en förkylning. Så efter jobbet sprang jag hem och klunkade citron och KS, lite i 

näsan också. På kvällen blev känningarna värre och jag läste lite som skrivits här om hur KS inte 

funkat på folk. Tappade tron där ett tag men vaknade upp på lördagen helt frisk. Men på söndag 

morgon kände jag känningar igen, tog några sippar KS sen försvann det igen men kom tillbaka så fort 

det hade gått en dag. Men nu har jag fått bort alla känningar. 

 

Beatrice Häggblom. Jag har ätit en tesked MSM om dagen och har sluppit värk i kroppen som jag lidit 

av mycket länge även stelheten på morgonen är helt borta och likaså ryggvärken som jag haft i 20 år 

haft massor av ryggskott , helt otroligt lycklig nu över msm efter att ha prövat en massa 

värkmediciner som inte hjälpt alls .Var skeptisk till detta oxå men min värk försvann! Jag börja nästan 

meddetsamma med 1 tesked men var tvungen att ta ner till en halv och tog de några veckor och öka 

sedan till 1 har ätit nu 8 mån och mår toppen. 

 

Anki Starfall. Jag sprayade direkt i ansiktet på vår kanin då han också fått inflammerade ögon och det 

gick över på någon dag. Vet av egen erfarenhet att ks funkar toppen vid ögoninflammation. Du kan 

dränka en bomulstuss och lägga på direkt. Går inte att överdosera. .. kör på bara. Glöm inte det är 

99.999% vatten! 

 

Möller Thomas. La på grannens kattögon 2 droppar varje morgon och det löste sig som hade kostat 

7000:- för en operation. 

 

Susanne Karlsson. Har tagit msm en längre tid. Fastade förra veckan. Nu smakar msm inget längre. 

Känner ingen besk smak alls. I början vad det ju fruktansvärt bittert. Hade redan innan blivit mindre 

beskt. Men nu efter fastan helt smaklöst. Vore kul att förstå varför. 

 

Curt Axelsson. Anders Sultan & Ann-Katrine Backman samt alla ni i grupperna Kolloidalt Silver KS 2.0 

samt KS 3.0. Jag är sååå gammal att jag ej kommer ihåg vad jag hade tänkt säja , ville skriva, samt 

slutligen skrev så detta kanske blir en repris. Kol såklart handlar detta om ! Jag mår jättebra , men är 

ju 71 år så jag är tacksam ifall jag vaknar i morgon. ( Annars är det också OK ) . Nu vill jag meddela att 

jag ej inhalerat Ionosil´s KS på 3 veckor utan jag tar först 1 matsked KS på fastande mage direkt på 

morgonen . 2: Därefter 2 dl vatten samt 0,5 dl KS som jag värmer upp efter c:a 30 minuter 



fortfarande utan mat. FANTASTISKT ! ty jag behöver ej inhalera utan hostar inget slem eller ej ens 

hostar. Sedan är jag ju gammal & orkar ej mycket SÅKLART , men andningen fungerar bra & orken 

obefintlig , men det går bra ...för mig . Spara denna text till era Kol-sjuka släktingar , vänner . Hade jag 

ej varit sååå feg för 3 år sedan hade jag kanske varit här tidigare . Testa & inhalera mycket i början 

när ni är som svagast , fast det är jobbigt så kanske ni kan sluta att inhalera och i stället dricka KS 

vilket är en befrielse efter 10 års inhalerande.  

 

Emma Saveski. I måndags fick våra 2 minsta barn feber, hög feber, som mest var den ene uppe i 40 

grader.. Min mamma Christina Borevius Andersson Centerwallfick komma med Ipren men hade även 

med sig silver,o vi gav dom nån tsk under dagen och kvällen.. I tisdags upptäcktes höstblåsor på 

dom.. Gav silver som jag gjort dagen före, gav även igår.. Men idag kom jag på att spraya på blåsorna! 

Och vilket resultat! Hade sprayat vid blöjbyte och vid nästa blöjbyte hade flera blåsor blivit MKT 

mindre röda vissa hade även försvunnit! Nu sprayar vi för fullt här hemma. Kan inte nog påpeka hur 

bra detta funkat! Nu har jag även sprayat på kompresser o lindat om ene pojkens fötter då det är där 

hans blåsor är som värst.. Tack mamma för hjälpen och tack o lov för silver! 

 

Mona Johansson. Jag har en tik som haft återkommande urinvägsinfektioner. Hon har fått antibiotika 

några gånger och jag har provat att ge henne tranbär, men det har återkommit i alla fall. Nu får hon 5 

ml KS direkt i munnen på morgonen och ibland på kvällen. Problemet är...BORTA! Hon väger 6-7 kg 

ungefär. 

 

Raija Ravelin. Jag har inhalerat ks ett tag. Även svalde den i början. Men denna vecka har jag bara 

inhalerat. Jag fick feber av den. Ingen feber efter att jag slutat svälja den. Men nu till det roliga! Jag 

var hos läkare igår tog spirimetri med. Mina lungvärden har aldrig varit så bra som dom är nu. Jag 

trodde hårt på att ks hjälper. Jag såg ju ditt film då jag var så sjuk så jag inte trodde att jag skulle klara 

mej. Men orken har jag inte fått tbx än. Läkaren sa att det tar ett tag tills jag har orken tbx. Men är så 

glad att mina lungor verkar må bättre! 

 

Emil Pounu. Varit lite av en ks motståndare men jag gjorde en lårbensoperation i maj och en bit av 

såret har inte läkt igen och det har runnit vätska sen dess. Ortopeden skar bort kanterna och sydde 

ihop det igen men det blev en stor varböld som sprack å det börja rinna igen. Nu på måndag 5 

månader med ett rinnande operationssår lyckades morsan få mig å testa ks så jag sprutade på 

kompressen å la dit den. På tisdag kollade jag på kompressen och den var fortfarande vit. Så idag 

efter 5 dagar med ks så lade jag om såret och helt SJUKT det hade bildats en skorpa å sluta vätska!!! 

 

Nadja Salih. Verkar som läkarkåren börjar få upp ögonen för Ks. Jobbar på kirurgavdelning i 

Göteborg. Där visade jag mitt sår på foten för kirurgläkaren och talade om att jag helst inte vill äta 

läkemedel. Då nämner han ks som alternativ. Blev ganska förvånad men väldigt glad. 

 

Carina Pettersson. Läkarna på akuten och hud tyckte det var jättebra att jag behandlade min 

vårdskada som blev nekros med KS. 

 

Benny Olsson.Var med sambon till ortopeden och kollade operationssåret som vätskade och lyssnar 

oftast noga på hur personalen pratar. Då sköterskan sa till kirurgen vad hon skulle lägga på för plåster 

och om dom akulle ta silverplåster sa han.. Gör det de är ju bäst...Så visst vet dom men inget dom 



säger öpper och trodde nog inte vi visste heller och vi sa inget men såg på varandra och log. Hade 

nyss gått med här då och tyckte det var intressant att dom pratar öppet sins emellan när som tror att 

patienten inte förstå. 

 

Kristina Hillar. För mig är KS universalmedlet! Botat ögoninflammation på två av katterna och 

självsprickor och svamp på mig själv !!! 

 

 

Gerd Loman. Min man fick bältros, kom försent till vårdcentralen. Då fixar vi det med KS , gurkmeja o 

starka B vitaminer på 1 vecka var det läkt. Han fick inga men efteråt helt fantastiskt. 

 

Anita Järvi. Min dotters ögoninflammation gick också bort med ks... 

 

Kevin Grähs. I somras råkade jag ut för en väldigt taskig matbakterie när jag var i spanien. Det ledde 

till extrema magsmärtor, allt jag fick i mig gick igenom kroppen direkt, gick på toa var 20 min och på 

nätterna två gånger i timmen. Så hade jag i fyra dygn och de två sista dygnen var det blod i 

avföringen, vätska och blod. Ringde sen till vårdguiden när jag landat i Sverige och de sa att jag skulle 

åka akut till SÖS. Men jag vet ju bättre så drack en halvliter rent silver och efter nån timma var blodet 

i avföringen borta, drack sedan resten av silvret och dagen efter på morgonen var jag helt återställd! 

 

Rina Melissanidou. Min mor har bensår o hon fick både bandage o salva med silver av läkare i 

grekland...såret var stor som handflatan....nu är det som en fem krona....så dränk bandage med silver 

o låt det stå på....tvättar varje ibland varannan dag...har funkat bra! 

 

Henrietta Zetterström Hammarlund. Drick KS outspätt ca 3 ggr/ dag under det första dagarna, 

trappa sen ner till morgon och kväll...ca. 1/2 dl varje gång. Va inte rädd för att överdosera. Själv har 

jag blivit av med kroniska urin och svampproblem med KS. Sen flera år tillbaks dricker jag varje 

morgon och känner jag att nått är på gång ökar jag till 2-3 ggr/dag. Tar en rejäl klunk direkt ur flaskan 

ca.0,5 dl. 

 

Christer Åkesson. Jobbar själv i vården o sprayar mig med KS efter kontakt med MRSA pat mfl. 

 

Maria Lindström. Jag har ätit msm sedan i våras och är först nu uppe i 2.5 tsk. Mår prima. Värken är 

borta och lederna känns som uppoljade. Men jag fick gå mycket sakta fram. Lite för mycket och 

värken kom. Så ta det varligt. Alla reagerar vi så olika. Men det är värt allt "meck" med tanke på hur 

jag mår nu. 20 år yngre i mina rörelser! 

 

Benny Olsson. Fick samma effekt själv när jag ökat för fort med MSM. En kraftig värk i nacke och 

skuldror som nästan sänkte en i 2 dar men när jag halverade dosen gick det över. Det berömda 

tålamådet måste infinna sig trots att man vill se snabbt resultat. Nu är jag uppe i 1 dryg tsk (efter 1.5 

mån) och ökar sakta. Kan i perioder minska värktabletter ich hoppas det blir bättre med tiden. 

 

Ingmari Rosberg Json. Jag har använt KS på ett barn. Molluskerna och klådan försvann på några 

dagar! Doktorn hade sagt, att det kunde ta åratal..... 



 

Helena Huldt. Känner mig väldigt nöjd. Min mamma som är en riktigt old school sjuksköterska blev 

förälskad i min ks under helgen. Med sina psoriasissår på händerna "som aldrig läker" läkte ihop på 

några timmar när hon sprayade ks på dem 3ggr. Under besöket över helgen så såg jag henne springa 

runt med min flaska ofta och behövde fylla på den trots att jag hann nästan aldrig röra den. Igår kväll 

så drog hon mig till datorn och med en riktig bestämd röst (ni kanske vet hur en bestämd äldre finsk 

kvinna kan låta ;-P ) talade om för mig att beställa ks till henne. Och även EMS salva när jag berättade 

att en sån har jag och den är toppen. Efteråt när beställningen var klar så tjoade hon lyckligt att snart 

ska hon få sin EGNA ks flaska hem och då ska hon rekommendera de till alla! Helgens goda gärning - 

check ✔ 

 

Viola Marklund. Är också f.d.Sjuksköterska som gillar Ionosil. Fått hjälp för ögon och även mage och 

tarm. 

 

Märta Lindqvist. Samma här.. Får psoriasis-liknande exem på händer o handleder på hösten och 

ibland vid kontakt med grejer som sätter igång inflammationen. Nu har det varit riktigt jobbigt ett tag 

med självsprickor, stora röda upphöjda fält som bränner och kliar. Kom på att jag skulle dränka 

händerna i ks i dag och efter två omgångar har klådan och det "uppresta" har lagt sig. Färgen har 

bleknat till hälften så det blir till att fortsätta i morgon så skiten ger sig! 

 

Mia Rydell Eriksson. Har suttit och läst igenom lite användarberättelser, framförallt gällande 

munhygienen och bestämt mig för att prova cocosolja blandat med KS och MSM. Jag har "problem-

mun" men blivit väldigt mycket bättre då jag sköljer munnen med KS morgon och kväll och har gjort 

så i snart 1 år. Har även använt MSM lika länge och är bland annat piggare samt blivit av med min 

artrosvärk i höften. 

 

Frida Laitiainen. Min dotters fotvårta försvann efter att hon sovit med ks-omslag i 2 nätter. 

 

Mia Blomberg. Sötsuget är borta med ks, tom ostkrokssuget försvann, DÅ är det effektivt 

 

Benny Olsson. Tagit KS och MSM i 2 mån och Så länge jag inte går förbi hyllan med godis triggas inte 

sötsuget lika mer nu men visst kan det ibland bli en mörk chokladbit eller nåt godis. Fast mer sällan 

än tidigare och chips och ostkrokar har jag inte nåt sug efter alls nästan. Letar alternativa snacks som 

är nyttiga OCH goda istället eller gör nåt själv numer. Men som sagt...ibland blir det nåt sött.. 

 

Anna Guthammar.  Jag har bara tagit ks och lite msm några dagar och upplever en klar skillnad vad 

gäller suget efter kolhydrater:). Hoppas det håller i sig! Känns ju helt underbart!!! 

 

Lill Carlsson. Ja faktiskt..... har inte kopplat ihop de, men ä inne på min 3:dje flaska å slutade äta 

socker för typ 2 veckor sen, å trodde att de skulle bli så jobbigt, men märker inget..... har faktiskt 

fuskat lite i helgen men inte märkt nåt..... att ja inte tänkt på sambandet. 

 

RoseMarie Asraf Fredriksson. Sötsug borta?  jaaa, då har jag inte inbillat mej det - om andra oxå 

känner så..... 

 



Linda Lund. Ja jeg kan også godt mærke at sukkertrangen er gået ned med ks og msm.  

 

Hanna Enell. Ja jag har inte alls så mycket sötsug längre. 

 

Nadja Kvisgård. Mitt sötsug minskar av MSM. superpraktiskt!! 

 

Hanna Johansson. Jag äter Levaxin och har ätit antidepressiva. Inga problem att kombinera med KS 

och msm. Har fasat ut de antidepressiva och har nu slutat helt. 

 

Rebecka Larsen. Tar också SSRI samt MSM , funkar bra. 

 

Inez Rosenbergh. Tack för att jag får vara med. Är sedan i våras mindre (inte alls) beroende av 

värktabletter, då jag började ta MSM som har god effekt på mina muskelsmärtor. 

 

Ellinor Biörklund. En väninna till mig har äntligen börjat med MSM efter närmare 40 år av svår 

deformerande reumatisk värk. Hon tog tidigare 3 x 600mg värktabletter per dag, nu tar hon ibland en 

tablett under natten = bara 200 mg. Hennes fötter börjar äntligen "mjukna" hon var nyligen ute och 

"shoppade" pa Sthlm. gator, tidigare hade hon svårt att ta sig till sin handikappsbil. Min kusin som 

har fibromyalgi sedan 35 år, har heller inga värktabletter kvar. 

 

Maria Berglund Kolbe. Min rocasea är nästan helt borta nu sedan jag sprayat mig i ansiktet med KS 

ett par gånger om dagen, och ibland smörjt mig med EMS-salva. Och snart kommer jag att dö i 

silverförgiftning, fast KS är helt verkningslöst. 

 

Nina Lindgård. Jag har gjort likadant och ansiktet är mycket bättre. 

 

Sasse Nilsson. Min pollenallergi blev bättre i somras när jag tog MSM. 

 

Malin Råå Janryd.  Ja jag har numera två dvärghamstrar som jag tom kan pussa nu när jag tar MSM. 

 

Michaela Hellberg. Har KS på Scooby tass o det är nästan läkt nu efter 6 dagar  kommer avboka op då 

det är onödigt att skära upp det igen o gröpa i det. Glad att jag skaffa detta. (Hållit på i 3-4 v innan o 

endast 1 v med silver så läkte det)! 

 

Miriam Mimmi Jansson. Jag häver i mig mellan 3-6 teskedar MSM varje dag i ett glas vatten med 

ekologisk citron i och har gjort det ett bra tag. Mitt hår växer som ogräs, men en sak som jag 

noterade idag är att mina ögonbryn som i princip vart obefintliga i hela mitt liv har växt ut och blivit 

tjockare Smiley smile Jag har aldrig haft några ögonbryn, bara tunna hårstrån här och var, imorse när 

jag skulle fylla i dom så såg det ut som ett svart McDonalds M. 

 

Björn von Backe. Har aldrig haft problem med hårväxt, men efter jag började med msm får jag raka 

mej oftare, och håret känns 'rejälare'. 

 

Ulrika Axmark. Jag tar bara 1 krydd mått om dagen i 5 månader nu. Tar jag mera så får jag otroliga 

kramper i vaderna. Men det har gjort under på min allergi mot hund och katt, den är nästan borta. 



Nu kan jag klappa dom så länge jag tvättar händerna efteråt. Innan så va det jobbigt att vara hemma 

hos folk med djur. Så jag är superglad. 

 

Jenny Jenka Edman. MSM, det bästa jag tar!!!! Ingen allergi mot katt och hund längre. Plus sällan 

sjuk!!!!!!!! 

 

Lotta Friström. Måste få berätta...jag har en häst som jag ger KS, lite varje dag. Han har haft fång 

men har blivit mkt bättre sen han började få KS. Häromdan upptäckte jag ytterligare en användning 

för KS. Jag har alltid en flaska aningen utspädd KS som står utanför boxen (jag brukar blanda det i 

hans dricksvatten). Under vintern, när han står inne, brukar hästen alltid få "klägg" i ögonvrårna 

(beroende på damm i stallet). Jag tvättar hans ögon varje dag med ljummet vatten på en ren svamp 

men det kommer alltid tillbaka. Varje dag. I förrgår, när det var dags för ögontvätt, var varmvattnet i 

stallet tillfälligt slut så jag tänkte att "jag tar lite av KS-vattnet på svampen istället". Och igår, när jag 

kom till stallet, var klägget i hans ögon helt borta! Smiley smile Och med borta menar jag HELT borta! 

Fantastiskt! 

 

Lena Mellbladh. Har använt det så till min häst i flera år, men som sagt nya användningsområden 

hela tiden som man kommer på, härligt att det hjälper. 

 

Eva-Britt Åström. Sprayade mina hästars ögon med KS när dom gick på på betet och fick besvär pga 

knotten, hjälpte mycket bra. 

 

Annelie Hjalmarsson. Här använder jag KS flitigt på min hund både i dricksvattnet, sprayar på där 

fästingar har suttit som munspray osv. Outspädd min hund bara älskar KS. Får han se att jag plockar 

fram sprayflaskan kommer han springandes och sätter sig vid mig. 

 

Isabelle Enell. Jag har EDS, så där hjälper MSM med muskelvärken och återhämtningen.  Har även 

hypotyreos och höga antikroppar, så där hjälper KS till i viss mån. 

 

Eva Eliasson. Har haft svinont i hälen i några dagar eftersom jag haft en hudspricka där och 

naturligtvis inte kunnat hålla fingrarna borta och pillat loss en del skinn så blodvite uppstod. Gick en 

lång promenad i förmiddags och har suttit i soffan resten av dagen och haft rejält ont och känt 

varenda pulsslag i såret. Hämtade Ionosil och en bomullspad för en kvart sen och lade på. Smärtan 

har avtagit och dags för pad nr 2. Blir sur på mig själv men puss på Ionosil! 

 

Inger Kronstedt. Msm är jättebra, inga hudsprickor uppstår om du tar msm. 

 

Anna Cristina Jansson. Har haft uretrit några gånger och då druckit te på persilja. Kokar ett knippe 

persiljestjälkar i 1 l vatten i 15 min och dricker utspritt över dagen. Brukar äta en del av stjälkarna. 

(Persiljebladen går att använda till något annat.) Har använt KS och MSM i två år och har inte haft 

uretrit i år. Minns inte om jag hade det förra året. 

 

Jeanette Jonsson. När min son brände sig blötte vi kompresser med KS och lindade om, bytte 2-3 

gånger om dagen, sjuksköterskan som vi gick på kontroller hos var imponerad vad fint det läkte. 

 



Kicki Sjöstrand. Silversalva är bra använder det när jag bränt mej på den varma vedkaminen honung 

har jag också provat men tycker att silversalvan är bäst! 

 

Zenita Källström. Min son brände hela handen på skorstenen till vedeldad badtunna. Han skrek en 

timme... dränkte en kökshandduk i KS la i handen o en kylklamp som byttes ut. Nästa bild är efter 4 

timmar med KS blöt handduk o kyl. 

 

  
 

Tony Wallén. Hörde på nyheterna tidigare idag att man ska försöka skapa ett effektivare 

influensavaccin. För egen del började jag använda ks i juni-14 och har inte haft en enda sjukdag 

sedan dess. Det tycks som om förkylningar/influensor inte får fäste i min kropp längre. Kan känna mig 

hängig några dagar, sedan går det över. Så de får försöka så gott de kan. Jag fortsätter att gurgla med 

15ml ks, innan jag sväljer ner det, två ggr/dag istället, eftersom jag gillar att vara frisk. 

 

Maria Andersson. Har i ca 1 vecka sprayat i näsan med ks-msm blandning. Jag har alltid haft trångt i 

näsan och kan oftast inte andas enbart genom näsan överhuvudtaget. Nu känner jag mig "större där 

inne" Jag andas hela tiden enbart genom näsan nu. Om jag snarkar eller inte nu vet jag inte, jag sover 

ju men ska fråga gubben om det om ytterligare någon vecka. 

 

Tina Storm. Är detta märke okej? Tycker inte det har fungerat lika bra som ion silver. Kan man annars 

använda silvret mot öroninflammation hos spädbarn? 

 



 
 

Charlotta Rexmark. Den frågan är något av en het potatis och det finns åsikter åt båda hållen, men 

du är inte ensam om att uppleva sämre resultat med detta märke jämfört med Ionosil. 

 

Maj-Britt Sandmark. Jag har testat båda och för min del är det  tummen ner för High Tech 

Scandinavia och första priset går till ION Silver! 

 

Anette Ryden Ahlenius. Nu när influensan tågade in fredags kväll även hos oss tog jag silvergrogg och 

sprayade halsen och under tungan med ks. Nu mår jag OK igen. 

 

Annika Westerén. Jag använder KS som deo. Har använt mot svamp i underlivet och mot förkylningar 

bihåleinflammation o lunginflammation och svår acne och även min endometrios har faktsisk inte 

kommit tillbaka som den gjort i under många år o jag fått operera bort cystorna i vävnaden så nu 

känns det som det inte ploppar upp några mera cystor när jag tar KS varje dag 1-4 tsk varje dag. 

 

Jessica Tibell. Jag har precis använt Ionosil på tre barn vid ögoninflammation, borta på några timmar 

när jag droppade 1gg i timmen. 

 

Elin Andersson. Testa att droppa i ögat eller spraya med en liten sprayflaska! Skulle inte använda 

bomull ifall det lossnar fiber från den. Jag har botat flera ögoninfektion på min dotter med ionosil ks. 

Lycka till! 

 

Sari Virkkala. Jag använde silver på mitt sår på magen och det läkte på en vecka .. Då hade jag ätit 4 

penicillinkurer utan någon som helst verkan utom att min tarm slogs ut totalt. 

 

Anders Ekelund. Dras med kronisk tarminflammation (Crohns) sen ca 40 år. Nu har jag testat att ta 

15 ml silvervatten dagligen i snart en vecka och är häpen över det positiva utfallet. 

 

Margareta Häxan Persson. Jag tar ks så snart jag känner retningar i halsen eller att kroppen börjar 

signalera virusattack/förkylning. Det släpper i halsen samma kväll och jag kan sova lugnt. Min dos 

som jag inte vågar bryta är 8 klunkar och därefter 8 klunkar igen efter en timme. Kan säkert fungerar 

med olika dosering. Färre klunkar men spraya regelbundet i halsen och därefter några klunkar igen. 

Vi kan ju dela med oss av våra egna doser och finna vad som är verksamt. Vad jag vet är det viktigt 

att fortsätta intaget av ks även om man känner sig helt bra. Jag gjorde inte det en av gångerna och 

förkylningen tog om efter några dagar med krafttag. 

 

Kit Ljung. Vid senaste rutinundersökningen berömde tandläkaren mina fräscha tänder och jag 

frågade vad hon trodde det berodde på. Oh, sa hon, tandkrämerna nuförtiden innehåller sååååå bra 



fluor! Jag sa inte att det är några år sedan jag slutade med fluor, att jag borstar med kokosfett, msm 

och ks. Kände instinktivt att det skulle bortförklaras… 

 

Linda Fant. Jag tänkte informera Er alla om hur ett par riktigt förskräckliga PPP fötter ser ut! Efter 12 

dagars kur med 3msk KS /dag, 1krm MSM /dag, KS omslag under fötterna 1ggn /dag och de senaste 

dagarna även EMS salvan x flera /dag kan min far nu leva ett normalt liv igen. 

 

 
 



 
 

Elaine Isaksson. Jag har också PPP. Har blivit bra nu under fötterna. Har lite i vä handen. Men det är 

svårare att få bort. Använder ks och Ems-salvan. 

 

Sunnis Sunna Stina Kuoljok. Jag har psoriasis. Har inte haft mycket besvär av det på 8 år och så 

plötsligt förra vintern blossade det upp massor. Hela jag var rödfläckig. Kom efter ett tag på att 

hösten innan hade jag ätit msm av andra orsaker och slutat med det då det tog slut. Började äta msm 

igen i höstas och psoriasisen blev omgående mycket bättre. Jag tar en msk/dag. Rekommenderas! 

 

Maria Gustafsson. Jag droppar bara ren ks i min hunds ögon å de brukar hjälpa. Gjorde det även på 

mig själv när jag hade fått nåt i ögat som gjorde ont. Va helt frisk dagen efter. 

 

Margareta E Andersson. Sprayar ren KS dagligen på min hund. Klara fina ögon och inget mer 

rinnande. Toppen resultat med KS tycker jag. 

 

Anna Janlöv. När min dotter var ungefär 4 månader så fick hon utslag o läkaren tyckte jag skulle 

smörja med någon mild kortison. Aldrig i livet. jag blandade bikarbonat o vatten o baddade flera 

gånger per dag. o även KS. smörjde även med kokosolja. gav även henne lite KS att dricka. på två 

dagar såg det mycket bättre ut o försvann efter typ en vecka. 

 

Susanne Lind. Min ena son hade ett fult ärr på armbågen upphöjt och rött efter ramlat på grus. 

Började varje kväll då han satt och kollade på Tv att blöta en kompress i ks och så fick han ha den 

över ärret. Nu är det borta och syns ingenting av det. Vårtor på händer och fötter har jag skrapat lite 

med en fotfil (försiktigt eller så har barnet själv skrapat så de känner om det gör ont) och då de 



blöder lite så får de hålla en kompress med ks på till det slutar blöda. Och vårtor har gått bort. Jag tog 

5 st hand Vårtor på mig själv och nu är de borta och lite ovant då jag haft dem sedan jag var liten i 

omgångar. Då ena barnet hade ont i örat droppade jag in ks i örat så fick han ligga så ett tag sen sade 

han att det började ge med sig så han vände huvudet så det rann ut. Öronbarn sedan liten men 

behövde aldrig åka in då det vände nu har han klarar sig bra från värk och hörseln var bra på testet 

han går på varje halvår. Ja jag testar lite på oss. Jag hade ont i en tand de lagat. Hade ks på en tuss 

mot tanden några ggr samt sköljde med ks efter tandborstning det gav med sig i tanden. 

 

Gunilla Örström. Har tagit msm i flera månader och märkte tidigt att värk i knän och händer 

försvann. 

 

Barbro Brännvall. De kan jag också säga, helt underbart att slippa ha ont i knän å fingrar. 

 

Makarna Brodin. Började ta Ionisil för två dagar sedan mot min KOL och resterna av den senaste 

luftvägsinfektionen. Fick effekt redan igår; Slemmet hade blivit tunnare och betydligt lättare att hosta 

upp. Sträcksov 4,5 timmar inatt!!! :o) 

 

Carli Jönsson. Jag tar dagligen halv msk MSM blandat i vatten mot mitt artos i högerknä. Den hjälper 

o det har jag bevisat för mig själv när jag nyligen glömde kvar MSM hos kompis i annan stad. Jag var 

utan detta o värken kom tillbaka efter några dagar. I yoghurt tar jag en tsk nyponpulver också mot 

artrosen. Hoppas någon annan provar detta o bekräftar eller ger oss resultat hur det funkar. 

 

Karin Wiik. Jag använder msm. Tar 3 tsk varje dag och tycker det hjälper bra mot min artros. Märker 

även andra bra saker. Bättre hår mm. 

 

Mariana Wester. Jag har under alla år varit en kräsen ansiktskräm-fantast. Jag har nu slutat med alla 

dyra antirynk-krämer. Istället har jag börjat smörja tunt med kokosolja och låter det gå in i huden 

några minuter och smörjer därefter EMS-cremen utanpå (den på flaska). Det ger en jättebra grund 

och behandlar huden samtidigt. Har superduperfin hy! 

 

Linn Hemminby. Klippskadapå tummen. Jeg gjorde det samme med tommelen min. Jeg brukte bare 

ks. Og det ble fort bra igjen. Nå kan man nesten ikke se at jeg har kuttet en del av tommelen. Jeg 

sprayet ks på flere ganger om dagen. Gasbindet grodde dessverre fast i såret mitt, og jeg fikk et godt 

tips av en sykepleier: Ta en engangshanske (sånne som man kjøper på apoteket). Klipp av en finger, 

og ta fucidin oppi. Så taper du det fast. Da unngår man at det gror fast. I stedet for fucidin, brukte jeg 

kokosolje og ks. Sånn så fingeren min ut noen dager etter. Jeg får nesten alltid en mild form for 

infeksjon i sår. Men ikke denne gangen. Ingen tegn til infeksjon, og det grodde kjempefort. 

 



 
 

Sånn ser den ut nå. Man kan nesten ikke se at jeg har mistet en liten del av tommelen. 

 

 
 

Linn Staffansson. Då var det dags, flera som insjuknat i magsjuka på dotterns avdelning på förskolan. 

Verkligen iiiiinte läge för oss att få hem något sådant hit till oss. Måtte hon/vi klara oss. Så...vi borde 

väl kunna hålla den borta med silver? Men, hur mycket ska vi ta? Vad tar vi vuxna? Och vad ger jag 

barnen? Jag har en på 4 år som väger ca 15 kg och en på 2 år som väger runt 11 kg. Och om vi skulle 

ha sådan otur att dessa baciller intar våra kroppar, hur doserar vi då? Senare: och där åkte hon på 

det, från pigg till kräk på fem minuter. Hon vägrar "groggen" men iaf fått i henna 0,5 dl ks. Hoppas att 

det gör susen ändå… Uppföljning: Måste ju uppdatera att dottern efter hutt silver sov hela natten 

och vaknade pigg och glad. Ätit som att inget hänt och är precis som vanligt. Underbart!  Skedmatat 



lite till och från idag...allt bortblåst! Hon är glad och pigg och äter och får behålla! Aldrig varit med 

om en magsjuka som försvunnit så fort!   

 

Sandra Andersson. Ks räddade min 2 åring vid magsjuka! 4 gr kräktes hon bara, gav en matsked ks 

med kokt å ljummet vatten lite då och då. 

 

Annelie Belestam. Vår katt fyller 20 år i mars. Hon har fått KS i snart 5 år och MSM sedan i somras. 

Jag har långsamt ökat dosen i dricksvattnet och är snart uppe på 2 tsk. Trodde aldrig hon skulle dricka 

det, men det gör hon. Varje dag. 

 

Miriam Mimmi Jansson. Som jag skrivit förut så har jag en vaccinskadad hund, han har haft klåda och 

utslag sen han va 4 månader mer eller mindre. Fick hem en dunk silver och började behandla honom 

utvärtes bara, men i tisdags började jag och min sambo ge honom invärtes flera ggr om dagen. Dom 

översta bilderna är ifrån i tisdags och dom understa är från idag. Jag ser på min hund hur han läker 

för varje dag! Kanske inte så bra bilder men han är så sprallig så det är svårt.  

 

 
 

Min hund älskar också silvret! Han kommer direkt när jag tar fram dunken. 

Annelie Hjalmarsson. Samma här! 

 

Mia Andersson. Både jag och dottern använder ems kräm i ansiktet dagligen. Dotterns de mesta av 



dotterns finnar har försvunnit. Salvan är suverän:-) 

 

Anita Buøy. Jeg har brukt sølvvann til hunden min . Han har hatt store problemer med tennene og 

betennelse i tannkjøtt. Mange vetrinærbesøk og trekking/rensing og store regninger. Så begynte vi 

på sølvvann for 2 mnd siden og munnhulen er nå frisk. Ingen vond lukt og ingen løse tenner. Dette 

funket bra. 

 

Oscar Olofsson. Körtelfeber! Någon som har några tips? Gurglar KS med jämna mellanrum och 

sprayar i näsa. Planerar på en silvergrogg senare ikväll när jag vet att jag inte måste köra någon 

någonstans.. Största problemet är att halsmandlarna är väldigt svullna. Kan knappt svälja annat än 

vätskor och har svårt att andas i vissa positioner (framförallt liggandes). Vet att körtelfeber kan ta 

väldigt lång tid att bli av med, men kan svullnaden i halsen vara gå ner lite så att jag kan äta och sova 

ordentligt så är jag nöjd så länge. Uppföljning senare:  Jag känner mig bättre idag. Igår var ett 

helvete, fick åka in till akuten. Väl där kände jag att silvret började verka och jag hellre ville vara 

hemma och fortsätta den medicineringen. Från att kl 15.00 ha närmare 40 graders feber och olidligt 

ont i halsen till att kl 20.00 vara feberfri och må förhållandevis bra ser jag som näst intill ett mirakel! 

 

Emma Saveski .Har gett mina gossar (5,2 och 1 år gamla) ks vid varje förkylning, varje litet virus som 

de fått, och de har alltid blivit bättre! Användes även när de fick höstblåsor och dessa försvann på ett 

par dagar ist för en vecka, som jag fick sagt att det skulle ta till det var över.. Kommer alltid 

rekommendera ks, utom såklart i allvarliga fall där läkarbesök är bäst. 

 

Natalie Kervén. Jag använder det till typ allt  Behöver aldrig mer köpa kemikalier till att göra rent toa, 

golv, diskbänk, avlopp, blandare, kylskåpet mm + tänder, tandkött, och inre bakterierna. 

 

Nina Deila. Tjohoo!!!!! Jag har lyckats bryta ett 20-årigt nässpraysberoende på mindre än 3 månader 

med ks och msm!!! Jag började min behandling i mitten på augusti, då nästäppan ännu inte är så 

svår. Ju kallare och torrare luft, desto värre nästäppa. Jag har en nässprayflaska på jobbet och en 

hemma bredvid sängen och så sprayar jag några gånger under dagen. Och det är så jäkla skönt att nu 

har det äntligen gett med sig!!! Som en trevlig bonus så har jag inte heller ännu drabbats av någon 

förkylning, något resten av familjen haft och har i omgångar. Jag tänkte inte på det först, men har 

insett att jag tror min hemgjorda nässpray motar bort de bakterier som försöker få fäste i näsan. 

 

Maria Gustafsson. Samma här  Kan bli lite täppt på kvällar/nätter, men tar då en dusch KS. Behöver 

inte ens KS varje dag! Tänkte börja med det ändå, för att mota bort baskelusker o virus.... Har klarat 

mig hela hösten, tror det kan bero på KS i näsan....hade MSM i i början, men ej nu. 

 

Anette Holmberg. Haft ont i halsen i 2 v kom på att jag hade silver i skåpet tog 1/2 glas imorse woho 

inte ont längre o jag hade verkligen jätteont. 

 

Barbro Nilsson. Urinvägsinfektion. Jag tar en mun silver morgon o kväll när jag känner att det är på 

gång. Har klarat med sedan jag började med det. 

 

Maren Ylinen. 1/2-1 dl KS gav jag min rottweilerhane igår pga att han skakade på huvudet hela tiden 

o kliade sina öron. Förut har jag lagt ut massor med pengar på veterinärkostnader o mediciner men 



nu är KS 1:a alternativet till precis allt! Idag är hunden pigg o kry igen o inga besvär med öronen! Var 

inte rädda att använda KS till era djur! 

 

Linn Hemminby. Ja, ks er supert til dyr! Hunden min hadde en stor væskeansamling på albuen. (Stor 

hund, med "liggesår", som mange store hunder får. Under der fikk hun en stor klump med væske.) Vi 

var hos veterinær, som ikke ville gjøre noe med det. Hun mente det ville gå over av seg selv. Dagen 

etter gikk det hull på, og det veltet ut gul væske. Det var et stort hull i huden. Jeg spylte ks inn i hullet 

et par ganger første dagen, og etter det vasket jeg med ks i 2-3 dager. Så var det borte. Hullet hadde 

lukket seg. 

 

Marie Vavva Englund. Mina hundar får KS i vattnet varje dag ! Gamlingen märks det mest på, snart 

14 men mycket piggare å yngre sen jag började med det...yster, lekfull, kommer alltid att ge dom de. 

 

Carita Kujansivu.Tur man e en jäkel på egenvård! Kolloidalt silver har räddat mej många ggr. Denna 

gång fick jag en infektion i en tand. drack silver i helgen som va o vips så var inflammationen borta. 

 

Lennart Nilsson. Blir erbjuden samma skit (influensavaccin) varje år pga Kol i stadie 1. För 3 år sen tog 

jag den pga okunskap och en hel del övertalning från vårdgivaren. Har sällan varit så sjuk en hel 

vinter. Aldrig mer, KS håller mig frisk. 

 

Johanna Holmberg. Jag har använt mig av KS och MSM i tre månader nu och jag har en lång väg kvar 

men vilka resultat! Min allergi har förbättrats istället för att ta lergigan morgon och kväll har jag nu 

bara tagit en tablett, har kunnat sluta helt med all magmedicin som jag dagligen tagit länge!! En av 

de största bedrifterna är när jag fann EMS-cremen, har länge länge haft problem hy med stora knutar 

i ansiktet, detta har vart otroligt jobbigt! Jag har använt EMS-cremen i en månad och acnen är borta! 

Nu har jag enbart ärr kvar! Jag ska tillägga att jag testat allt för ansiktet! Jag vill säga tack till dig och 

tack för de bästa produkterna! För första gången på 14 år känner jag att jag styr min framtida hälsa 

istället för att bli sjukare och sjukare! Stort TACK Anders!!!!  

 

Maria Berglund Kolbe. Min yngsta dotter, nu hela 5 år med två tappade tänder, har haft 

förkylningsastma hela sitt liv. Hon har fått cortison och bricanyl att andas in, bricanyl att dricka, och 

diverse hostmediciner att dricka. Och för att inte glömma nässprayen som alltid, utan undantag, 

orsakar näsblod till slut.Inget hjälper så där strålande, hon hostar tills hon kiknar och kräks och mår 

allmänt skitdåligt. 

 

Nu är hon förkyld med hosta och nästäppa och jag såg framför mig otaliga natt-timmar med en 

hostande, ledsen tjej i famnen.. 

 

Första natten.När hon legat ner i en halvtimme fick hon värsta hostattacken och det såg ut att gå som 

det brukar. Hon fick lite astmaspray, lite hostmedicin osv men det hjälpte inte alls. Och jag fick nog 

och gick och hämtade lite av makens Silverdricka, och en näspraysflaska jag tidigare hällt KS i... Två 

klunkar KS, ett sprut i vardera näsborre och hostan lade sig direkt och hon sov sedan hostfri hela 

natten.  ?? Wow... 

 

Andra natten. Preppade henne innan sovdags med astmaspray och det vanliga kittet med 



hostmediciner osv.. Vaknade 2 timmar senare av en hysteriskt hostande femåring. What the F**k... ? 

Nä det här går inte, ner och hämta KS att dricka och sprayade näsan. 2 minuter senare, djupt 

sovande, hostfri 5-åring, förvånad Mamma. 

 

Tredje natten. Skiter i astmaspray och annat, häller i henne KS direkt och sprayar näsan. Sover hostfri 

hela natten... Hon är inte frisk, men bra mycket piggare än hon brukar, hostar bara lite vid 

ansträngning och inget näsblod alls.. Hejja KS! 

 

Ellinor Biörklund.En av mina väninnor har kommit upp i 2 tsk MSM 3 x om dagen och har efter 

nämare 40 år äntligen blivit av med sina värktabletter som hon har tagit mot deformerande 

reumatisk värk. Hennes "hopkrympta" fötter har mjuknat upp och nu kan hon gå längre än till sin 

handikappsbil. Hon var även ute och "shoppade" i Sthlm. för någon vecka sedan. Tidigare tog hon 3 x 

600mg värktabletter + kortison när värken var som värst. 

 

Kirsten Chen. Jag har hatt lipödem för 40 år sen.Den gången blev jag räddad av en som kunde 

traditionell kinesisk akupunktur men han var utbildad i Japan. Och det gäller att få fart på 

cirkulationen i hela kroppen. Hos meg var det njure. lever och mjältens energi som var i svaghet. 

Hade stått länge på stengolv som operatonssjuksköterska. Och jag vet att jag hadde hatt det så länge 

att det gick inte att bota meridianerna och disse organ 100 prosent. Men jag har under holt 

cirkulationen med att ta fotbad gå en time om dagen.och sen nör jag medlem här och började med 

ks och msm så försto jag. "nå har jag hittat mitt underholls medisin. Och att de i sammen klarer att 

sterke opp det svake och rense ut soper. Endå skulle jag i dag endå ha tatt trad kinesisk akupunktur. 

plus ks och msm.Men för förti år sen visste jag inte om ks och msm. och inte så mycket om 

magnesium heller. 

 

Natalie Kervén. Trodde min köksbänk och soffbord var förstört! Jag som äter mycket blåbär just nu 

pga detox trodde jag förstört både diskbänk och soffbord. Jag spillde blåbärssaft ifrån blåbären på 

mitt vita träbord och det blev en fläck stor ungefär som en En krona, försökte med ALLT utan att det 

gick bort. En annan dag läckte det ur asken som blåbären låg i även på min mörkgråa arbetsbänk i 

köket, detta såg svart ut som en rund ring, jag blev såklart förbannad och ledsen, prövade med allt 

här oxå. Sen fick jag idén att: Kan det EV funka med KS? Hällde på en lite av KS och lät det ligga på 

fläckarna i ca 1 minut, tog en svamp och VIPS är mitt bord och bänk nu helt rena och fina igen. TACK 

för att du finns KS! 

 

Eva Parad. Vill bara berätta om mina två hundar som fick öroninflammation och svamp.Från 

veterinären tvättlösning som inte funkade för dom blev som galna.Gjorde nog ont.cortisondropparna 

var det samma sak med.Läste att man kan få bort det med kolloidalt silver och det blev bra på en 

vecka.Nu får dom en skvätt några gånger om dagen.OCH.....mycket billigare. 

 

Sanna Svensson. Mår kasst! Känns som snuva är på g! Upp till bevis om KS hjälper… Uppföljning: 

Vaknade upp pigg och kry! 

 

Cecilia Anca Leinen. Varje dag får mina blommor en liten dutt KS. Funkar fint. T.om. Inköpta 

kryddörter har jag lyckats med ovanligt länge . Har haft en limebasilika i 6 månader nu. Blivit lite 

sport men den basilikan är otrolig. Når snart himlen tror jag. Den är säkert 30 cm hög. 



 

Helena Huldt.  Har inga bilder att visa, bara mina ord. Haft acne sedan jag var 12 år gammal. Testat 

alla ansiktstvätt, salvor och även antibiotika. Ingenting har fungerat väl. De flesta inte alls. Haft allt 

från vita små finnar till stora bölder som gett mig migrän och tårarna flödat för de varit så smärtsamt. 

Efter att jag började spraya ks direkt på huden flera gånger om dagen och låtit torka in så märkte 

både jag och alla i min omgivning ENORM skillnad på 2-3 dagar. Min hud blir fri från finnar och utslag, 

huden blir mjukare och mindre fet. Jag kan till och med sminka mig ibland numera utan att jag får 

ångra det direkt. Haft acne i hela ansiktet, halsen, nacken och axlarna typ. Så här fin har inte min hud 

varit sen jag började få finnar. Dvs på 18 år. Jag dricker ks och äter msm med. Sen kör jag bikarbonat 

för att rensa kroppen från candida. Tänker ALDRIG mera köpa salvor och annat skit mot acne. Slöseri 

med pengar och de funkar ändå inte på mig. 

 

Marianne Hilbert. En ny erfarenhet av KS som nässpray. Jag har länge haft en besvärlig förkylnng och 

känt stopp särskilt i ena näsborren och bihålorna. Började med KS och även spraya ofta i näsan. 

Kände att något satt riktigt fast, så jag blötte ordentligt och försökte snyta ut, men det funkade 

dåligt. Efter några dagar tog jag hjälp att med pincett få tag och dra ut det. Det satt som fastvuxet 

men, efter många försök under ett par dagars lirkande till kom liknande stor köttslamsa och var 

inkapslad i en hinna (5x1.5 cm). Det blödde förstås, men det avstannade på ett par minuter. Jag ska 

bespara er bildbeviset, men det finns. Jag kan nu andas friare än jag minns. Har någon liknande 

erfarenhet? Med apotekssprayerna brukar det istället bli värre nästäppa på sikt. Ionosil KS bevisar 

hur bra det är, gång på gång. 

 

 
 

Carita Huatorp. Jag är oxå förkyld och sprayar med KS + MSM. Otroligt bra rekommenderar det 

verkligen. 

 

Malin Svensson. Får inte finnar ofta men får jag en så sitter den minst två veckor. Har fått en nu som 

jag baddat med ks två gånger och den har läkt på två dagar. Coooolt! 



 

Linda Högsten. Har gett våra katter silver i vattnet en tid..skulle ha haft en före/efter bild! Pälsen är 

tjock och mjuk..väldigt glänsande och fin. Katterna tycker om vatten med, det håller sig nog friskt 

längre. 

 

Annelie Svensson. Min katt fick också väldigt tät också glansig päls! 

 

Elli Ambrus. Tar också MSM varje dag , och dricker KS.....blandar ren ks med lite msm i en sprayflaska 

och sprayar på morgon o kväll, och smörjer med EMS -salvan. Har i 25-års tid haft problem med acne, 

och provat diverse metoder/produkter utan resultat. Det här är första gången som något verkligen 

fungerar! 

 

Ann Person. Min dotter fick ut diverse äckel när hon började med ks i näsan. Drabbades alltid av 

bihåleinflammation innan. Bihålorna rensades ordentligt Tack vare ks och nu blir hon knappt förkyld 

längre. Hon är 23. 

 

Kicki Sjöstrand. Jag använder KS till alla djuren och oss själva och mina pojkar var också skeptiska 

men så fick vår lilla hund en tumör på magen som man kunde känna med fingrarna och i början var 

den mjuk och under en liten tid växte den också. Pojkarna förstod att om något inte gjordes så skulle 

inte vår lilla hund finnas kvar hos oss så länge till. Nu hade jag chansen att bevisa vad KS går för. Jag 

hällde det i maten och vattnet som hon fick och bad pojkarna känna på tumören lite då o då den blev 

mindre och mindre för att till sist bli hård som en sten och nu är de överens med mej de är nu 18 och 

20 och de tror på både KS och alternativa metoder. Deras medvetenhet har också ökat när det gäller 

kosten och de är duktiga. Energidrycker har de slutat med självmant till min stora glädje. 

 

Stig Bölja. För c:a en månad sedan träffade jag på en dam som varit kollega på samma jobb för flera 

år sedan. Hon såg helt utmärglad ut och jag frågade henne vad som hänt henne. Hon berättade om 

att hon varit sjuk i fem år. Ingen läkare visste vad det var frågan om trots flera tester, bl.a. på Lunds 

Universitetssjukhus. Hon bara fortsatte att magra av och började få problem med balansen också. Jag 

berättade för henne om kolloidalt silver och att hon skulle titta in till mig för att få lite KS. Jag läste 

några sidor för henne och berättade att inga kända biverkningar fanns och skänkte henne 2dl. KS och 

att inta 2 matskedar om dagen till att börja med. 2 veckor senare kom hon tillbaka med burken 

oöppnad. Hon vågade inte p.g.a. nämnda artikel i tidningen Hälsa. Gissa om jag gick i taket. Jag kände 

mig förnedrad då jag velat hjälpa henne. 

 

Anita Edberg. Hej jag ger vår katt Frasse snart 20.år ks i maten varje dag och jag tror att det är bra för 

honom.han gillar det starkt.håller hans mun fräsch.och pälsen är glansig och tjock. 

 

Jerker Andersson. Silver i nanoform visar sig bra emot bakterier och mögel då det blandas i färg. 

Detta är viktig kunskap som kan leda till hälsosammare miljöer inomhus. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1658365515001594 

 

Anntha Frisell. Har en god vän som blivit AV med resistenta bakterier tack vare ks. Läkarna sa att han 



skulle få ha dom kvar resten av livet och det stod varningar på alla hans journaler! Läkarna fattar 

ingenting nu när han är frisk... tack vare ks! 

 

Emelie Gustafsson. Måste få dela med mig om vår vattkopps-solskenshistoria! Sonen hade en plita 

på tisdagkvällen samt hög feber, på onsdag morgon var han full med koppor. Efter tips härifrån 

började jag badda honom med KS och smörja med silverlotion på torsdag morgon; på fredagen hade 

de flesta koppor blivit ruvor och flertalet hoppade över "vätskestadiet"! Underbart! Inte har det kliat 

nämnvärt heller! Beställde silverlotionen på shopping4net.se! Sambon brukar få en skvätt när han får 

munherpes vid snuva också- helt magiskt bra! Borta på några timmar. 

 

Inga-Lill Ek. Jag har gjort det samma på den bältros som blossade upp på min vänstra vad, blandat ks 

och msm. Inga blåsor har spruckit. 

 

Nadja Kvisgård. Öroninflammation som drabbar ena sidan av halsen och ena ögat. Doppa tops i KS 

och köra runt i örat? Ligga på sidan och droppa in KS? Tacksam för tips! Uppföljning:  Har gjort det 

sen igår nu både i å runt å på hals. Fy va sjukt effektivt Smiley grin får öroninflammation varje år och 

kan säga att lökomslag kan gå å lägga sig efter provat detta..kmr fortsätta idag å en känsla av att det 

kommer försvinna väldigt snart! Mirakel! Drack en halv DL på morgon oxå och kan meddela att tryck 

över öga hals och öra är redan HELT borta -  lite ont och lite snuvig än bara. Jag är sjukt imponerad! 

Och lycklig! 

 

Goofy Ramsten. Min borrelia som jag haft i många många år, har just nu försvunnit, men eftersom 

dessa små rackare gömmer sig och kan skapa upp andra typer som också gömmer sig är det viktigt 

man inte gör uppehåll. Då menar jag 10 ppm KS. Jag har tagit det flera år, men när jag mådde toppen 

slutade jag, utan att jag märkte det så återkom problemen. Nu är jag på en nästan 2 års kur, där jag 

första året tog 1 dl uppdelat på 4-5 gånger per dag. Tror i och för sig det går med mindre, det är nog 

mer att man ska ta det oftare och hålla det så en längre tid. Jag har tagit MSM i en väldigt massa år, 

jag var testperson på 60-talet av DMSO som är det som är före MSM i framställningen. Sen tog jag 

MSM, men det hanterade aldrig borrelia även om det hanterade en massa annat så för guds skull 

sluta inte med det! 

 

Gunilla Wingårdh. Jag botar munsår med silver. 

 

Petra Forsling. Hm, är det därför dotterns koppor försvann så fort att jag nu är osäker om det 

verkligen var vattkoppor? Smörjde med silverlotion för att förebygga klåda. 

 

Sara Hermansson. Vet att KS hjälper mot svamp i underlivet, bra tips då det kan vara lätt att få det i 

samband med UVI. Att spreja brukar lindra besvären. 

 

Henrietta Zetterström Hammarlund. Har haft många år med uretrit och återkommande 

urinvägsinfektioner + svampinfektioner. Gick igenom allt från penicillin, förebyggande tabletter som 

ökar surhetsgraden, urinrörsutvidgning, penicilin efter samlag i förebyggande syfte, otaliga 

penicillinkurer, tablettkurer mot svampinfektioner, tog bort alla preventivmedel, gick hos 

specialister..... Sen läste jag på nätet om silvervatten och var tveksam, men tänkte vad har jag att 

förlora. Kan ju inte svära på att det är silvervattnets förtjänst, men sen 2 år tillbaks anser jag mig vara 



frisk.. Får dock problem med svamp och urinvägarna om jag gör uppehåll på ca2 månader. 

 

Eva Eliasson. Det går inte att bli av med herpesvirus för gott, i alla fall inte än. Viruset är lika gammalt 

som människan. Jag håller mina utslag i schack med att hutta KS varje dag och börjar badda på ställe 

när jag känner ett utbrott komma. Baddar varje timme, oftare om jag sitter hemma i soffan. Oftast 

blir det ingen blåsa, men det kliar och värker lite under huden i nån dag. Hinner blåsan bryta ut läker 

den ut på ett par dagar med flitigt huttande och baddande. 

 

Ann-Katrine Backman. Bensår. Jo, såren behöver också behandlas med KS. Jättetråkigt att det ska 

vara så svårt att kunna behandla med KS i Sverige på äldre boende. De gånger jag har jobbat på 

äldreboende här, så har vi använt KS, den ansvariga var jättepositivt inställd till KS och det användes 

även då jag var borta och enligt instruktionerna. Men det användes förstås flitigare av en del och 

mindre flitigt av andra. Men det var inte förbjudet. KS fungerar perfekt på alla former av trycksår, 

liggsår och bensår, dom borde lägga på indränkta kompresser med KS, låta dem va borta ibland och 

låt lufttorka. Då kompresserna är borta borde dom spraya på hans sår. Jag hörde om en person en 

gång som hade så svåra bensår att man tänkte amputera bort benet. Men så var det en person som 

kom på att om dom först skulle testa kompresser med KS, på 2 veckor var bensåren helt borta och 

inget ben behövdes amputeras. 

 

Marianne Oldemark. Har precis intagit en silvergrogg och den lilla förkylningen som kom (en dag) 

blåste tydligen bort. Vill än en gång tacka för all kunskap i den gruppen, det har förändrat mitt liv!! 

 

Anneli Hulldin. Jag bara måste dela med mig av det som hände mig idag. För första gången i mitt 40 

åriga liv har jag varit hos tandläkaren och fått beröm för min tandhälsa. Ingen karies, tandsten och 

tandköttsinflammation, vad har jag gjort? Sedan ett år slutat med fluor och fluortandkräm och ersatt 

med KS. Heja KS!! 

 

Lotta Back F Neuman. Samma var det för mej i våras då jag var till tandläkaren, jag har oxå slutat 

med fluortandkräm o använt KS, så även jag säger Heja KS! 

 

Carita Hellsten. Jag är inte helt fri från tandsten men det har blivit bättre med ks och kokosolja. Nya 

hål har inte kommit, tänderna är vitare och munnen känns fräschare! 

 

Ellinor Biörklund. Jag har använt Ionsil under mer än 10 år. Jag har aldrig haft psoriasis, men mycket 

annat har jag blivit hjälpt med. Det började med att min väninnas katt fick en ögoninfektion som inte 

veterinärnen kunde få ordning på. Så en dag tar min väninna upp problemet på sin Hâlsokost och ber 

om hjälp och då blev hon rekommenderad KS. Katten blev frisk på 2 dagar. Nyfikna som vi är så ville 

vi veta mera om detta "mirakevatten" och sedan dess finns det alltid i mitt "apotek". 

 

Malin Råå Janryd. Finns inget bättre än Silversalva. Enda som funkat på min psoriasis. 

 

Minna Kurvinen. Använder Silversalva som ansiktskräm varje dag. Funkar toppen! 

 

Ruby Bolis. Silversalvan fungerar  bra men jag har för torr hy och behöver fukt. För normal hy med 

acne är den dunder. Jag använder rent silvervatten som ansiktsvatten under min vanliga ansiktskräm. 



Jättebra om man har finnar och/eller små inflammationer!! 

 

Lena Sågerås. Har Silversalva i ansiktet som både dag- och nattkräm. Helt underbar och lätt lägga 

make up på den då den slår alla dyra exklusiva krämer jag testat!!! 

 

Lisen Evensen. Silversalvan är helt underbar!!! 

 

Ann-Katrine Backman. Blir fler och fler livsfarliga medborgare, som får hjälp av "kvacksalverimedlen" 

och som blir friskare och friskare och håller sig friska. Och fler och fler som blir sjuka och ännu sjukare 

med skolmedicinen..... I fredags blev jag kontaktad av Kicki Söderback som hade besvär med svamp 

på ena foten, främst mellan tårna. Hon frågade hur hon skulle bära sig åt för att bli av med eländet. 

Så jag tipsade om hur hon skulle behandla med Ionosil för att få bästa resultat. Igår kontaktade hon 

mig på nytt och sade att hon var sjuk i halsen och kunde knappt svälja. Så jag sade gurgla med Ionosil 

4 minuter 3-4 ggr/dag Smiley smile sedan frågade jag, hur går det med svampen på foten? så sade 

hon:- jo, svampen är nästan borta redan, alltså på 1 dygn. Helt otroligt! Idag fick jag meddelande av 

henne där hon skriver: - i morse då jag vaknade kände jag inget alls av något halsont, jag är 

jätteförvånad! 

 

Gunilla Eborn. Influensa sen 22 dagar värk i halsen så jag trodde jag skulle bli tokig 3 silvergroggar 

igår och gurgla 2 ggr 2 silvergroggar idag I morse slapp jag treo o det känns mkt mkt bättre. 

 

Jeanette Jonsson. Jag använder denna på extremt torra hudpartier, funkar jättebra  toppen på 

dotterns eksem också. 

 

Åsa Geland. Kommer ni ihåg mig med häst som hade mugg och kronisk lymfangit? Efter ha provat de 

mesta som allt från mag-tarm pulver, antibiotika, metacam, special schampo, div salvor, 

laserbehandling mm men inget funka bra... Blev då rekommenderad att prova ks lotion och Ks i 

fodret...körde ks i fodret en period och enbart ks lotion för muggen...och back on track på natten för 

att inte benet skulle se ut som ett päron.. Första bilden är från 22 september och den andra från 

idag.. Äntligen har muggen försvunnit, kan få lite som beläggning men bara tvättar med såpa och sen 

ks lotion.. Svullnaden har minskat, så jag rekommenderar alla med svår mugg att prova ks flytande 

att stryka på ofta och sen lotion eller salva, jag blandade även i lite ren ks och matolja så det blev 

ännu mjukare för huden. 

 



 
 



 
 

Sarah Pettersson Kaspersen. Min hund hade öroninflammation och Ks/msm fick han och efter 2-3 v 

var allt borta. Såg resultat redan efter ett par dagar. Kan tillägga att jag endast gav det i mat 

(invändigt) och aldrig i örat. 

 

Lena Konvertit. Jag sprejar min hund i öronen ca 5 cm ifrån i förebyggande syfte. Ett sprejtryck i varje 

öra. Det fungerar fint men är det redan inflammation så kanske 1-3 droppar KS i örat 3 ggr dagligen 

kan hjälpa. 

 

Maren Ylinen. 1/2-1 dl KS gav jag min rottweilerhane igår pga att han skakade på huvudet hela tiden 

o kliade sina öron. Förut har jag lagt ut massor med pengar på veterinärkostnader o mediciner men 

nu är KS 1:a alternativet till precis allt! Idag är hunden pigg o kry igen o inga besvär med öronen!� 

Var inte rädda att använda KS till era djur! 

 

Linn Hemminby.  KS er supert til dyr! Smiley smile Hunden min hadde en stor væskeansamling på 

albuen. (Stor hund, med "liggesår", som mange store hunder får. Under der fikk hun en stor klump 



med væske.) Vi var hos veterinær, som ikke ville gjøre noe med det. Hun mente det ville gå over av 

seg selv. Dagen etter gikk det hull på, og det veltet ut gul væske. Det var et stort hull i huden. Jeg 

spylte ks inn i hullet et par ganger første dagen, og etter det vasket jeg med ks i 2-3 dager. Så var det 

borte. Hullet hadde lukket seg. 

 

Mariana Wester. INGA fukteksem sedan jag började med MSM. Tidigare fick han flera stycken varje 

sommar. Gigantiska sådana. 

 

Linda Wirtanen. Jag hörde om en häst som hade fått ett jättestort sår i karleden. Rentvättade såklart, 

men då man provade sätta silver på såret eller sköljde såret med silvret, vips, då började larverna 

krylla ut. (De hade legat så man inte såg dem) Så spruta eller skölj direkt på med silver. 

 

Britt Johansson. Mitt höga blodtryck gick ner när jag börja använda KS och MSM tillsammans med C-

vitamin. 

 

Carola Dif Källback. Min hematolog va också positiv emot användande av silvervatten o msm. Mest 

msm faktiskt. De roliga va att han sa att det är bra grejer som vår kropp behöver men ja får inte 

rekommendera dig att ta de, så de e tur att någon annan har gjort det. 

 

Natalie Kervén. Jag bjuder på en bild av mina tidigare piller. Mina sk "nödvändiga" mediciner allt från 

hjärtpiller - morfin! Jag kröp ifrån säng till badrum, fick hjälp med att klä på mig, mina organ, huvud 

och kropp höll bokstavligen på att kollapsa totalt, kunde knappt ens äta mat längre pga 

magkrämporna. Åt ca 20 tabletter om dan, ibland mycket mer. Idag är samtliga piller ett minne blott, 

mår helt fantastiskt efter ha varit sjuk i över 30 år. Allt detta endast pga min detox, helomvändning 

av kosten, livsstil samt intag av KS. Jag vill att hela världen ska veta hur Eric Bakker, naturläkare från 

Nya Zeeland räddade mitt liv. Kommer aldrig kunna tacka honom "enough" Vill även tacka internet 

och youtube, utan nätet hade jag förmodligen inte suttit här idag. 

Ps.  

Ser ni Antibiotikan, EryMax som är en mkt stark antibiotika. Det är dessutom 240 tabletter = 3 kurer 

som läkaren ville jag skulle ta i somras efter varann, mot vad? Ja, det undrar jag än idag. Nästa 

läkarbesök i januari kommer jag ta med denna låda och hälla över läkarens skrivbord och säga 

Vassego. 

 



 
 

Cecilia Jönsson. Detta hörs för bra för att vara sant men måste berätta att min respektive har haft 

skyhögt blodtryck i många år(Han får 3 olika blodtryckstabletter) , han går till läkarkontroll 

1/månaden, han har fått msm, omega 3, Magnesium, Nypon, honung i snart 2 månader, nu i Tisdags 

var han på kontroll och låg för första gången på ett normalt blodtryck. 

 

Cina Dawidsson. Sjukvården vill ju knappt erkänna att det finns något som heter candida, till mig 

sade dom att de inte finns några test man kan göra som visar att de ä de man lider av, för det är 

verkligen ett helvete! Ks har hjälpt mig! 

 

Cecilia Jönsson. Vårtor. Blanda ks och ättika, lägg blött omslag med plastfolie på, låt verka över 

natten. Mycket effektivt! 

 

Linda Jonsson. Jag har droppat ks på en kompress som jag sen satt vattentätt plåster på över vårtan. 

Funkar ju bäst nattetid då man inte använder händer och fötter som i vårt fall. Efter ca 1 vecka har 

dotterns försvunnit! 

 

Martina Filipsson. Min astma är nästan så gott som borta.  Msm och ks och bikarbonat kur när jag 

var dålig i början av förra året. Låt bli socker det är slem och hosta framkallande. Nu tar jag 4 krm 

msm 1 kryddmått askorbinsyra. 15 ml ks morgon och kväll. Du ska nog börja dricka 15 ml ks × 5 ggr / 

dag tills du känner att du är bättre. Sen kan du minska. 

 

Fransisko Condro. Nu har jag kurerat min infernaliska mykoplasmainfektion med tips från er här på 

sajten och NewsVoice med Torbjörn Sasserssons hjälp! Tack! 



 

Annette Seidlitz. Min dvärgpudel hade också fått den diagnosen och gick på veterinärfoder. Men 

mådde inte bra ändå. Jag tog hjälp av en duktig foderspecialist och idag äter han råfoder och får ks till 

alla mål. Han fick äta stora doser ks i en månads tid tillsammans med sitt gamla foder för att läka 

tarmen sedan gick vi tvärt över till råfoder ( man ska inte blanda torrfoder med råfoder) Dagen efter 

var han normal i magen!!! Idag är han en pigg och frisk och levnadsglad jycke som äter det mesta i 

köttväg. Jag säger inte att du ska göra som jag. Jag berättar bara hur jag gjorde, Smiley smile ( och nej 

jag vaccinerar inte längre). 

 

Hani Raisi Halilovic. Jag drabbades av "droppfot" efter att ha fått ryggmärgsbedövning i samband 

med förlossning. Den gick gradvis över tredje månaden efter när jag hade använt msm i 1 månad. 

 

Annica Lindén. Tänkte dela ett positivt konstaterande. Jag och maken började ta KS och MSM för tre 

dagar sen. Maken känner redan hur han blivit mycket piggare, känner det i hela kroppen. Annars en 

trött hantverkare som höll på o somna i sittande ställning får nu gå och lägga sig för att han måste, 

inte för att han är trött. 

 

Fransisko Condro. Har börjat spraya Kolloidalt Silver på mina blommor och mig själv! Kan säga att 

växterna och jag blomstrar som aldrig förr. 

 

Igor Norlin. Jag och flickvännen åt precis middag. Klantig som jag är så tappar jag en bit morot med 

en massa rödbetssaft på. Vit tröja och ljusa grå byxor. Då tänker jag direkt på vanish...vart fan är 

vanish någonstans!? Fort! Sen kom jag och tänka på ett inlägg här för ett tag sen om någon som hade 

fått bort svåra fläckar på sitt bord med KS. Bestämmer mig för att iaf pröva. Inte speciellt övertygad 

om att någon effekt som helst skulle uppnås. Hällde upp lite KS och med hjälp av en tesked duttade 

jag på. Dra åt helvete! Det funkar ju! Behövde knappt gnugga! Fläckarna bara försvann! Jag och 

damen är ganska förvånade! Så, denna lördagsroman innehåller alltså ett bra tips, om ni inte redan 

visste om det, sen har jag en följdfråga kring händelsen. Vad gör att KS löser upp fläckar? 

 

Iréne Wicander. Jag tog också på silver på en fläck på min vita morgonrock som inte gått bort i 

tvätten, och vips var den borta . Sen slog jag i en skvätt i den vita tvätten i maskinen och det blev fin, 

fint. 

 

Maria Tenaye Bergenbrant. Vi fick just nytta av tipset om KS på fläckar. Min systerdotter målade 

med en tuschpenna på sin nya tröja. Syrran sprayade tröjan med KS som genast blev fläckfri. 

 

Katarina Klimp. Jag hade ett sår vid tån och alltid haft en torrfläck på foten. Har psoriasis sen jag var 

10. Började dricka silvervatten och smörjde med ems salva. Tog 1 vecka så var det bra. Fast sen när 

jag slutade med att dricka en hutt varje dag så kom torrfläcken tillbaka. 

 

Susann Arnlund. Jag har PPP och jag baddar det med KS som håller det i chack, cortison är så himlans 

stark och gör att huden blir papperstunn, givetvis tar jag mig mig ett par klunkar KS och MSM varje 

dag. 

 

Birgitta Ljunggren.  Egen erfarenhet på psoriasis. Drick en hutt KS 3 ggr om dagen + spraya kroppen 



med KS morron o kväll. Du kommer att märka skillnad bara efter några dagar! 

 

Linda Holgersson. Jag har psoriasis. Äter minimalt med gluten. Dricker ks varje dag. Äter msm. Äter 

cocosolja och smörjer kroppen med cocosolja, Den innehåller laurinsyra som är väldigt bra för 

psoriasis. Enda stället med psoriasis nu är på ena armbågen. Har haft bakom öron, nacken, armbågar, 

ögonlock, tinningar, hårbotten, under bysten, armbågar. Allt borta! 

 

Lena Stenbacka Öhman. Jag tog rent KS på en pads och rengjorde 4-5 ggr dagen och 

ögoninflammationen försvann! 

 

Linda Karlsson. Använder Ems-salvan till ansiktet när jag känner att det behövs. Inte varje dag, men 

efter att jag duschat. På vintern blir det oftare eftersom huden blir torrare då. Det är den enda 

produkt jag använder i ansiktet. 

 

Tina Johansson. Jag använder Ks som ansiktsvatten, silversalva och mandelolja som ansiktskräm. 

 

Rolf Mikelsons. Det var länge sedan jag slutade tro på läkemedelsindustrin trots att jag arbetar inom 

sjukvården. 

 

Håkan Sandberg. Idag känner jag mycket större förtroende för denna grupp än alla läkare jag träffat 

under åren. 

 

Kenneth Tony Utter. Exakt! Jag blev ilurad av mina föräldrar, 70-80 talets skola att man skall lita på 

Läkare och Skolsyster. Inte förrän SvinSprutan blev känd och tack vare Facebook lärde jag mig att 

Tänka logiskt själv!! (( Inte ens universitetsåren lärde mig det. !!)) Helt sagolik skatt detta med FB. 

Visst får man stå ut med fotbilder och åsikter av vänners vänner...men FB Utbildar mig varje dag! 

 

Charlotta Rexmark. Här kommer en hälsning från den fyrbenta världen. Min storpudel fyllde nio år i 

höstas, de senaste veckorna har han plötsligt blivit så livlig igen att han påminner om en unghund. 

Inte så att han varit seg och tråkig tidigare, men nu far han runt i huset med sina leksaker och har lagt 

in en betydligt högre växel på promenaderna. Först förstod jag inte vad som hade hänt med 

pudlingen men sedan gick det upp för mig att jag ökat dosen msm till 0,5-1 tsk per dag från att han 

tidigare bara fått 1 krm 2-3 gånger i veckan. Tänk vad lite msm kan göra för energin. 

 

Anders Ekelund. Har dragits med Crohns (och sannolikt IBS) under många år och testade KS som en 

chansning för 5-6 veckor sedan. Jag är väldigt nöjd med utfallet. Nästan alla kramper och akuta 

toabesök är borta. Dricker ca 2 cl dagligen. 

 

Vanessa Frykman. Jag måste berätta en vinst igår morse vaknade jag med dubbel ögoninflammation 

kunde knapp öppna ögonen. Jag valde att jobba hemifrån och tvättade ögonen med silver. Tvättade 

med tops dock verkligen vid inre kanten av ögat. Det kliade som attans vid 2 tillfällen och idag 

vaknade utan gegga i ögonen och allt är borta!!!! 

 

Madeleine Hentzler. Tvättade barnens ögon med KS 1 gång igårkväll och 1 gång nu i morse, de fick 

även 10 ml var att dricka igår och idag, ögonen är inte sämre och det är ingen gegga! 



 

Eleonore Camara. Vågar knappt skriva  men sen jag upptäckte KS för lite mer än 3 år sedan så har vi 

varit friska från vinterkräksjukan och övriga magsjukor  Jag har 3 barn som går/gått på olika 

avdelningar på förskolor och skolor. 

 

Ann Person. Har inte varit magsjuka sedan snart 2 år tillbaka. Vid risk för att ha blivit smittad så har 

jag tagit en dl kl och 2 dl kokat vatten som svalnat till drickbar temperatur men fortfarande väldigt 

varmt. 

 

Sandra Kristina Andersson. Jag hällde upp en en mugg som min 5 åring drack av offta. Plus en mugg 

med kokt ljummet vatten och 1 dl ks som han drack stora klunkar av. Efter 4 kräkningar va han frisk. 

 

Emma Holmberg. Jag använder ks som avmaskning till hundarna själv med goda resultat. 

 

Ametist Britt. Jag fick kronisk bihåleinflammation när jag började på Volvo på 80 talet fick hur mycket 

antibiotika som helst ca 3 kurer åt gången var bra ett tag sen var det dags igen  i dag tar KS med en 

gång när jag känner att det är på gång. Har inte ätit antibiotika på väldigt många år nu. Och jobbar 

inte kvar på Volvo heller. Känner många som blivit bra allt från vårtor till rodnad från fästingbett. 

 

Helena Vestman. Vi slipper avmaskning om vi ger 1 tsk ks och 1krm msm varje dag. 

 

Bibbi Sandström. KS är de bästa Jag hittat! Har använt de i 8 år nu. Även min mamma på 84 har 

använt de nu i 3 år och klarat sig utan influensor o förkylningar. 

 

Mary Amoressa. Min dotters underläpp svällde till ordentligt idag den va rött och små vita blåser. .. 

Helt galet vad silvervatten kan göra - jag badda på två gånger på hennes läpp and its Gone!! 

 

Gunilla Örström. Har hållt på med ks och msm +1000mg C i 7 månader och har blivit fri från värk i 

knän och händer. 

 

Astrid Leitner. Började med MSM för jag hade ont i höften. Kunde knappat gå i trappor eller ta på 

mig strumpor. Var litet rädd för att behöva byta ut höftleden. Nu efter att ha tagit MSM i ca 3 

månader kan jag gå i trappor obehindrat och stå på ett ben. Känner knappast av höften alls. 

 

Tony Berglund. Ville bara tala om hur bra KS är. I mitt fall gäller det tandvärk, fick tyvärr inte tid hos 

tandläkaren förrän på måndag, så jag får genomlida hela helgen på något sätt. Alldeles nyss molade 

det på rätt så bra och jag klurade lite på att ta ett par värktabletter så jag kunde få sova någorlunda 

inatt. Men jag bestämde mig för att testa KS istället och kom åt med sprayflaskan så bra så jag 

sprutade rakt in i tanden som det kändes. Värken dog av direkt, på ett par sekunder bara. 

 

Ann-Sofie Fors Stenfelt. Både jag, min man och min pappa har testat KS mot tandvärk. Vi instämmer 

helt med det du skriver. Fantastiskt! 

 

Sven Erik Nordin. Upplevde för ett tag sedan de omisskännliga tecknen på behov av tandläkarbesök. 

Ihållande värk i käken på ena sidan. Kände där varje steg jag tog. Tog en rejäl klunk KS i munnen och 



masserade sedan tandköttet på den aktuella sidan (utifrån) under några minuter. Upprepade detta 

sedan en gång innan jag gick och lade mig. På morgonen var allt OK - och jag behövde aldrig uppsöka 

tandläkaren. Makalöst! 

 

Margareta Aronsson. Samma för mej ! Jag hade oxå molande tandvärk så ja sprayade på silvervatten 

o det försvann efter fem minuter var allt borta !! Gott !!! 

 

Maria Meriläinen Johansson. Har använt den i några veckor och tycker att den funkar bra på så sätt 

att den acne man får läker otroligt mkt snabbare än utan silverlotionen. 

 

Britta Holmberg-Ek. Har nu tagit 2 tsk ks per dag, gurglat , sköljt omkring I munnen och sedan svalt, 

min psoriasis hudbesvär har blivit bättre, piggare har jag också blivit. 

 

Somaje FL. Min granne hade värsta tandvärk och infektion. Jag gav han halv flaska silver som han 

skulle skölja munen då och då funkade jätte bra. Glad och tacksam var han! 

 

Nina Widell. Vår dotter gör varje dag rent sitt ansikte med KS i en bomullstuss, hon känner att de typ 

sugs ut - pormaskarna. Hon har fin hy. 

 

Jeanette Olsson. Jag har använt Ionosil på min sons finnar funkar kanon bra efter 6 dagar har vi sett 

en helt otrolig förändring. 

 

Jerker Andersson. Uppdatering om schönleins purpura.  Njurarna är enligt värden ok även om det 

tidvis varit kraftiga inflammationer med blod i urinen. Knäna är inte helt ok efter inflammationer. Det 

finns annat som också tagit stryk. Inte kul varje dag men solen har liksom gått upp igen tack vare 

kolloidalt silver. Gör jag uppehåll för länge så kommer purpura tillbaka. Efter två till tre dagar av KS 

intag lägger det sig. Går att upprepa vilket tar bort slumpen som faktor. 

 

Timo Tamminen. MSM förbättrar återhämtning efter träning. Det verkar stämma in på mig iaf. Jag 

har märkt en effekt i min träning som jag inte hittar nån annan förklaring till. 

 

Jenny Pettersson. Igår kom min första flaska, efter att ha läst ALLT jag kommit över ang KS blev valet 

enkelt !! Inatt vaknade pga mina smärtor i nacke och rygg , fick frossa, nyste och snöt ur sjukt mkt 

snor, halsen retade och hostan satt igång ..jaha, killen har smittat mej, jag kommer aldrig undan ngt , 

smittas jämt och astman blir vidrig , klev upp och svalde ca 1dl KS , i fm e alla symtom borta. Tagit 

2msk 2 ggr till under dagen. Jag e skeptiker även om jag tror på alla berättelser .. Kommer garanterat 

fortsätta testa emot div åkommor.  Jag klarar mej aldrig, blir verkligen sjuk i lungorna många veckor , 

massa mediciner osv .. blir kul att se om det verkligen bara försvann bad killen svälja oxå , slutat 

hosta… för bra för att vara sant. 

 

Anneli Hulldin. Både KS och MSM är fantastiskt. Själv har jag använt båda i ca 1,5 år och när jag 

började hade jag kronisk värk pga inflammatorisk tarm och åt massa starka mediciner varje dag. Idag 

är jag helt medicinfri har ingen värk och har inte haft några skov på 1,5 år . Helt underbart! 

 

Inger Fransson Jansson. Det är ett undermedel mot jättemycket vad bra att du testade det. Jag klarar 



mej inte utan K-S! 

 

Ing-Marie Andersson. Mina luftrör blev bra på tre veckor med KS. 

 

Corinne Bergström. För mig har det lyckligtvis räckt med en silvergrogg/påbörjad förkylning. 0,5 dl 

kolloidalt silver + 0,5 dl rödvin + ung. 15 droppar citron. Av detta har jag druckit 1 matsked/10 min 

tills glaset är tomt. Utöver detta: mycket sömn, vatten & grönsaker.  

 

Kicki Johansson. Jag blev av med min pollenallergi i våras efter 1 års intag av ks/msm. Testade även 

att dricka björksav. Då har jag lidit varje vår i 37 år. 

 

Stina Siljing. Min pollenallergi försvann med hjälp av msm, tar minst ett halvårs användande innan 

pollensäsongen anländer. Börja alltså nu! 

 

Charlotta Rexmark. Hyposensibilisering innebär sprutor som innehåller bland annat aluminium 

utöver allergenet, det finns många som har fått mer eller mindre svåra biverkningar av det. Googla 

gärna. Mina allergiska besvär har minskat med ungefär 80% sedan jag började med MSM. Vill man bli 

ännu bättre så är det många som blir helt symtomfria genom homeopati, frekvensterapi eller 

bioresonans. 

 

Mia Johansson. Jag hade konstant infektioner/lunginflammationer under 5år; massa antibiotika 

cortison. Började med Silvret i Februari å har inte ens varit förkyld, har oxå dragit ner på mina astma 

/kolmediciner. ps. Viktigt att du oxå rensar kroppen. Chlorella är bra.  

 

Filippa Scandinavia. Använder KS som ansiktsvatten... Sprayar morgon och kväll... ordentligt... 

Underbart. Aldrig haft så fin hy som nu... äntligen... 

 

Maarit Hannele. Fått tips av en vän om silverprodukter.. Idag gjorde jag min första beställning, går 

hoppas att det kommer att hjälpa mig någe....jag är bipolär, lider av fibro värk i kroppen, migrän o 

nåt konstigt bakom örona. Det kliar, gör ont, svider o jag river bort huden... Hoppas verkligen på att 

jag får hjälp nu... 

 

 



 

Uppföljning: Smörjt bakom örona 2 dagar med detta. Titta så fint det ser ut redan 

   
 

 

Madeleine Hentzler. WOHOO! Tvillingarnas ögoninfektion är borta Tack vare baddandet med KS, den 

ena tjejen har dessutom små röda prickar I blöjområdet, alltså begynnande svamp. Har smörjt med 

daktar i flera veckor utan förbättring. Igår fick jag hem silversalva, efter 2 strykningar är det redan 

mycket bättre! Dessutom vaknade jag med en äcklig förkylning, ont i halsen, huvudet, snorig, feber 

och hosta. Drack 1/2 dl på morgonen och nu mår jag bra igen! MIRAKEL! 

 

Alexandra Heilmann. KS är ett riktigt mirakel, särskilt för en emetofob som jag. Känns som jag kan 

andas lite igen under magsjukeperioderna på förskolan. HUR har jag kunnat missa detta innan?! 

 

Anita Harris. Det här handlar om TROLL! 

Så många nya och ganska nya medlemmar har blivit förskräckta av den ibland hårda tonen i en del 

svar som syns här.  

Först och främst - hjärtligt välkomna och vi hoppas alla att ni ska lära er massor av det som den här 

gruppen kan förmedla både om KS, MSM och andra naturliga läkemedel, som kan hjälpa till att göra 

er till Sveriges friskaste människor. 

För att förstå vissa spydiga svar ibland, måste ni känna till att det finns s.k. Internet Troll, som gör allt 

för att sprida osanningar, skrämselpropaganda och misskund om det som är naturliga och ekologiska 

läkemedel. 



Den största gruppen TROLL, som inriktat sig på Kolloidalt Silver, kommer från VoF, Vetenskap och 

Folkbildning, vilket det inte är - varken vetenskap eller folkbildning. De är betalda av 

läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin och andra stora industrier. Vi som varit med här ett tag 

känner ju igen dem på deras sätt att skriva sina inlägg, deras påståenden och deras tidsödande 

återkommande kommentarer. De kan hålla på i flera timmar om de får svar på tal, så tråden kan bli 

hur lång som helst. De som verkligen vill ha hjälp hamnar ju då i skymundan utan att veta varför. Det 

bästa sättet att helt ignorera Trollen; inte svara över huvud taget utan scrolla vidare till de som vill ha 

svar på sina hälsofrågor. Det här kan vara svårt ibland då vi blir upprörda över osanna beskyllningar; 

krav på att visa vetenskapliga studier av KS, etc. 

Trollen har defenierats som psykopater, dominanta, otrevliga, krävande,  

m fl obskyra tillkortakommanden. Vem vill att de ska kunna göra intrång i vår seriösa, hjälpsamma 

och trevliga grupp? 

Så nu vet ni nästa gång ni ser de här händelserna..."ah, det är ett troll..." och kan bara gå vidare, för 

vi vill ju att ni ska stanna hos oss och lära er lika mycket som jag har gjort under min tid i gruppen!!! 

 

Carola Nylund. Jag har gjort som Jenny, 1 dl och därefter 20-30 ml varannan timme några ggr 

...svettas lite har jag gjort men följande dag borta! 

 

Anne Lemmetty Åkerlöf. Har druckit kolloidalt silver (vanligtvis några cl per dag) sen ett par år 

tillbaka. Bra erfarenhet - inga förkylningar eller magsjuka. 

 

Jenny Pettersson. Uppdaterar mej lite snabbt. Kul att se allas erfarenheter! Vaknade 05:00 och va 

ännu klenare än igår natt , hosta, astma, riktigt ont i halsen och ännu mera snorig, nös nog ut hjärnan  

gick upp och drack massa vatten och sen ca 1dl KS , la mej igen , nös på , lätt frossa och ont i halsen , 

vid kl 10 ca så kom jag på att halsen va HELT normal igen  nös till ca 11 , sen smutta jag mer KS (ca 

2msk) på eftermiddagen har jag nyst några ggr , snorat lite lätt , vet hur jag funkar, kommer aldrig 

undan när jag väl smittats, så joooooo KS har effekt , i ge "sockerpiller" här inte… Igår bakade vi, 

dotter på snart 16 brände sig rejält i ugnen �  illrött och stor blåsa, hällde på KS i omgångar , slutade 

svida efter varje ggn men fortsatte sen svida i omgångar, fortsatte med KS , idag frågade hon va f*n 

det är för mirakelvatten , ingen blåsa, inget svidande, inte ens när hon petar på där hon brände sig, 

hon e helt ärligt imponerad , JAG med!! Tänker fortsätta testa inom alla områden , nästa bli på mina 

torreksem. Underbar grupp med underbart många engagerande! 

 

Jenny Strandberg. Jag är sedan många år såld på KS! Tackar min vän Therese van Kerkvoorde för att 

hon för 7 år sedan introducerade mig. 

 

Riitta Liisa Montonen. Juli i år fick diagnos ibs, fyra dagar senare började med ks, 3-4 veckor senare 

inga besvär med magen. Fortsätter ta två msk med halv glas vatten morgon och kväll en timma efter 

maten. Fick morgondiarre på resan i oktober men dubblade dosen och magen blev bra till kvällen. 

Har börjat även med msm. 

 

Johnny Vulcan ...halsinflammation som doktorn skrev rercept på 30 penincillin tabletter øver tio 

dagar;istællet, dærfør att penincillin forstør tarmene tog jag Ionosil-och halsondet var kurert på 4 



dagar! En inflammerad tå helades på 2 dagar!-jo det funkar!**** 

 

Maria Lindström. Igår hjälpte jag min dotter att flytta. 4:e våningen utan hiss. Och dessa trappor sög 

musten ur min 54 åriga kropp bärandes på tung last upp och ned i många timmar. I våras började jag 

med msm. Min kropp då blev ständigt sämre. Värken till tog. Lungorna behövde mer medecin. 

Allergier frodades. Humöret svajade och jag började bli orolig hur det skulle sluta. Allt onyttigt var 

uteslutet sedan många år. Så började jag med msm. Endast några korn per dag. Och jag fick en 

sommar jag fullkomligt gick på knäna, samtidigt som jag så sakteliga började må bättre. Nu dricker 

jag min blandning med 9 kryddmått och lite c vitamin till frukost. Ryser från topp till tå och känner 

mej livgivande. När jag nu går ur sängen denna morgon är jag inte mer än lite stel i musklerna. Lite 

smörjande med magnesium sprey och jag är åter på banan. Jag älskar så innerligt vad msmet gjort för 

mej. 

 

Ulrika Andersson. Fantastiskt! Så gott att det rättat till sig. Ja - jag har tagit MSM i snart 4 veckor och 

känner en klar förbättring när det gäller värk, svullnad och rörlighet. Är piggare i skallen oxå  Tror att 

de värsta utrensningssymtomen ligger bakom mig nu ... 

 

Susanne Klasson.  Känner igen mej själv i allt du skriver, har använt det i 3år nu o tar 4tsk vågar inte 

tänka tanken på att sluta . Har ett underbart liv nu utan värk o sömnproblem. 

 

Veronica Hansson Böttern. Min 4 åriga son har en hel del mollusker. Har testat aloe Vera gel men 

det har inte hjälpt. Han är väldigt besvärad av dom, det kliar och han tycker att dom är "i vägen" för 

de flesta av dom sitter i armhålan och ner mot höften. Så nu tänkte jag köpa KS och testa det. Är det 

någon som vet om det fungerar? Hur ska jag använda det på honom isåfall? Uppföljning efter tips i 

gruppen:  Det har gått bra. La på en kompress dränkt i KS, en på varje sen kirurgtejp för att hålla 

dessa på plats. I ca 3 dagar gjorde jag detta, sen var dom borta. Jag fick "klämma" på dom lite med, 

som finnar ungefär, för att "tömma" dom, det kunde jag göra efter 1-2 dagar med KS på. 

 

Vittra Lindstrand. Jag har använt mig av oreganoolja invärtet för att bekämpa en candida infekton 

som jag har. Har inte hjälp mycket men tror att olja är mycket bra, hjälpa bara inte mig med detta 

problemet. Nu har jag börjat ta KS, 1 teskek på morgonen och 1 på kvällen. Verkar som att det har 

tagit lite av svampen för jag upplever att jag har lite mindre besvär med det nu. 

 

Robert Karlsson. Man ska gå sin egen väg ja började med msm för ett år sen för ja hade kalla händer 

nu är dom varma & sen har ja börjat ta ca en matsked ks. 

 

Isabella Persson. Hjärnan går som en ångvält men den totala energin i kroppen töms men inte lika 

snabbt nu sen jag började på msm. 

 

Berit Almqvist.  Jag har slutat med tabletterna (statiner) också. Men stelhet, värk samt dåliga 

rörelsefunktioner och yrsel finns kvar ändå. Har inhalerat KS sen jag slutade för ett halvår sedan och 

hör och häpna jag har inget farligt kolestreol längre. Läkare sa att det kan gå tillbaka och läka sig själv 

och tyckte då att jag skulle hålla upp med tabletterna men jag sa inte att jag hade inhalerat KS i 

stället för tabletter Inget plack i blodplättarna och skall ta ett nytt prov om några månader. 

 



Jessica Schön. Jag har en lindrig astma och KS fungerar, blir inte sjuk alls lika ofta och länge heller, 

och precis, placebo eller ej, funkar gör det! 

 

Annika Svensson. KS som fläckborttagare!! Spillde blåbär på mina mysbyxor såg det ngn dag senare. 

Sprayade med KS som fick ligga 30 min stoppade dem sedan i 40 grader i tvättmaskin. Färgen 

försvann. 

 

  
 

 

Mimmi La Vida. Fikk ME i 1990/91 etter å ha fått Kyssesyke, mononukleose, som er en infeksjon med 

Epstein-Barr virus (EBV), et såkalt herpesvirus. Har også hatt amalgamforgiftning (sanert amalgam i 

1988) og hatt mageproblem. Tatt KS og MSM i et år og endelig blitt mye bedre. Jeg tok 3 spiseskjeer 

KS daglig. MSM hadde jeg allerede tatt i Trioflex 1600 mg daglig fra slutten av 80-tallet, så jeg tok 

Lignisul MSM i tillegg, litt etter hvert og kom til 2 teskjeer, 7 gram. Av en eller annen grunn, så ble 

også magen bedre av det. I dag tar jeg 1 ts MSM og 2 spiseskjeer KS. I tillegg sprayer jeg MSM + KS 

(1/6) i øynene og KS i nesen. Derfor har jeg sluttet med allergimedisin og MSM har også gjort at 

artrosesmertene er mindre. Veldig takknemlig for å ha fått mer energi og sover bedre på 

natten  Jepp; er fornøyd! 

 

Kerstin Sörensen. Det är helt otroligt!Igår morse när jag vaknade hade jag riktigt ont i halsen och 

förstod att jag hade en rejäl förkylning på G. Det kändes i hela kroppen. Jag blandade genast till en 

Silvergrogg på 1/2 dl KS, 1/2 dl rött vin och saften av en halv pressad citron... och tog en tsk var femte 

minut tills det var slut. Jag var noga med att hålla femminuters intervallerna, så jag använde 

äggklockan. Tänkte att jag skulle göra allt jag kunde och efter konstens alla regler för att mota Olle i 

grind. Idag är det onda i halsen som bortblåst... och jag är som ett stort frågetecken. Ha det gott alla 

Ionosil-användare! 

 

Lenita Strandberg. Mina ögon har blivit mycket bättre. Jag har både dålig tårvätska och trånga 

tårkanaler. Bonusen blir att du får lite bättre syn också! 

 

Ruby Bolis. Jag sprayar ks så fort jag får sår eller irritationer på huden. Mig har det alltid hjälpt. 



 

Christina Mattfolk. Jag vill gärna tipsa er om att prova ersätta deodorant med följande: En liten 

sprayflaska på 30 ml fylls med 1 tesked MSM och resten KS. Skakas om och färdig att spruta i 

armhålorna. Har inte läst om detta någonstans men fick en idé att testa detta och har konstaterat att 

det funkar mycket bättre än många kommersiella deodoranter (åtminstone på mig). Inga 

vetenskapliga tester backar upp mig. Samma mix kan sprutas på sår, i näsan vid nästäppa, i halsen vid 

halsont. 

 

Ann-Katrine Backman. Idag har jag varit till min fantastiskt fina tandläkare på kontroll, jag brukar 

vara med 1 års mellanrum, men har inte hunnit nu så det blev 1 1/2 års uppehåll med kontrollen. Då 

jag öppnade munnen sade tandläkaren: - meeeeeeen åjjjjjjjj, bleker du tänderna? vad har du gjort? 

du har så fina tänder. - Nä jag bleker inte, jag gör en egen tandkräm av Ionosil kolloidalt silver, 

Lignisul MSM och cocosolja. Jag har inte använt någon vanlig tandkräm på minst 2 år sade jag. Jag har 

gått hos samma tandläkare under 20 års tid, men aldrig fått den här reaktionen. - Helt otroligt sade 

tandläkaren, du har så vita fina tänder så det ser ut som om dom skulle vara blekta. Men vad är 

kolloidalt silver? Så höll jag en kortkurs för tandläkaren om KS, är ju väldigt kort tid man har på sig 

hos tandläkaren, men innan jag gick så ville tandläkaren BUMS ha Ionosil, så på lunchen måste jag 

åka med 1 liter dit. 

 

Cecilia Anca Leinen. Jag har psoriasis plus psoriasisartrit. Allt mao. Tycker KS är suveränt. Fick tips av 

sonen om chagate (sprängticka). Dricker 2 muggar om dagen. Jättenöjd! Just nu ute ur skov även om 

fotsulor är ömma. Slutat med kortison o andra mediciner sedan ett halvår. Lycklig över det. 

 

Annelie Svensson. Jag upplever att mitt immunförsvar blir starkare om jag intar ks regelbundet. Om 

jag började ta det när jag kände något var på gång, fungerade det inte lika bra. 

 

Greta Gretlappen Andersson. Jag var till tandläkaren idag. Jag brukar alltid ha tandsten men Nu hade 

jag ingen. Häpp! Brukar skölja munnen med ks varje dag. 

 

Jennie Boije Af Gennäs. Jag har aldrig fått ont i magen. Dricker ks nästan varje dag typ 2 ggr om 

dagen. Har inte varit förkyld en enda gång sen jag började. 

 

Marianne Kähkönen. När jag var nedsatt pga av stress med envis hög feber och svullna mandlar så 

drack jag 8dl per dag och det klarade magen galant och frisk vart på köpet. 

 

Bodil Henriksson. Du skall ha kvar ks i munnen ca 3 min. innan det sväljs, då får du bra effekt. Jag 

använder 25 ml ks x 5 i 10 månader. Hade inget magont av det, men troligen blev jag av med mina 

metastaser! 

 

Git Örnros. Ingen vaccinering! Har alltid med mig silver. Varit i Thailand flera månader i sträck de 

senaste tio åren. 

 

Sandra Barredal. Var i Thailand för ett tag sedan. Inget vaccin för mig eller min 10 månaders. Vi hade 

med silver och probiotika för magen. Funkade finfint! 



 

Arto Skördehed. Inga vacciner,en kork ionisil silvervatten om dagen har räckt.Brukar vistas i Thailand 

7 veckor varje vinter.Äter det mesta,har aldrig varit dålig. 

 

Irene Weidegård. Jag har använt KS i två månader nu och har bara gott att säga. Jag tar det med en 

tsk MSM varje dag. Jag har inte blivit förkyld trots en massa virus runt mig hela tiden. Jag känner mig 

plötsligt bättre i mina höfter(har muskelreumatism)och baddade ett insektesbett(!) för tre dagar 

sedan som blev stort och irriterat. Det försvann på några dagar och slutade klia direkt. Tog just bort 

en fläck på duk. Ja det verkar vara ett undermedel! 

 

Åsa Karlsson. Jag hade psoriasis i håret i 7 års tid. Jag provade allt, verkligen allt, men när min katt 

hade en dödsallvarlig böld i munnen och fick antibiotika för det, så gav jag honom en kur med KS 

under kanske 6-8 veckor, morgon och kväll för att han inte skulle få tillbaka det när han slutade med 

antibiotikan. Jag tog slatten som blev över, morgon och kväll och min psoriasis är borta, puts väck 

och ha inte visat sitt fula tryne sen dess heller. Det här är nu 9 månader sen. Den va vidrig med sår i 

hårbotten och kockor av gul skorv som skulle kammas bort. 

 

Ann-Katrine Backman. Tänker på personen från Sverige som ringde till mig i höst, som varit på 

höftoperation och fick MRSA. Han hade fått starkaste antibiotikan i 15 månader och opsåret blev 

bara sämre och sämre, läkarna trodde han skulle dö. Efter dessa 15 månader var det någon som 

föreslog Ionosil för honom och efter att ha tagit Ionosil invärtes och också behandlat utvärtes så 

slutade såret vätska på 2 dygn och efter 8 dygn var såret helt läkt. 

 

Maria Fredholm. KS räddade mig i lördags när jag åt dåliga musslor tack vare de så begränsades 

matförgiftningen till ett par timmar ..drack ett glas KS o så var det borta! 

 

Gunilla Wingårdh. Jag blandade ut min GLÖGG med KS ! I brist på rödvin. Jäklar vad frisk jag blev. 

 

Karin Sandin. Vill berätta lite positivt: Freja våran tik fick bukspottkörtelinflammation och blev bara 

dåligare på några dagar. Hon skakade av smärta. Veterinären tog prover och hon fick ett 

morfinplåster över helgen. Hon blev smärtfri och kunde äta specialfoder och dricka vatten. Proverna 

var alla bra förutom pankreas visade inflammation. Vi fick svar efter en vecka att det var för höga 

värden. Men idag är hon friskförklarad. Freja fick KS ca 1/2-1 dl varje dag och sedan tidigare även 

1krm Msm. Detta berättade jag för veterinären och jag tror att hon därför blev fort frisk. Det har gått 

4 veckor nu. Han hade oxå läst om Msm och att det är bra. Vi är så glada att få ha kvar våra älskade 

krussidulla! 

 

Benny Olsson. KS vs Vårta... KS vann och vårtan e väck, men det vet ju de flesta här inne. Plåster med 

KS 3 nätter i rad och sen sprayade jag 4 dagar morron och kväll, sen glömde jag liksom av det. Gick 2 

veckor och då såg den ut att ha blitt större som en valk liksom, men då jag pillade lite på den med 

nageln lossnade hela "valken" och sen var det en slät fin hud under och nu bara en liten torr kant 

kvar som snart är borta. KS, MSM och kokosolja har jag använt för att dämpa en inflammation i 

tandkötten sen jag dragit en tand som sprack. Ville inte behöva gå till läkarn och få penicilin. Funkade 

det med så jag slapp ta mer mediciner än dom jag redan har. När det var som värst (rätt jäkla ont) tog 

jag förrutom smärtstillande en nypa MSM och la direkt i hålet där tanden suttit och det blev 



märkbart bättre där både värken och inflammationen dämpades rätt omgående ...sköljde med KS 

och lite senare en msk kokosolja. efter 4 dagar var inflammationen borta. Gått ett par veckor nu och 

det har nästan läkt ut helt och jag är bara lite lite öm i tandköttet. Nice to now it works. 

 

Ann-Christine Gustavsson. Vet inte om det har skrivits om kärlkramp här, men här är min historia; 

har känningar av detta ibland (stressrelaterat) och av en händelse förstod jag att KS fungerar även 

mot kärlkramp! Tar en klunk och det verkar snabbt ! Med skolmedicinens "botemedel" tar det en bra 

stund, dessutom blir jag lite trött av den.... med KS får jag hjälp omedelbart och sen är jag fit for fight 

igen! 

 

Birgit N Andersson. Har halverat kortisoninhalationerna för min astma efter att jag nu en tid tagit 

nässpray med KS. 

 

Linnea Madelen Ivarsson. Har själv en boxer som alltid haft dålig mage o lös avföring, gav en kork ks i 

vattnet morgon och kväll och på 3 dagar försvan alla besvär! 

 

Britt-marie Hirsch. Jag har vägrat medicin mot min yrsel som nästan tog knäcken på mig. Gick till 

alternativbehandlare och lärde mig meditera. Började med Magnesium Zink och D vitamin. Blev snart 

mycket bättre. När jag kom till läkaren sa han att "då skriver jag i journalen att patienten vägrar 

medicin". Skriv vad du vill sa jag och gick. Sedan drygt 1 år har jag tillfört KS i mitt liv och mår så bra. 

 

Malle Sallander. Jag har jobbat inom hälsokosten i 30 år och mött många som inte har fått hjälp från 

sjukvården. Vårt problem är att vi inte får ge råd i vissa problem och måste välja våra ord hur vi 

säger. Jag hade en sjuksköterska som kollega. En dag kom ett brev från högre makter "Vi tar bort din 

sjuksköterske-legetimation om du jobbar kvar inom hälsokosten", så jag miste henne. Min man har 

inte blivit hjälpt av sjukvården. Han var gravt reumatiker, som var läckande tarm med höga proteiner 

i blodet. Leukemi som var sporsäckssvamp, som vi behandlade med homopati och vitaminer, 

mineraler, bikarbonat och ks. hög kortison gjorde honom till diabetiker, tack vare kostomläggning är 

han i dag FRISKFÖRKLARAD Det finns mycket bra inom naturmedicinen, men många tror mer på 

sjukvården av okunnskap. Jag hoppas på förändring. 

 

Majbritt Falkensten Andersen. MSM er bedre mod psoriasis - min mand er blevet hjulpet. Han får 

dog også KS hver dag. 

 

Anna Pramila. Jag tar en liten skvätt i en plastburk. Sedan tar jag på mej bomullsvantar. blöter ner 

mina fingertoppar i vätskan och låter påverka medans jag tittar på TV. Har blivit avsevärt bättre. 

innan jag lägger mej , smörjer med lotion med emuolja. Visserligen är mina naglar ngt porösa 

fortfarande efter 3 månaders behandling men inga sår, eller ömhet i fingertopparna. Prova! 

 

Jenny Pettersson. Helt sjukt underbart!! Igår extremt kass i magen , illamående så jag satt upp håret 

och höll mej nära mina toaletter .....svettades..(får ångest av kräk känsla) hade inte ens 1dl KS 

kvar,drack det som fanns..... Killen drog och letade i stadens butiker , 3 e ggn gillt och han fick tag på 

en flaska.......blandade 1dl med ljummet vatten och en halv eko citron ...... Fruktansvärt illamående 

smuttade och sen svepte....... Efter 1h så va jag totalt återställd !! I morse vaknade jag med munsår , 

(blåsor) får jag alltid när virus drabbar mej...... Duttat med KS hela dagen , får ALLTID massa och mkt , 



inte spridit sig och börjat torka. ÄLSKAR KS !! För bra för att vara sant , sist slapp jag veckor av 

lungproblem pga förkylning då KS tog bort skiten , min 2a flaska och kommer aldrig mera vara utan!! 

Placebo? Inte en chans!! Dottern brände sig rejält i ugnen , massa KS och dagen efter inte ens ett 

märke ,  hon e 16 snart och chockad över KS! 

 

Gunilla Dahlquist. Min dotter blev smittad av sambon och sonen men svepte en massa KS och idag 

helt frisk, jag mådde illa igår tog 2 stora klunkar KS sen sov jag gott. KS är så jädrans bra! 

 

Margit Green Follin. Använder bara MSM i normalfallet. Börjar jag känna några förkylningssymptom 

rar jag KS. MSM och Glycasomin varje morgon. Har varit hur frisk och stark som helst sista året. Hade 

problem med musarm som jag är helt fri från nu! 

 

MayBritt Aldebro. Jag började ta KS i maj/juni. Började sedan med MSM i augusti . Förlorade lukt o 

smak i april 2013, i samband med min mors död och mycket stress. Nu har det börjat komma 

tillbaka!!! Lukten mer och mer. Smaken lite mindre. Det känns som ett mirakel och är helt 

fantastiskt!!! Läkarna sade att de inte visste vad som hänt och att jag nog aldrig skulle få tillbaka det. 

Jag kommer aldrig sluta med KS och MSM. 

 

 

Malin Jacobsson. Dags att lovorda silvrets effekt igen! Katten kommer hem med ett stort sår på 

halsen, uppfläkt och med en djup ficka nedåt. Luktar gödsel och har antagligen fastnat/ramlat i 

någonting med gödsel i. Spolar och gör rent morgon och kväll med silvervatten i spruta, lägger om 

med silverkompress som byts när den ramlar av, idag, en vecka senare är det bara ett litet sår kvar! 

Torrt och fint! Fick metacam första dygnen mot smärtan.  Katten är i och för sig missnöjd över att han 

har utegångsförbud men är lekfull och glad igen! Första bilden är ett par dagar efter det hände, sista 

är idag, det såg värre ut när det precis hänt och han kom in och var helt blodig...  

Jag dricker själv varje dag, förebyggande. Ger hundar och katter när de gör sig illa, efter operationer 

mm. Allt läker jättesnabbt! Och inga infektioner! Perfekt mot magsjuka, förkylningar mm, mm. Om 

det är sår så sprutar jag såret med en liten spruta från Apoteket, så att såret sköljs rent. Annars 

brukar jag ge en skål med silvervatten, de brukar dricka. Min lilla katt blev riktigt förkyld ifjol, då gav 

jag henne silver i spruta, i munnen flera gånger i timmen, hon ville inte äta och dricka alls där ett par 

dagar. 

 



 
 

 

 



 

 

Malin Mattsson. Jag vet att de få gånger vi fått magsjuka fast vi kör silver mm, så har den vart 

"mildare" än dem som kört utan. Tex låg en bekant med familj i 2 veckor, det gick bara runt. Medan 

vi var sjuk typ en dag var sen isolerade enbart för smittorisk o sanering av hem. 

 

Pär CreationCorner Karlsson. Ni ska blanda ca 1dl KS och 1tsk bikarbonat. Fungerar varje gång på 

mig. Lätt magsjuk i år men det gav med sig. Barnen har jag fixat magsjukan på nu för 3'e året i rad. 

Min sambo blev dålig (envis) men vågade inte ta bikarbonat för att det smakar äckligt. Men sen 

spydde hon, då tog hon motvilligt BK/KS och slutade spy. 

 

Jessica Edlund. Idag fick jag min mor att prova silvergrogg för sin förkylning och onda hals. Eftersom 

en annan släkting provat som hade haft väldigt ont i halsen i två veckoroch blev bra på en silvergrogg. 

 

Jerker Andersson. Efter många experiment med hemmagjord KS kan jag säga att Ionosil fungerar 

bäst. Har gjort ingående studier på mögel bl.a. 

 

Emelie Gustafsson. Jag skrev här för tre veckor sedan om min mor som hade fått veta, efter tre års 

heshet, att hon hade tumörer på stämbanden. Jag köpte direkt en stor dunk KS till henne, och 

ordinerade minst tre rejäla groggar om dagen, gurgla och svälj. Först fick hon en rejäl "utrensning" 

(hatar det ordet, handlar ju om återställning) med influensasymptom, men sedan förra veckan 

känner jag knappt igen hennes röst! Den är bra, hon låter nästan som för några år sedan! Spänningen 

är olidlig, det ska bli väldigt intressant att se hur mycket tumörerna har krympt! Jag ordinerade 

henne i ren rädsla egentligen, blev ju skiträdd när jag fick höra att det var tumörer och bara tanken 

på vad de skulle vilja proppa i henne... Hon gurglar och dricker morgon, middag, kväll, ett större 

snapsglas åt gången. Hon får hålla på så någon vecka till, sen kan hon minska lite. Uppenbarligen 



hade det effekt. Hade det inte varit för denna gruppen hade jag antagligen inte tagit till KS som 

lösning i första hand, jag är så tacksam över att få ta del av alla andras erfarenheter. 

 

Sandra Olsson. Hur vet de att det är en tumör? Själv har jag eller har haft knuta på stämbanden och 

varit hes mm! Nu tar jag KS mot slem ibland o då är allt bättre, framförallt kan sjunga eftersom jag är 

beroende av sjungandet i jobbet!!! 

 

Marianne Kähkönen. För mig har KS varit min räddning när inget annat har hjälpt eftersom jag 

stressar mycket och som följd kan jag få infektioner som inte går över och som läkaren inte kan hitta 

någon diagnos med plötslig feber, svullna mandlar, envis hosta och.. Men då tar jag rätt så stora 

doser per dag ca 4 dl per dag :) så det hade jag inte klarat mig utan! 

 

Skillborg Marie. Precis nyss stoppat om dottern - hon rev upp en djup skinnflik på utsidan tummen 

nu ikväll - hon skrek så jag trodde hon höll på att dö det blödde rätt mycket, sprayade massor av KS 

på ett papper och maken la mot såret och höll handen högt - hon blev svimfärdig och mådde illa, fick 

räddningsdroppar och lägga sig på golvet gav en sked honung ! - sprayade på ett nytt papper och lade 

på - det hade slutat blöda, sprayade på ett plåster som sattes löst som skydd och en liten linda runt 

om för att ha lite extra skydd under natten.... Puuuhhhh... Vilken pärs, tack än en gång KS (Anders) 

för hjälpen. Blev inga bilder pga panik/chock. Hela familjen (djur och människor) har oerhört bra 

nytta av KS till allt! 

 

Anncatrin Ridung. Jag har två mopsar som är ovaccinerade och som får silver varje dag. För två 

veckor sen fick den ena kennelhosta. Men en lightvariant. Hon är hur pigg sim helst och den andra 

har nu efter 15 dar inte fått det alla. Tack silver! 

 

Sandra Giörloff. Ok kört silvergrogg typ hela dagen...först en liten klunk var 5min och andra timmen 

var 10min, 3dje timmen var 15min osv. Hållit lite i munnen innan jag svalt. Känner mig nästan helt 

frisk! 

 

Mikael Löfstedt. Kokosolja, Bikarbonat, MSM, Myntaolja och KS = Tandkräm. Har använt det i ca 2 år 

och har fått betydligt bättre tandkött och munhygien, och ingen karies eller tandsten. 

 

Anna A. Wahlgren. Once again; Another brilliant proof of what Colloidal Silver can do! Clumsy little 

ol' me managed to stab myself with a knife yesterday. I was too busy getting it sorted to take a 

gruesome "before" picture, but these are the results after treatment. The cut was approx 1cm deep 

from a blunt little kitchen knife. I immediately soaked a cloth with Colloidal Silver and let it stay on 

for a couple of hours. Pic 1 shows how neatly the wound had closed after only two hours. Before 

bed, I wrapped a new bandage with Colloidal Silver and pic 2 is showing you the amazing result this 

morning! 
� It doesn't hurt, it's not swollen. It's healing! 

 



 
 

Annelie Svensson. Sedan jag började ge min katt ks i vattnet behövs varken avmaskningsmedel eller 

frontline! Pälsen är väldigt fin! 

 

Annelie Svensson. Törstig av KS? Jag upplevde samma sak när jag började inta ks regelbundet, vilket 

jag tycker är bra för jag drack för lite vatten innan. 

 

Anntha Frisell. Har en god vän som läkarna dömt till att ha resistenta bakterier i resten av sitt liv, han 

fick ligga isolerad på sjukhuset när han var inlagd. Han blev av med dom med ks!!! Nu ligger han 

bland andra när han är på sjukhus till läkarnas stora förvåning så är han alltså frisk från de 

bakterierna!!! Ks är bäst! 

 

Andreas Svensson. Jag har själv bra erfarenheter då KS botade min Borrelia som jag hade haft i flera 

år. 

 

Peter Flander. Min hustru inhalerar jonsilver för att lindra en svårhosta som beror på både astma och 

KOL. Hon upplevde en dramatik förbättring under de första månaderna. Lungkapaciteten ökade med 

50%. Nu, fyra månader senare har hostan börjat återkomma igen, men lungkapaciteten förblir på 

den högre nivån. 

 



Anita O Björn Andersson. När vi var i Spanien för några veckor sedan så fick jag salmonella och blev 

jättesjuk. Det ska ju vara så smittsamt men maken klarade sig bra. Han blev sjuk i 2 dagar men var 

sedan ok. Han dricker KS varje dag men det gör inte jag. Vi tror att det var KS som räddade honom 

från detta,. Vi visste inte då vad det var för fel på mig, trodde matförgiftning. Maken dricker KS varje 

dag för sin cancer. salmonellan fick jag veta om när jag kom hem. Lämnade prov båda två men 

maken var frisk från det. 

 

Lotta Bonde. Avmaskning. Jag gav min 5åring en skvätt KS varje kväll före sängdags. Vi höll på länge 

innan vi tyckte att det hade varit bra tillräckligt länge. Jag såg det genom att rumpan såg smutsig ut. 

Det funkade bättre än medicinen. En skvätt i ett glas = ca 2 msk. 

 

Emilie Forsell. Jag ger min 2-åring 2-3 droppar KS i örat. Har hittills bara behövt göra det 2 ggr innan 

han inte har ont längre. Det kan ju vara olika förstås men droppa 2-3 droppar morgon, lunch, kväll. 

 

Felicia Magee Wiman. Min väninna kom igår med KS ty jag hade magont och illamående. Blev bra… 

 

Sara Boo. När jag kände att jag var var på väg att få halsfluss så tog jag 2 dl KS på kvällen (när jag 

förstod vart det barkade hän), det onda försvann direkt, kvällen efter så tog jag 3 dl då jag började 

känna lite halsont igen, det onda försvann igen och kom sen aldrig tillbaka. Tredje kvällen tog jag en 

dl förebyggande. 

 

Thomas Pliret Nyqwist. Min mor har en lindrigare form av KOL och har nu inhalerat KS sedan i mitten 

av oktober i år. Jag skulle kunna skriva mycket om detta, men kort sagt så har hon blivit betydligt 

bättre och har en avsevärt högre livskvalité just nu, jämfört med innan hon började med detta. Tack 

Curt och Anders. 

 

Åsa Karlsson. Fick bort min psoriasis efter 7 år som jag hade i hårbotten, omedvetet av KS… gav min 

katt det efter en stor op i munnen, när antibiotikan var slut, så det inte skulle ta om. Jag tog det som 

blev kvar, morgon och kväll. 

 

Tina Eriksson. Afte. Är det Afte så ta en munfull Silver och låt det rulla runt tungan så länge som 

möjligt, svälj sedan. Har haft Afte sedan barnsben och silver är det första som faktiskt hjälper. Nu tar 

jag det så fort jag får känning och nu utvecklas de aldrig. Fantastiskt underbart skönt! 

 

Nina Tapper. Fixade igen min öroninflammation med KS smile emoticon Här går en ordentlig 

flunssaepidemi, och jag började känna av flunssan så smått på tisdag-kväll. Började silvergrogga (med 

bara KS och citron) flera ggr / dag. Torsdag-fredag natt vaknade jag av öronvärk i höger öra. 

Droppade genast 3 droppar KS i örat, lät det verka i 10 minuter och lät det sedan rinna bort. 

Upprepade samma sak på morgonen på jobbet. Gick till läkaren, som konstaterade 

öroninflammation, trumhinnan stel och en aning röd, samt vätska bakom trumhinnan. Då hade jag ju 

redan droppat två gånger i örat. Läkaren skrev ut antibiotika, som jag aldrig började med. Istället 

droppade jag KS morgon och kväll, 3 droppar i örat. Värken var nästan borta på fredag kväll. Idag var 

jag till en öronspecialist, och örat var friskt! Trumhinnan var lite intryckt och oklar, men inte 

infekterad. Eftersom jag tydligen har en mycket trång örontrumpet har jag ännu lock för örat, så 



läkaren spräckte trumhinnan så den ventileras bättre och lockkänslan försvinner. Öronspecialisten 

tyckte fortfarande att det var bra att jag hittat något annat att bota öroninflammationen med än 

antibiotika, då jag berättade att jag droppat KS i örat. Även med denna inflammation i örat, hosta 

samt hes röst har jag klarat mej lindrigt undan. Mänskor har varit ordentligt däckade och 

öronspecialisten sa att han inte sett en så seg flunssaepidemi som börjat redan i augusti och 

fortsätter ännu. Även med KS har jag inte hållit mej helt frisk, men är i bättre skick än många andra! 

Jag är superglad för att jag slapp antibiotika! 

 

Helena Carlson. Igår brände jag mig när jag glömde bort att det rostfria fatet varit i 200 graders ugn i 

10-15 min. Jag tog i det med ena handen och det brändes så att jag släppte fatet och all mat for iväg 

på golvet. Sköljde först i max 1 min i kallvatten tog sen ett glas och hällde i K.S och satt där med den 

onda handen nedstoppad under hela måltiden. Så fort jag provade att ta upp handen i luften började 

det svida och bränna igen på fingertopparna och mitt i handflatan. När jag ätit klart tog jag upp 

handen och såg inga brännblåsor. Tänkte att dom kommer väl i morgon. Vaknade i morse utan 

synliga tecken på att jag brände mig igår, bara PYTTE LITE öm på fingertopparna. Fantastiskt! 

 

Ametist Britt. Suveränt. Använder både silver och msm suveränt. Har inte ätit antibiotika på många 

år. Har kronisk bihåleinflammation. 

 

Anna Sjögren Harrstedt. EMS-salvan är toppen. Vi använder den mot finnar, torra händer, svamp och 

vid småsår. Och rynkor! 

 

Peter Karlsson. Kissen min 8 år, började få mask i mars, började då med Ks i hennes dricksvatten 

samt en egen kopp med Ks, dagarna efter kom det många maskar ur rumpan, sedan har jag inte sett 

någon mask alls, väntar nu till mars nästa år för att se hur det funkar, kissen brukar annars få mask 

minst 3-4ggr pga att hon är utekatt. 

 

Marika Johansson. Har ögoninflammation så jag sprayar direkt in i ögat ofta nästan en gång i 

timmen, har blivit bättre på 1 dag! 

 

Chanel Sidén. Kolloidalt silver! Igår vid 18-tiden blev min femåring magsjuk och kaskadspydde 

jättemycket på golvet, innan under dagen hade han varit betydligt lugnare än vanligt och sovit 

middag (!) och känts varm. Efter att han spytt tog jag in honom på toa och lät honom dricka kolloidalt 

silver och sen gå och lägga sig framför en film. Han kräktes inte mer efter det! Fick dricka ks när han 

va törstig och det fick han behålla. Vid 21 åt han mat och gick och la sig. Även maten fick han behålla. 

Har fortfarande inte spytt mer och han har varit pigg och lekt hela morgonen, äter och dricker utan 

problem! Jag som är gravid och minsta barnet på 2 år drack ks i förebyggande syfte när femåringen 

kräkts och vi har än så länge klarat oss! Så himla skönt! Vi brukar alltid få magsjuka precis innan jul 

och spy massor i 2-3 dagar. Det här är helt otroligt. Jag hällde bara upp i en kopp, vet inte exakt hur 

mycket men ca 1 deciliter tror jag att det kan ha varit och det svepte han i sig. Trodde att det skulle 

komma upp på en gång då det brukar vara så när han är magsjuk att allt kommer upp på en gång 

men icke. 

 

Jerker Andersson. Livsmedelsverket går industrins ärenden för det mesta. Jag anmälde giftet 

pentaklorfenol i äpplen inhandlade i butik. De ville inte ta anmälan trodde inte på mig. Skickade 



äpplen till analys till ALS ackrediterat lab. De konstaterade pentaklorfenol. Först med de uppgifterna 

tvingades de göra utredning men uteslöt pentaklorfenol i mediarapporteringen. Ger inte mycket för 

deras info om KS. 

 

Björn von Backe. Dottern gick hem från skolan igår för att hon mådde illa. Kort därefter började 

kaskadspyorna. Hon var med fammo när allt detta hände eftersom jag var på resande fot. Direkt jag 

kom hem hällde jag upp silver åt henne i en flaska och åkte dit med det. Första försöket: ca 2 dl silver 

med 1 dl varmt vatten ~ landade väl på 35C gissningsvis. Hon gjorde ett tappert försök att svepa allt 

(ja, hon älskar ks), men tog inte ens en minut så kom allt upp igen. Hällde upp 2 dl rent ks åt henne 

som hon fick smutta i sig. Detta var väl vid 19-tiden igår kväll. Efter det har hon inte spytt mer. Hon 

var pigg och kry på morgonen och inga symptom whatsoever = superlycklig tjej. Nu då till frågan.. 

Normalt sett så ska man hålla sig isolerad 48 timmar efter senaste symptom för att inte smitta. Gäller 

det även såna här gånger då man avlivat bakterierna med ks? Förresten så ligger fammo och faffa 

sänkta i samma elände nu. Har just varit dit med silver. Min erfarenhet av magsjuka och silver : 1,5-2 

timmar efter du tagit en rejäl hutt så är det över. Men hur länge efteråt man smittar är ju svårt att 

veta..? 

 

Annika Svensson. Brännskada!! Jag greppade ett ugnsgaller för 2 dagar sedan. Fick djupa 

brännskador på 3 fingrar. Hällde på KS på 3 SEK sprayade sedan i 30 min hela tiden. Tejpade sedan på 

Bommulspads med KS sov med detta. Bytte sedan till nya morgonen efter. Första dygnet var det 

endast en känsla av torra fläckar ej blåsor och dag 2 så syns inget ärr. KS Ionosil är fantastiskt! Jag tar 

ofta hand om patienter med mindre brännskador och vet hur det brukar se ut. Det tar ofta 2-3 veckor 

att få dem att läka då de endast använt kallt vatten. 

 

 
 

Zenita Källström. Min son brände sig illa i hela handen i somras. Satt med blöt KS handduk o kyla i 4 



timmar detta var lördag kväll. Måndag morgon på skolan hade han nästan ingenting… 

 

Karin Wiik. Använder msm och KS, har bättre hårkvalitet än någonsin. Har också fått färg på 

ögonbrynen. Alltid haft blonda bryn. 

 

Natalie Kervén. Måste dela med mig.. Idag upplevde jag ytterligare en fantastisk upplevelse med KS. 

Imorse började menssmärtor komma smygande, mer och mer efter några timmar. Jag som haft så 

otroligt många Endo i mitt liv, trodde först att jag fått nya endo-smärtor ett tag. Satt i soffan och 

funderade: Tänk om lite "extra" KS skulle kunna funka? Trodde först inte på mina egna tankar, haha, 

men tog ett par klunkar under två timmar.. VIPS – BORTA! 

 

Larry Åström. Spillde chokladglass i soffan där jag hyr på GC, upptäckte det inte förrän några dagar 

efter förtärandet o en fläck på några cm2 hade bitit sig fast. Drog mig till minnes att någon hade 

nämnt KS som en formidabel fläckborttagare! Hade en liten sprayflaska med KS med mig, så jag 

sprutade lite på fläcken. Det tog 10 sek innan fläcken försvann.  Ännu en seger för KS! 

 

Ann Person.  Jag kan uttala mig!!!! Tog mig typ 10 minuter igår från brännande hals begynnande 

nästäppa och feber till fullt frisk. I morse inte ett enda symptom. Silver och rött vin!!! Har på en 

knapp vecka fått undan sjukhusmagsjuka och influensan. Inte på samma person men borta är det 

efter bara en grogg av varje och en timma efter intag!!!! 

 

Arzu Arzu. Ont i halsen . Gurglar med KS typ 5 min. Allt försvinner. Upprepa flera gånger beroende på 

hur mycket ont du har... 

 

Madeleine Hentzler.  Personligen tar jag KS bara vid behov, när barnen börjar bli sjuka eller när 

närstående fått magsjuka eller liknande. Än så länge har jag lyckats häva alla sjukdomar denna 

höst/vinter! Jag använder KS från Ionosil!  

 

Karin Björklund. Jag inte varit sjuk en enda gång sedan jag började med silver 1 februari 2013. Jag 

har haft en tand som spökat ett tag vilket har "oroat" mitt högra öra och näsborre. Jag har sköljt 

tanden med silver, sprejat silver i näsan och i örat (så att det liksom sugits in i örongången). Borta 

borta - ett mirakel igen. Vet inte vad jaga skulle göra utan silvervattnet. Jag tar 30 ml till vardags. Om 

jag känner en förkylning eller mår illa så tar jag 1/2 dl. Jag tar min dos efter att jag borstat tänderna 

på kvällen. Känns fräscht att lägga sig med en bakteriefri mun. Om jag har någon krämpa, t ex ett sår 

eller något, så baddar jag hela dagen, örat kan få sej en dos vid behov, bacilluskerna när dom ger sig 

till känna. Dom har inte en chans mot silvret. 

 

Anita Jahrbring. Inte jag heller! Tar lite KS morgon o kväll. 3 år nu. 

 

Ingegerd Treutiger. Jag blir sjuk trots KS, men det går över mycket snabbare! Undvek magsjuka, trots 

att maken, sonen och sonhustrun blev sjuka. 

 

Thaina Haataja. Har blivit kvitt min kroniska bihåleinflammation med KS. Hade ett födelsemärke bak i 

halsen som jag sprejade dagligen med KS, efter ett par månader, borta. Skulle inte vilja vara utan KS. 

 



Gunilla Dahlquist. Fick feber igår pang bom 39 grader, tog 2 silvergroggar sammanlagt 6 timmar 

senare var febern borta! 

 

Therése Westfält.  Jag använder Silversalvan till allt, den är super. Min häst har inte behövt penicillin 

till sin mugg sen jag började med denna. Min dotter har atopiska eksem på hela kroppen, även 

underlivet, använder denna å det lindrar å hjälper. Nu ska jag prova silverlotion på henne & på 

gubbens spruckna händer för att se om den är lika bra. 

 

John Gustaf Arvid Haglund. Jag tar Ks ca 4x per dygn, en mun/ en stor matsked, och har inte varit 

sjuk på 1år. Sprejar ks med msm inäsan varje dag kväll och morgon när jag borstar tänderna och har 

inte snytit grönt på 1 år! Kan bli lite snuvig med blankflytande snor och nysa men inget mer trots att 

omgivningen är däckad! 

 

Marie Lustig. Min man träffade människor som hade hemsk influensa ett par dagar efter blev han 

akut dålig. Jag gav honom 1/2 dl KS + 1/2 dl vin och en citron pressad, blandade och han drack, sedan 

gjorde jag om KS+vin en gång varannan timme , nästa dag var han helt frisk! 

 

Anita Edberg . Nu vill jag berätta om ks.vår älskade Frasse 20 år i feb. Vår katt altså. förra feb var 

kissen sjuk med inflammation i munnen och minskat i vikt vägde 2.7 kg och ville inte äta. Var hos 

vet.som vågade söva gamlingen.och fixade munnen och det blev en del medicin. .nu ett år senare är 

Frasse friskare än på flera år. Väger nu 3.9 kg jag har sedan augusti .varje dag .gett Frasse ks i 

maten.och jag är säker på att ks har att gjort att vikten ökat och pälsen glänser.matlusten finns och 

han sköter sin hygien och toabesök perfekt. Så nu ser jag fram emot att Frasse får ännu en sommar 

då han kan ligga i solen under plommonträdet. Så tack för ks.även djur har god hjälp av detta .skriver 

en glad och tacksam matte och husse. 

 

Annelie Svensson. Det känns verkligen tryggt att ha ks tillhands. Så lätt att få i djuren det dessutom, 

min katt föredrar vatten med ks i. 

 

Carolina Nelldi. Jag har blivit av med mina cellförändringar. Tack för all hjälp och tips i gruppen 

tidigare. Allt har varit till stor nytta. Jag har använt flera kostillskott i omgångar. Har satsat hårt på KS 

första tiden. Använde det på ekologisk (INTE vanlig pga klor) tampong i 3 månader. Drack imellanåt. 

På grund av begränsad ekonomi har jag fått variera kosttillskotten. Det viktigaste har varit Indole-3-

carbinol, kolloidalt silver och D-vitamin. Däremellan MSM eller B-vitamin. Min kost har varit varvad 

normal, liberal och strikt lchf (efter ork). Jag har ätit mycket vitkål i rå form, broccoli, rädisor - dessa 

innehåller också Indole-3-carbinol som enligt viss forskning visat hjälpa vid cellförändringar. 

 



 
 

Elli Arnell Ambrus. Jag med blev det! Cellförändringar , och vid tredje besöket skulle det fastställas 

om det blev operation eller ej, och då det varit helt oförändrat på de två kontrollerna  innan, så ville 

gyn förvarna mig om att jag nästan kunde förvänta mig att få ta bort "nästan allt"... Men från första 

besöket , började jag med citronvatten på morgonen, MSM och KS och tänkte på både kost och att 

utesluta socker....och "vips" fanns det inga förändringar kvar! Kanske hade blivit så ändå skulle 

många säga, och att bara "tro" kan göra underverk. ..men nja, jag tror på de förändringar och 

tillägget jag gjorde... 

 

Mariana Karlsson. Jag tar msm o ks c vitamin magnesium omega 3 har haft fibro i 26 år har blivit 

hjälpt mår mycket bättre nu  sen har min astma o allergi försvunnit. 

 

Monir Ayoubi Jag har inte varit sjuk sen jag började med Ks och msm det var 1år sedan innan var jag 

sjuk jämt och i flera månader. 

 

Annette Seidlitz. Min ena hund med tarmfickor som ständigt gav inflammerad bukspottkörtel ett otal 

ggr är idag helt frisk, min andra hund med (enligt veterinär) kronisk ulcerös colit är idag frisk i sina 

tarmar. De får i sin mat en tsk 3 ggr per dag. 

 

Bengt Backlund. Min gumma sprayade på sin psoriasis direkt, ett par gånger om dagen med silver. 

Försvann helt. Haft i många år innan! 

 

Monica Göransson.  Min katt tuggade i sig en bit julstjärna (giftig blomma) och blev dålig, kräkte flera 

gånger och blev slö och passiv. Blandade i KS i blötmaten och vattnet och han blev bättre ganska 

snabbt. 

 

Helen Brandberg. Våran katt var vinglig och skelögd, sprutade ks i ansiktet på honom frisk efter 4 

dagar. 

 



Maria Ljungberg.  Provade att spraya i pälsen men han blev rädd för sprayljudet ! Provade en gång 

till att hälla upp lite rent KS i en liten skål och tro det eller ej men han drack, krafsade på skålen när 

det var slut, hällde upp lite till och han drack även upp detta! Katten har inte druckit vatten inomhus 

någonsin under sina 14 år!! Underbart märkligt och fantastiskt! Nu är det bara till att upprepa och 

hoppas på det bästa!!! 

 

Anneli Holmlund. Blev av med en envis ond fotvårta som plågat mej i flera år med att dränka in en 

bomullstuss med ks. Satte sen ett plåster på. Efter 3 dar var den väck men jag fortsatte behandlingen 

2 dar till och jag har inte fått tillbaka den heller! Fotvård är ju inte billigt så ks har verkligen lönat sej! 

 

Mariana Wester. Jag hade Perioral dermatit under sommaren. Såhär gjorde jag och fick bort det helt 

på mindre än en vecka: Uteslut HELT allt smink och alla "fina" krämer. Tvätta ansiktet morgon och 

kväll. Spraya ansiktet med KS. Smörj morgon och kväll med kokosolja (jag använder cocosa med 

smak). Är du ledig och går hemma så kan du smörja oftare. Ska du till jobb etc så smörj tunt med 

kokosolja och vänta 5 min och smörj sedan med EMS-cremen. Den torkar upp oljan i huden. Använd 

sedan inget smink eller andra krämer mer än eventuellt mascara.  Från inrådan av Ann-Katrine så 

tillförde jag även Helazym och Probioplex från Helhetshälsa som gjorde susen. Tog magnesium, zink 

och msm sedan tidigare. Uteslut även socker. Jag åt lchf. 

 

Jaana Vildhjärta Heiti. Jag har en psykossjukdom och medicinerar för det. Tagit MSM i ca 2 månader 

nu och har inga symptom på sjukdom. Tycker det funkar bra. Jag fattade inte förrän i dag att det kan 

ha ett samband! Känner mig frisk. 

 

Susanne Andersson. Jag glömde ta MSM i en vecka och så stel och konstig jag blev, ont i nacken på 

morgonen bla efter två dagar med Msm är stelheten som bort blåst och ingen känning i nacken. 

 

Man Yee Pang. Har använt MSM ca 2 månader. Vart introducerad av en vännina. Var skeptisk i 

början. Men köpte hem en burk. Nu ångrar jag verkligen inte att jag lyssnade o köpte de. Mitt ben 

som jag skadade för ca 2år sen fungerar bättre efter att ja började med msm. 

 

Annette Seidlitz. Jag fick 2 vackra rosor av min älskade man den 19 dec (inköpt den 18 dec) Satte 

dem genast i hett vatten och en skvätt ks. Har bytt två ggr sedan dess och snittat på nytt och hett 

vatten och ks. Jag kan säja att idag den 9 jan, 22 dagar senare står det fortfarande och är lika fina 

som när jag fick dem! 

 

Pär CreationCorner Karlsson. KS har hjälp båda våra hundar från diverse utslag och eksem. Själv har 

jag hjälpt både barnen och mig själv att bli av med magsjuka. 

 

Sunnis Sunna Stina Kuoljok. Torkade ut skitäckligt kladdigt eksem på hästen på bara ett par dagar. 

Samt läkte ut regnskållor på samma häst enbart genom att ge 10ml/dag invärtes. Fick dock ge 

dagligen hela vintern för att hon inte skulle få tillbaka dom. Men guld värt att slippa tvätta och raka 

och greja mitt i vintern här där vi ofta har -30. 

 

Gunilla Wingårdh. Suveränt sätt att hålla grädden och mjölken fräscha länge i min kolonistuga utan 

kyl. Tre sprut från en sprejflaska ner i paketet och skaka. Vasblommor och blomskott håller sig friska 



myyyycket längre. Hudinfektioner försvinner på en eller två dagar. Osv osv.... 

 

Daniel Von Bramsen. Jag har problem med magen och att dricka KS tog bort det. Jag har själv träffat 

folk som kastat sina läsglasögon efter att ha intagit KS , fråga mig inte hur men det är garanterat pga 

det.... 

Eller folk som fått sluta med astmamedicin efter att ha inhalerat KS för att inte tala om alla KOL sjuka 

som slipper massa jobbiga prylar.... 

Att det funkar är det inga som helst tvivel på (bara om man är korkad eller VOFare) sen HUR det 

funkar för just dig det är olika.... 

 

Madeleine Hentzler. Mota bort halsont, hemska förkylningar, blöjutslag på barnen, 

ögoninflammation på 2 barn plus mig själv, stoppa allergisk reaktion vid kattklös på armen. 

 

Eva Eliasson. Håller mina öroneksem i schack. Hindrar herpesblåsor att poppa upp och om de hinner 

göra det läker ut på ett par dagar. 

 

Susanne Borg. Blemmor och röda utslag typ acne bra efter ks dryck och baddat + EMS cremen som 

innehåller ks. 

 

Sandra Kristina Andersson. Magsjuka, finnar,illamående,läkt sår snabbt, läkte min tatuering fint, 

funkat som nässpray, fixat många förkylningar, svampinfektion… 

 

Mimmi Sigrid. Exem som min läkare sagt att jag skulle ha i hela livet, använde apotekets krämer 

mellan jag var 3 och 21 inget funkade, började med ks och examen försvann på två veckor. Svamp 

både på fötter och i underlivet, förkylning och magsjuka symptom har försvunnit efter 10 min när ja 

intagit ks. 

 

Ann-Marie Wonevik. Ingen pollenallergi, bättre i astman. Och i princip aldrig sjuk. 

 

Minna Jernström. Allergi, herpes, halsont, blommor… 

 

Gun-Brith Knutsson. Bra som ansiktsvatten + silversalva tar bort fula bruna kastanjer Rynkor och 

bruna fula fläckar i ansiktet toppen me ks +att man får vackert hår och fina naglar Ks msm toppen. 

 

Tina Eriksson. Afteblåsor i munnen! Där är KS min lifesaver! Har även trollat bort en del riktigt fula 

sår med det! Så fort jag anar att en är på väg tar jag en skvätt KS och rullar runt i munnen. Håller på 

så länge jag kan, sväljer sen. Är jag tillräckligt tidig räcker det ofta med en sköljning. 

 

Gunilla Nalen. KS stoppar förkylningar. Lindrar min hemska psoriasisklåda. 

 

Knut Inge Lande. Blev av med tandkött innflamtion. ( som jag haft i många år). 

 

Linda Wirtanen. Stoppar kommande förkylningar, lindrar och läker bihåleinflammationer, läker sjuk 

hals, lindrar brännsår, läker sår snabbare. 



 

Tommy Eriksson. ... som jag tidigare skrivit; Min hy har blivit alltmer mjuk och utan skorv o. l. Mina 

fötter-som tidigare gav mig MYCKET stora problem pga förhårdnader-har numera behållit sin 

"mjukhet"MYCKET (!!! )längre än förr. Sprickor vid händernas nagelband, uppstår tydligen (ser jag 

nu!!! ) inte på samma sätt och vis som före jag började dricka KS!!! 

 

Anja Amanita Weidt. Tandköttsproblem, hudproblem, preventivt mot influensa (tog hand om mina 

sjuka föräldrar dagligen i 3 veckor utan att bli sjuk själv för ett par år sedan). Jo! Sen sprayade jag på 

smådjur med envisa sår (vars medicin från veterinären inte hjälpte). Läkte ut på någon vecka. 

 

Karl-Johan Halleni. Tackar. Innan jag läste era tips hade jag sprayat in kolloidalt silver i munnen 

samtidigt som jag andades in. Gjorde så några gånger och efter det har jag inte hostat. Magiskt grymt 

nice! Fortsätter så ett tag här så kanske det löser sig och inte kommer tillbaka. En underbar produkt 

helt klart. 

 

Christer Bertilsson. Det fungerar för mig, vilket inga andra ordinerade mediciner gjort på ca12 år så 

för mig är det ingen bluff, däremot tycker jag att journalisterna som tagit upp ämnet är ena riktiga 

bluffar. 

 

Birta Guðrún Garðarsdóttir. Min gamla fysik-och matematiklärare nämligen från gymnasiet tillverkar 

sitt eget silvervatten. Och min svärmorbror är professor på Chalmers och även han håller på med 

superintressant teknologi med silverjoner för användning jordbruket. Otroligt intressant metod att 

tillföra jorden istället för tillexempel bekämpningsmedel. 

 

Emelie Medin. Tänkte jag skulle dela med mig av en egen erfarenhet vad det gäller silverprodukter, 

med tanke på att många verkar skeptiska till att det ens fungerar. Jag led för några år sedan av 

ständigt återkommande hörselgångsinflammation. Under nästan ett helt års tid fick jag använda 

antibiotikadroppar i öronen och även steroider. Det hjälpte föga, bara för stunden för att sedan 

komma tillbaka. Läste sedan någonstanns att silver var toppen mot just hörselgångsinflammation och 

jag provade. Jag började då droppa några droppar silver i öronen och använde även EMS salva i 

öronen, dagligen. Jag kommer inte i håg exakt hur länge, kanske en vecka eller två. Jag blev äntligen 

frisk! Jag har svårt att tro att det skulle vara en placebo-effekt, men vilket fall som helst jag lider inte 

av hörselgångsinflammation längre så jag är överlycklig! 

 

Jussi Väli-Tainio. Tänkte bara dela med mig av en erfarenhet angående den mentala hjärntvätt som 

många befinner sig i. Min fästmö har ständigt återkommande öroninflammationer, som hon får olika 

salvor och mediciner emot, hon orsakar dessa inflammationer själv genom att peta i öronen med 

hårnålar. Det är ingen av medicinerna som botar henne, i bästa fall så lindrar någon salva lite grann 

och "Hokus-pokus" tror hon inte på. Ibland när det gör riktigt ont så får jag stoppa bomullstussar med 

KS i hennes öron och dagen efter så är både smärtan och geggan i öronen borta. Men, hon tror 

fortfarande inte på "Hokus-Pokus", hon fortsätter att använda "mediciner" som inte fungerar. 

 

Cecilia Kopliku. Får årligen ett sår i gommen,gurglar silver när det börjar kännas av och det 

försvinner. 

 



Cheruba Mage. Använt KS på magsjuka. förkylning, sårbehandling på både människa och djur. 

 

Arto Skördehed. Tagit en kork KS om dagen i flera år och en tsk MSM,fick en släng av Frozen 

Shoulder för ett år sen,ökade dosen av MSM till 5 tsk om dan,värken försvann på ett par veckor,själv 

är jag helt övertygad om att det var MSM som hjälpte. Inga vetenskapliga belägg men värken är 

borta. 

 

Lina Okeijn Wahlberg.  Jag använder även KS som jag dricker i vatten, det har hjälpt mig kväva 

många förkylningar som har varit på gång att brytas ut.  

 

Denise Salemberg.  KS har använts förr innan antibiotikan kom ut för befolkningen. Om man inte tror 

på KS är det bättre att man låter bli den. Jag tror på den och tar den under vintertid vilket hjälpt mig 

rejält att inte bli magsjuk, förkyld osv som jag blivit varenda vinter förr. 

 

Elizabeth Vranya. Nej ,nu blir jag riktig arg ,jag har fått mycket hjälp med KS och MSM, min syster 

likaså och några vänner, så försök inte skriva att det är bluff. Måste lägga till att jag använder det 

redan 1,5 åroch mår bra, likaså min man, slutade med visa tableter så bra mår han så bra. 

 

Jane Nelson. Hur som helst så VET jag att det funkar på stora fula infekterade sår. ..har läkt 2 hästar 

med mkt mkt stora sår skador. Veterinär helt förbluffade. Och min bror som har KOL...fick även 

bakterier i lungor och luft vägar. Han drack 1 dl silver om dagen i ett par veckor och blev så mkt 

bättre. ..Han sa. ...så här bra har jag inte kunnat andas på åratal! 

 

Ari Palosaari. Läste på Newsvoice en artikel och började leta efter mer. Brukar ibland tillverka själv 

men oftas köper jag en femlitersdunk. Jag har väldigt stor nytta av KS. KS och LCHF är en bra combo! 

 

Sofia Oveland. Fick av syrran när jag hade envis bihåleinflammation. Sköljde med ks, gjorde så ont så 

jag hade lust att hugga av mig själv huvudet, hehe, men det funkade. Smiley smile använder det som 

munskölj, sårtvätt mm. Har även kört som rengöring i tvättmaskinen för att bli av med dålig lukt 

(mögel) och det funkar toppen! 

 

Benny Olsson. Sålde Chaga(sprängticka) på en bakluckeloppis och blev rek. MSM av en kund där. När 

jag googlade på MSM fanns länkar till den här gruppen jag gick med av nyfikenhet här. Då jag läst på 

om KS både i användarberättelser och från artiklar studier insåg jag att det nog var rätt bra grejer. 

Hjälpt mig att få bort vårtor. Fick bort en inflammation i kombo me MSM sen jag drog en tand. Gör 

nässpray och snarkar mindre med den. Läker sår snabbare. mm mm. 

 

Caroline Tutti Johansson. Har själv precis börjat ta.. En liten hutt då och då.. Kan säga att min son och 

hans morfar blev väldigt sjuka efter inskolning på dagis men inte jag.. drack en massa ingefära 

samtidigt så vet inte om ks funkar.. Tiden får utvisa.. Dock kan jag säga att med silversalva så 

försvann aknen i ett nafs.. På typ 2 dagar .. Hade enorma bölder på käken.. Så jag fortsätter med 

glädje. 

 

Jeanette Öberg. Hittade det av en slump i gelform på ett apotek i Australien. Använde det som 

punktbehandling på typ finnar i ansiktet och har aldrig haft så fin hy som när jag kom hem från resan. 



Väl hemma ville jag ha mer av det och googlade. 

 

Lotta Torgnyson. Läste om Silvervatten i samband med att jag försökte hitta alternativ till virkon s för 

att bli av med bärrandsröta på min ena ponny.. Msm å nypon har jag ju get till mina hästar å själv 

tidigare.. Nu dra jag i mig ca 8tsk ks per dag msm 3 kyd holistisk magnesium å d vitamin, c vit Great 

earth..har blivit betydligt piggare mina kroniska besvär lindras. 

 

Cissi Folkin Wågman. Min syster är zonterapeft och reflexolog och gör eget. Har lärt mig av henne 

och behandlat allt fr ögoninfektioner, magsjuka, förkylning och nu min son med väldigt mycket och 

jobbigt exem. Silversalva används väldigt flitigt också kan jag tillägga. 

 

Kim Dell. Perfekt för munhygien. Min tandläkare som skolar andra tandläkare använder KS själv... 

 

Jussi Väli-Tainio. Jag var jämt snorig för 15 år sedan, både på grund av kosten och att jag jobbade för 

mycket. Läkemedel som doktorn skrev ut lindrade ibland, men, jag var alltid snorig. Började ta KS 

"bara för att" och det fungerade. Sedan började jag rota i kost och livsmedelstillsatser. Gled över på 

LCHF, skar ner på basmaten (åt mindre portioner) och rensade bort så mycket det gick bland E-

nummer. Har tappat över 20 kg vikt, kroppen fungerar och jag mår toppen! 

 

Tomas Dahlström. Själv boostar jag zink och silver så fort det börjar tjockna i halsen har inte varit 

förkyld på tre år. För sex år sen fick jag mediciner mot högt blodtryck diabetes och kolestrol åt det i 

tre år fyra sorter värdena var väl så där i allafall bättre. Åkte på ett läger i nio dagar och glömde mina 

piller men tänkte att jag dör väl inte iallafall. Tredje dagen mådde jag så mycket bättre och relaterade 

det till medicinen och tänkte aldrig mer. När jag kom hem igen började jag med fyra naturpreparat 

(inte silver i det fallet) efter 6 mån kontroll och värdena va bättre.  Efter ett år så va värdena bra 

diabetes borta och läkarna börja ju förstå att jag slutat med mediciner efterssom inga uttag gjort och 

väldigt motvilligt börjar pressa mig på vad jag gjort.  För så här ska det inte kunna se ut när allt blir 

bättre utan deras medecin. Men jag vägrar för då blir det läkemedel av dom produkterna så 

småningom.I allafall tro vad ni vill men man måste prova och vi är olika mottagliga. 

 

Anki Hassel. Jag är så tacksam för ks hjälpte min dotters infekterade eksem som vi la ks dränkta 

kompresser på. 2 dagar senare var eksemen så fina eller när min hund fick varblåsor på pungen. KS 

dränkta kompresser så några dagar senare var dom helt läkta. 

 

Maggie Robertsson. Spännande tog KS första gången igår, ätit MSM i 5 v mina knän är mycket 

bättre! 

 

Sylvia Grop.  Och EMS krämen är suverän i nyllet ja över allt. Man ser ju och känner sig bara yngre o 

yngre . Och så ks. Msm o ks is da shit in life! 

 

Tina Johansson. Äter oxå msm och tar ks varje dag i ca 2 års tid haft frusna diabetesaxlar och har 

blivit mycket bättre och äntligen har det släppt efter ca 3 års tid. 

 

Arto Skördehed. MSM,inte vetenskapligt men jag blev helt av med Frozen Shoulder på ett par 

månader genom att gå från 1 tsk/dag till 5 tsk/dag. Idag 1 tsk/dag,inte haft något besvär på över ett 



år. Använder Alavis MSM 1kg/burk. 

 

Jeanette Hedell.  Jag hade besvär i båda axlarna och höll det i schack med MSM. När jag sedan åkte 

av hästen och fick ett diskbråck och då ökade på dosen MSM rejält (fyrdubblade den) så blev jag inte 

bara snabbt av med diskbråcken, min axlar blev också helt bra! Vilken befrielse! MSM är rent magiskt 

bra! 

 

Maria Irehed. Jag provade o spraya när jag bränt mig en gång. Blev inte ens en blåsa. 

 

Tatjana Nikolić. Sen jag började med ionisil har jag aldrig varit sjuk inte ens snuvig min 

leverinflammation är helt utläkt och migränen jag haft sen 30 år tillbaka är i princip helt borta jag kan 

räkna upp 10 saker till..tjockare hår än nânsin tidigare trots 50 år snart...det bästa av allt är ju att jag 

läkt it min Hidradenitis Suppurativa på egen hand...en kronisk autumunun sjukdom blabla...jag o min 

familj tar det dagligen ..min vän botade sin pankreascancer med ionisil...vad mer kan man behöva 

säga..jag är piggare o känner mej som 20 ...numera tar jag bara 2 tsk om dan..tacka ionisil för att man 

lever lika så gäller mina 85 åriga fōräldrar som knappt kunde gå o stå..ionosil har vridit tillbaks tiden 

25 år fōr dom o vart de än är har de alltid med sej lite I väskan… 

 

Elisabeth Evertson. Ks är det enda som tagit bort svamp o öroninfl på min hund..samt det enda som 

verkligen hjälper vid magsjuka o förkylning. 

 

Lise-Lott Richard. Läkt ett fult fästing bett i huvudet med KS. Förkylning magsjuka 

ögoningflammation katten blev frisk i magen. 

 

Angelica Eriksson. Jag kan verkligen rekommenderar silver till hennes sår, utifrån egen erfarenhet. 

Jag använde både kompresser indränkta i silver och sprayade på såret med jämna mellanrum då jag 

inte hade några kompresser på. Och mitt sår har läkt ihop kanon! 

 

Christine Arvidsson. Grönsaker håller sig bättre om man sprutar silver på dom. När jag torkar 

bananer sprutar jag med silver på skivorna och dom oxiderar inte. 

 

Terno Nyman. Vår dotter hade stora problem med hennes ögon på grund av svartmögel. Det enda 

som fungerade mot detta var att dutta och spruta ert silver.. Då var vi hos ett antal läkare och 

ögonspecialister som inte kunde hjälpa oss. Jag stödjer er! 

 

Siv Blomberg. Jag använder IONOSIL vid psoriasis, insektsbett mm!! Ta inte bort detta från 

sortimentet!!! 

 

Nadja Salih. Haft såriga eksem på benen sedan länge, läste mycket om vad man kunde testa mot det 

och så hittade jag ks. Fast ska erkänna att jag var extremt skeptisk och det tog flera månader innan 

jag började. Men efter otroliga resultat tänker jag inte sluta. Har dessutom fått rekommendation av 

en kirurg på mitt jobb att använda det. 

 

Katarina Karlsson. Jag har haft ont i mina knän, men det har jag inte längre. Det försvann efter en 

månads användning av 3 tsk MSM + 1 tablett Ester C. 



 

Nina Hampus. Jag hade ett eksem som jag inte kunde låta bli att klia på, blev sårigt och kliade ännu 

värre = ond cirkel. Hade KS på vilket gjorde det bättre men det fortsatte klia så såret försvann inte 

ändå. Efter några månader slutade jag med gluten och mjölk (som jag ätit/druckit i hela mitt 

femtioåriga liv) och det slutade direkt (!) att klia. Huden läker nu jättebra med lite hjälp av KS. 

 

Ingrid Nordberg. Jag har erfarenhet av läkning av bensår med KS. En man som efter upprepade 

antibiotikakurer och olika omläggningsmetoder i över 1 års tid, utan resultat. Han la om såret med KS 

2 ggr/dag. Tvätta rent med KS. Massera benet med kokosolja runt såret, för bättre blodcirkulation. 

Blöt en kompress med KS och lägg på såret så det täcks. Lägg plats tex Glad Pack över, så det täcker. 

Tejpa runt hela det ska bli helt tätt. Detta gör att bakterier dras ut. Kompressen kommer bli väldigt 

geggig, men det är som det ska.Lufta en stund vid varje byte. KS torkar ut huden vilket också 

kokosoljan hjälper mot. Redan efter en vecka såg han betydlig förbättring. Min erfarenhet även som 

sjuksköterska är att under en period är att stänga in så bakterierna får "dras ut" Bakterierna dör om 

de inte får luft. Det är därför som det även fungerar med att täcka hela såret med honung. Då 

kommer inte syret åt såret så bakterierna dör. Visst kan man även behandla öppet, men ett sådant så 

skulle åtminstone jag börja att täcka med blött en period. Sen gå över till mer öppen beh. 

 

Birgitta Lauren. Min bror hade ett jättebrännsår och  psoriasis. Tar kolloidalt silver jättebra. Varje 

morgon ett mått men vet inte exakt hur mycket . Har blivit så mycket bättre såret läkt och 

psoriasisen toppen bra . Det verkar vara toppenbra! 

 

Wilma Nord. Jag har haft ett sår UNDER foten i 2 år, foten ska stelopereras och dom vägrar innan 

såret är läkt, så jag är i samma situation, när jag äntligen fick börja lägga om såret med Auacel med 

SILVERså började det läka, på vdc gick det inte att få tag på det men när jag låg på sjukhus så hade 

dom den, .....helt suveränt och nu börjar det hända nåt med såret. 

 

 



 

Marianne Eliasson. En vän till mig, ramlade och skrapade panna, näsa, haka. Baddade med KS flera 

ggr per dag. Såren läkte mycket fort och det blev väldigt bra utan några ärr. 

 

Anna Livf. Måste bara berätta att jag läkt ett otäckt sår på min hund genom att spraya på med silver, 

två dagar tog det o nu syns bara att det är rött. 

 

Sanne Lönnfors. Jag har testat kolloidalt silver på mina djur , katter o höns och ingenting jag prövat 

på har funkat så bra som KS !! Har prövat på annat tidigare, även medicin men först med KS blev det 

resultat. 

 

Helene Ellis. Har en hund som jag hjälpt med Ionosil KS. Gav honom 2 msk/dag och så droppade jag i 

örat några mililiter 2ggr om dagen. Det hjälpte inte med veterinär-droppar, det kom bara tillbaka. 

Funkar jättebra. 

 

Ann-Kristin Karlander. Kan bara hålla med om att ks är fantastiskt. 

 

Sven Bjork. Trött på alla infektioner som nu har upphört med KS. 

 

Elke Hempel. Min psoriasisartrit försvann totalt med MSM, men knäartrosen, som doktorn sa att jag 

skulle få gå med tills det inte funkade längre, rådde den inte på. Då fick jag tipset att även tillföra 

kollagen. Jag tog ett preparat som heter "Genacol". Efter 14 dagar var artrosen borta och jag har inte 

känt ett dugg av den något mera sen dess. Är himla sugen på att röntga igen för att se hur det ser ut 

idag, men det lär inte läkaren gå med på. Lycklig är jag i alla fall! 

 

Alexandra Matthews. Min son som idrottar, tar också MSM , tillsammans med C-vitamin ,som är 

jättebra för prestandan! Han säger själv att han orkar mer och får bättre syreupptag! 

 

Sofia Oveland. Jag nässköljde med ks, gjorde djävulskt ont, men blev bra på ett par dagar. Smiley 

smile (och den hade suttit i lääääänge innan). Bara att luta sig över tvättstället, dra upp ks i en spruta, 

dra ett djupt andetag, fatta mod, och sen spola tills man inte pallar längre. 

 

Helena Lifvenborg. Jag är såld! Har lidit i över 30 år med återkommande afteblåsor som inte ngt har 

funkat på. Har minst en i veckan, och de blir gärna gigantiska och gärna flera stycken... Och stannar 

gärna i många dagar och har svårt att äta och tala under tiden. Men nu! Nu sköljer jag munnen med 

ks innan läggdags och redan på morgonen är det mkt bättre. Det är en sådan underbar befrielse att 

slippa dessa plågande blåsor och äntligen få leva "normalt". Jag kan tom äta chips nu utan att behöva 

oroa mig för ett extremt afteutbrott för jag "skär" mig på de hårda kanterna! 

 

Sandra Boström. Jag har haft ont i ryggen. Har bättras mycket på 6 kryddmått MSM men funderar att 

öka ännu mer. 

 

Anette Tengberg. Kräksjuka. Ger 1 msk morgon o kväll varje dag o vid magsjuka (vid kräkningar) 1/2 

dl KS i 3 dl ljummet vatten sippas lite i taget hela tiden tills symtomen släpper !! Brukar hjälpa på en 

halv dag sådär. 



 

Gun-Britt Sebelius. KS (kolloidalt silver) fungerar bra och är ofarligt. Behövs inget recept på det men 

vissa veterinärer säljer det. Min hund hade haft eviga problem med öronen och var livrädd när jag 

hade något i handen och närmade mej öronen. Jag blötte fingrarna med KS och torkade av i 

ytterörat. Togs nog upp i cirkulationen och verkade inne i örat också. Han har sedan dess (två år) inte 

haft några problem med öronen. Lycka till! 

 

Helene Ellis. Hade lika på min hund. Gav honom 3 msk KS per dag och så spolade jag örat med en 5 

ml spruta med KS. Höll på så tills örat var rent och inte luktade längre. Tog ca en vecka. 

 

Filippa Scandinavia. Jag dricker KS varje morgon och kväll..En klunk på morgon efter tandborstning, 

desamma kväll. Jag är inte sjuk alls har inte varit på flera år nu tack vare KS..Jag sprayar KS i ögonen o 

ansiktet varje morgon, som lite uppfräschning, på huden vb. överallt på kroppen vid, sår, mygg, tjaaa 

whatever....Gör som du känner för.... helt enkelt… 

 

Liselotte Bengtell. Jag har varit ytterst måttlig i mina intag. En del verkar dricka väldigt ofta och 

mycket och det verkar ju ofarligt. Jag har inte heller märkt några biverkningar. Men min nästäppa o 

snuva som jag ofta dras med blev mycket bättre. 

 

Eva Eliasson. KS. Saknar inte mina herpesutbrott eller öronexem. 

 

Therese Rosvall. KS är fantastisk att badda/spraya på sår, speciellt svårläkta. Såren läker på halva 

tiden. Använder både på mig, utvärtes och invärtes och på hästen utvärtes, han gick omkull efter att 

ha hoppat över grinden till en hage och skrapade upp stora sårpå båda sina knän på den frusna 

marken, baddade flera ggr/dag med KS och såren läkte ihop otroligt fin och snabbt och inte den 

minsta svullnad eller infektion fick han i sina knän. 

 

Helen Gustavsson. Jag arbetar som trafiklärare. Detta hände häromdagen: 

-Jag mår VERKLIGEN inte bra idag. (Elev) 

-Men fy har du fått magsjukan? (Jag) 

-Ja, fy vad jag mår illa. 

-Här, drick det här, det är hälsokost. 

(Vi sätter oss i bilen och 20 minuter senare...) 

-Alltså, jag vet inte vad det var du gav mej, men jag mår TOPPEN nu.... 

Efteråt sa min kollega "att du vågade ta med honom i bilen, tänk om han skulle kräkas under 

lektionen" 

Jag bara: MEN JAG GAV JU HONOM SILVER, hur ska han kunna kräkas då? 

 

Enligt dr Helen ska man ta 1dl blandat med 1 dl "varmt" vatten så att lösningen blir ljummen. SVEPES 

utan omsvep. Har skrämt bort kräksjuka fler än en gång. Vid tecken på förkylning 1dl rent 



sväljs/gurglas tills allt uppdrucket. Därefter 1/2dl i sprayflaska sprayas var 5:e minut tills det tar slut... 

JAG ger samma dos till min dotter 11 år. Har motat både förkylning och kräk flera gånger. Jag tar 

ej/ger ej dagligen, bara som"medicin" vid tecken på sjukdom. Jag har 100% lyckade fall i vårt hus och 

på min trafikskola. 

 

Lena Kihlström. Flera har ju redan sagt det men jag gav min kisse KS när han hade mått dåligt och 

kräkts i 2 dagar. Tog i en spruta och sprutade in i munnen på honom flera gånger om dagen. Och 

efter 1 dag var han frisk igen! 

 

Karin Sandin. Tack för tips om ekologiska trosskydd och tamponger för att användas indränkta i KS. 

Jag upplevde en förbättring redan efter ett dygn. 

 

Gunnar Olin. Har själv precis kommit hem från Huddinge sjukhus där jag blivit behandlad med 

antibiotika mot Stafylokocker. Har hela tiden tagit silver samtidift 4 ggr 30 ml per dygn samt sprayat 

utvärtes där det gjort ont. Läkarna förvånade över att infektionen gått ner så fort (sänkan som är ett 

mått på infektion i kroppen ). Brukar ta längre tid enl dom. Legat inne fr 26 dec till den 15 jan. Idag 

var min sänka 28 fr att ha varit 76 fr början. Under 20 är tydligen normal sänka. 

 

Eva Jarlhed. Inte nog med att KS är bra för hälsan o hålla sig frisk. Inte varit sjuk på 2 år. Så här ser 

mina tulpaner o rosor ut efter 6 dagar. Inte bytt vatten någon gång.Har naturligtvis gett dom en ny 

snittyta när jag köpte dom o tillsatt 1/2 kapsyl KS i vattnet. Halleluuuja för KS. Bara synd att många är 

så skeptiska. 

 

  
 

Eva Salomonson. Har också gjort det länge. Det blir enorm skillnad på hållbarheten. Hade några fina 

krysantemum i 4 veckor och då först började man se att de började att tappa gnistan lite. 

Underbart!! 



 

Kristina Engström. Alla mina snittblommor får KS i vattnet och står 7-10 dagar längre än blommor i 

vanligt vatten. 

 

Martina Berglund. Vår julgran stod fin och utan att barra med några skvättar KS. 

 

Karin Asklund. Vi sprejar på frukten som håller sig mycket längre. 

 

Paulina Tufvesson. Kan MSM verkligen hjälpa problem med polyperna? Jag började med MSM i juni 

och ligger (efter rejäl utrensning) nu stadigt på 1,5 tsk per dag vilket känns som en lagom dos för 

mig... Saken är den att jag har varit täppt i näsan i hela mitt liv i ena eller båda näsborrarna, men nu 

kan jag andas helt fritt!? En mycket oväntad, men välkommen, bieffekt. Verkar MSM kanske 

avsvällande? Min näsa rinner lite nu istället (även när jag inte är förkyld) men det tar jag inte som 

något negativt utan att det äntligen är fritt flöde i näsa/bihålor. Finns det någon mer som har upplevt 

samma sak? 

 

Jenny Jonander. Låter som vår resa med våra 5 kattungar! Diarréerna var komockiga, gulaktiga o 

luktade illa. Först var det bara en av dem men tillslut var det alla 5. Höll på av o till i 2-3 veckor. Jag 

började ge silvervatten, 5 ml 3 x om dagen! Och inom 4-5 dagar blev de friska, ger fortfarande!  Jag 

sanerade även skålar, golvet och bytte sand varannan kväll o skuta ur lådan ordentligt! Prova silver! 

Pm om du vill prata! För man blir galen av oro för sina små kattungar! Jag hällde upp 5 ml i 5 små 

skålar o strödde lite torrfoder på som fick dra några min, sen serverade jag. Jag höll på att bli tokig, 

försökte isolera de friska från de sjuka, hade 3 lådor ett tag o 4 stängda dörrar här hemma. Men när 

alla fick det släppte vi ihop dem o sanerade köket flera ggr om. 

 



 
 

 

Pernilla Nilsson. Jag har använt KS för ögoninflammation när hästarna gick på bete i somras. 

Tvättade 2ggr o sen blev det bra. Mitt ena avelssto Fick något konstigt vid naveln, det kliade och blev 

småsår och sedan bara växte det och blev ett stort sörjigt äckligt sår, skrubbade rent med KS och 

sedan baddade jag 2ggr om dagen. Efter 5 dagar var det läkt och håren började växa igen. 

 

Kristin Ferm. Jag har fått ordning på min hästs mage med KS. 

 

Linda Boquist. KS. Yes både mot strålröta, feber, infektion och sår. 

 



Åsa Engström. Jag vill så gärna visa detta.. Våran ko hade gjort sig illa i ögat .. Alla 3 lager av 

hornhinnan hade punkterats av något vasst . Veterinären hade dömt ut hennes öga och synen gick 

inte rädda. Men vi hade lite KS hemma och sprutade lite i ögat. Och nu kan hon se igen. Inte 100% 

men det gick att rädda. 

 

 
 

Ellinor Biörklund. Min väninnas katt fick en " svår" ögoninfektion för 14 år sedan. Dyra vetrinärbesök 

och dyra droppar hon sålde x 2. Inget hjälpte, så en dag gick min väninna till en hälsokost och blev 

rekommenderd KS, det tog 2 dagar och katten var frisk. Sedan dess har vi båda använt Ionosils KS. 

 

Kerstin Blomqvist. Vi botade vår hunds körsbärsöga med KS! 

 

Iréne Berglund. Min katt skadade sitt öga med en mkt svår infektion som veterinärerna ej fick bukt 

på trots all tänkbar vård, jag tog då som sist utväg innan de skulle ta bort ögat och droppade silver 

intensivt i ögat ( som jag även gör på mig själv emellanåt) och ögat läkte o nu är han helt bra.. 

 



Jessica Johansson. Min sambo sa ja till extra magnesium å dricka silver plus raw food drinkar ett tag 

för å rensa . Hans hy 100 ggr bättre. 

 

Kristin Aronsson. Skriver som ovan kollodialt silver Ionosil till människor o djur ca 200kr 1 liter bra till 

bakterier, svamp virus. Används utanpå som inuti kroppen. Går inte att leva utan denna produkt! 

 

Susanne Nyström. Min katt - Cancer i hela magen. Skulle avlivas i september eftersom hon kräktes, 

hade rännskit och inte fick behålla någonting. Började behandla henne alternativt - KS, bikarbonat 

och probiotika. Hon slutade kräkas och bajset blev fast efter 3 dagar, ... Hon hänger med ännu idag. 

 

Christina Åslund. Solsken. En bekant med 2 dm stor tumör i magen är nu efter tre veckor med KS, 

broccoli och bikarbonat 50% mindre. Inga kommentarer ifrån läkarna. 

 

Leena Rundgren. Min muninflammation och halsont försvann tack vare KS. Snabbt och smidigt! 

 

Margareta Morleljung. Min schäfers öroninflammation kunde jag få bort med ks! 

 

Ari Palosaari. Ni kanske redan vet att ks är ofta bra som fläckborttagare, det sänker ens blodtryck när 

fläcken försvinner. Råkade härom dagen få lite rödbetssaft på skjortan droppade ks och vips så var 

det borta. 

 

Björn Lundberg. Ett stort tack till Anders Sultan och medföljare som med mod och uthållighet stått 

emot både media och myndigheter gällande produkten Ionosil. Jag kan villigt erkänna att jag inte 

förrän nu själv har utvärderat produkten. Mitt första fokus var dess antibakteriella effekt, vilket 

fungerar mycket väl. Bl.a provade jag Ionosil Silversalva under armarna och kunde notera att det 

fungerade bra, t.om bättre än andra deo-produkter. Jag utforskade likaså i flytande form mot 

halsirritation/inflammation med goda resultat. Dagens bukett går därför till er! 

 

Jenny Elvelin. En dunk silver på utlandsresan är obligatoriskt för oss, då vi reser till tropiska länder, 

oslagbart. 

 

Riitta Liisa Montonen. Håller med! Stoppar turistdiarre omedelbart. 

 

Marie Fluffan Dahlberg. Är imponerad. Min dotter har haft problem med inflammerad rygg med 

jättemycket acne! Tog en bomulls-pad, dränkte ner den i silver och strök på ryggen. Efter 2 dagar så 

var skillnaden ENORM!!!! 

 

Linda Englund. Jag gör ansiktsspray på 1/4 rosenvatten och 3/4 KS. Funkar toppen!! 

 

May Lindgren. Jag fick jordens influensa i fredags... tog en "silvergrogg" och dagen därpå var den 

borta... Samma gjorde en väninna, den försvann också... Läs mer om det på bloggen Morotsliv 

(googla morotsliv kolloidalt silver) Helt otroligt… 

 

Sofia Oveland. KS är fantastiskt bra att rengöra illaluktande tvättmaskiner med, en slatt i 

tvättmedelsfacket, borsta runt o sen tom maskin en tvätt. Maskinen blir toppenfräsch! 



 

Maren Ylinen. WOW!!! Så bra! Sparat mycket i veterinärkostnader tack vare KS! ♡♡♡ 

 

Irene Weidegård. Jag har haft mycket probelm med diverticulit.Jag äter en kapsel Probiotica från Life 

varje dag. Dessutom tar jag 4 tsk KS och 1,5 tsk MSM(från början bara ett kryddmått)sedan tre 

månader tillbaka.Min mage har blivit bra med regelbunden bra avföring och inga smärtor mer!Jag 

har också muskelreumatism som har blivit mycket bättre.Värt att prova säger jag bara! 

 

Osho Sparrow. Hur bra är KS MSM och Kokosolja egentligen?? Fick nått litet konstigt sår i 

öronvecket, i ca 6månader hade jag väldigt ont speciellt när man låg med huvudet på kudden. 

Tröttnade och blandade 2st sprayflaskor 1st med msm och 1st med ks, sprayade morgon och kväll 

och masserade örat med kokosolja. Efter ca 7dgr försvann problemen. Har även haft konstig värk i 

stortån under nageln, efter 3dgr behandling har smärtan gått ner 75%... Hur överlevde man 

egentligen förr?? 

 

Paula Marie. Jag har just intagit silver efter spytt som att det var magsjuka. Mådde jättedåligt men 

intog silver lite då och då och har inte spytt nått mer nu. Jag använder silver vid sjukdom och det 

brukar hjälpa mig! 

 

Mona Enholm. Har sänkt mitt kolesterolvärde med hjälp av Msm , kan det vara möjligt?Har kommit 

upp i 6 msk men ska nu ner på underhållsdos. 

 

Helen Gunnarsson. Jag har tagit kolloidalt silver och msm sedan februari förra året p g a mina 

hudproblem. Märkte även andra fördelar som att jag helt plötsligt kunde börja äta räkor igen utan att 

behöva ta tavegyl och betapred. 

 

Anita Pecaver. Jag ger mitt ansikte en dusch med KS (oblandad) varje morgon och kväll. Resultatet 

visade sig direkt; len hud med otrolig lyster! 

 

Maria Gustafsson. Dom senaste 7 åren som det sträcker sig bakåt till har jag varit konstant förkyld, 

magsjuk eller sjuk på något vis, under dessa roliga vintermånader. Detta året har jag varit helt 

frisk!!!!! Jag tar msm och KS dagligen. I kombination med omega3 och d-vit. Och jag är oförskämt 

frisk.  Jag tänker att det rimligtvis borde vara ett samband med mitt intag av band annat Ks. 

 

Eva Jarlhed. I kväll första symtomen på förkylning på 2 år. Ont i halsen, öm i kroppen. Skulle ta 

silvergrogg, men tyvärr, inget rödvin hemma. Nu ska jag testa med whiskey o KS. En äggkopp av 

varje. Har för mig att Anders Sultan skrivit någonstans att det skulle funka. Orkar inte titta i alla 

trådar.Första klunken nu. Inte så tokigt! Ska kanske blanda i saften av en halv lime också. 

Återkommer med resultatet i morgon. Ska försöka få i mig detta o sedan sängen.. Uppföljning dagen 

efter:   I dag kan jag tala om att jag är helt frisk efter gårdagens "vitaminkur". Var helt övertygad om 

att ligga däckad idag. 

 

Ametist Britt. KS. Den bästa medicin har inte tagit antibiotika på många år. 

 

Iréne Berglund. Kan bara dela med mig av den erfarenhet jag har av min schäfer tik som fick grå 



starr, jag gav henne höga doser av vitaminer och mineraler + msm svavel dagligen, låter kanske som 

ett under men både hennes led stelhet OCH grå starr försvann.. Kan bara säga att veterinären stod 

som ett frågetecken. 

 

Maria Simic Lazarevic. En SILVERGrogg , Urinvägsinfektion borta !!! ...just saying… 

 

Cecilia Dahlström. På mina barn har det inte funkat att ge ks och ljummet vatten, allt kommer upp 

igen. Jag ger istället lite ks att dricka ofta, ställer äggklockan. Sen får de dricka det ända till 

kräkningarna slutar, vilket brukar vara efter några timmar. Efter det kör vi vatten var 5e minut. Den 

sista kräkningen brukar vara slutet på magsjukan, innan ks så brukade de få diarré efter ca 50 h. 

 

Anneli Dahlgren. Ger min kisse rent KS i skål, han väljer det framför vatten. Har aldrig behövt 

avmaska honom sen jag började med detta. 

 

Louise Mérus. Vill bara berätta om att jag klarade mig undan den jobbiga A influensan som drabbat 

resten av min familj (3 barn och min man). De har i 6 dagars tid haft feber, hemsk hosta etc..I dag är 

de första dagen friska. Jag har varit utsatt för att blir smittad eftersom jag har skött om dem alla. Har 

druckit KS regeblundet, druckit stora mängder guldmjölk/te (massor med gurkmeja) och har hela året 

laddat med mycket D vitamin.. (eller så får jag det nu när jag skrev om det här :)- nej, men tror starkt 

på att KS och gurkmejan har varit räddningen. 

 

Michaela Kivelä. Tackar mirakelmedlet ks igen en gång � brände mej rejält på stekfettet från 

pannan när jag vände köttet och det föll med ett plask ner i den heta pannan.strittade upp i ansikte 

och på halsen! Sved och brände som tusan! Baddade med ks och höll bomullstussar dränkta i ks mot 

de värsta ställena. Kan säja att man ser stor skillnad,inga brännblåsor eller sveda där jag höll ks på! 

Mannen kom hem vid fyra och skickade mej till sjukhuset och där blev jag omplåstrad med SILVER! 

 

Iréne Berglund. KS och koksalt för bihålorna? Kan bara svara för mig själv, även jag har haft problem 

med bihålorna och då blandat silver och koksalt 50/50 under flera år och emellanåt sprayat många 

ggr per dag men inte har jag blivit missfärgad..brukar även blanda i oculac ögon gel (utan 

konserveringsmedel) mot torrheten i näsan, funkar alldeles lysande på mig iaf. 

 

Marika Johansson. Hade en konstig känsla i min ena framtand, fick se att jag hade hål på sidan av 

den riktig ful o brun och gjorde ont. Började borsta med kokosolja och Msm rakt in i hålet länge sen 

gurglade jag i ca 10 minuter med ks 3 gånger per dag. Nu så syns hålet knappt och gör inte ont heller 

och detta bara på en veckas tid... 

 

Tina Johansson. Har oxå använt ks Msm och kokosolja borstat tänderna med ca 1,5 år, hade en 

kindtand som skulle rotfyllas och amalgamet har ramlat ur men jag har inte ont , och tandläkaren 

förstod ingenting , han tyckte att du måste verkligen ha ont, men det har jag inte. 

 

Krister Malnes. Jag använde symbicort och bricanyl hur länge som helst då mina luftrör var som 

sugrör och hade svårt att ta ett redigt andetag utan att hosta till, Diagnosen var kronisk 

bronkitastma, detta var typ 95... 2010 kostaterade läkaren en obotlig nerv/muskelsjukdom/LEMS. 

Åkte på dubbelsidig lunginflammation 2012 och hostade slem med blod, låg på sjukan en längre tid, 



började kika på lösningar för att komma till rätta med lungor, luftrör, letade på nätet efter artiklar 

och lösningar på mina stora problem och kom då över Kollodialt Silver, som jag sedan dess, lungorna 

känns som nya, jag kan andas obesvärat utan mina astmamediciner och använder dom knappt, 

hostar lite slem då och då men det är även minimalt mot tiden innan "SilverBullet" Blir knappt 

förskyld längre och får jag samma samma släng som min sambo så går det över på någon dag, 

samtidigt som min sambo låg över en månad nu under Dec/Januari och hostade konstant dygnet runt 

och hon drog ytterligare på sig en lunginflammation, medans jag preppade mig med mitt silver och 

ökade mitt intag under denna period, jag hostade ingeting, kände att det kliade i halsen men 

behandlade varvat med silver och saltvatten som jag gurglade om vart annat med några timmars 

mellanrum... Tar en klunk silver när jag går upp mitt på dagen och innan jag går och lägger mig och ja 

känner mig riktigt bra nu i lungor, luftrör och i kroppen... Silverkulan fungerar extremt bra för mig… 

 

Lisa Dahl Hyldig. Årlig koll hos astmasköterskan avklarad med utblås o inblås o dyl. Men där åkte de 

på en blåsning, jag har bojkottat pulmicort har använt KS och det visade 99,2% av förväntat 

resultat.....jippi! Jag börjar min dag med en ca 15 ml KS som jag "svissar" runt i munnen en stund 

innan jag sväljer den. Lite senare tar jag oxå en skopa MSM, ca en msk som säkert oxå gör 

sitt började med MSM för min artros o med den blev pollenallergin mycket bättre eller med 

blandningen av båda?  

Lite då o då inandar jag KS via Nebulisator. Och sen en hutt ca 15 ml KS på kvällen samt att jag alltid 

har sprayflaskan med mig o kan spruta i halsen. Hoppas ni förstår lite av vad jag menar om än lite 

rörigt....... Älskar KS <3 Glömde säga att jag inte hostar o harklar längre som jag hållit på under 

många, många år! 

 

Mariana Karlsson. Samma här har slutat med brekanyl pulmekort allergi tabletter  funkar bra med 

silver vatten  ska bli spännande i vår o se om min pollenallergi är borta  tar också siver tre gånger om 

dan. Jag tar 12,5 ml tre gånger dagligen låter det vara under tungan några minuter sen gurglar jag 

runt det i munnen sen sväljer  sen tar jag msm o c vitaminer omega 3  har alltid med mig silver i en 

tom nässpray flaska som jag har silver v i det sprutar jag i näsa o hals om jag behöver under dan. 

 

Jeanette Sneitz. Jag blev bättre i min astma av ks och msm i kombination! 

 

Eva Svedberg Malmros. Jag inhalerar KS o tar MSM varje dag o har kunnat sluta med min kol- 

medicin. Jag har håll på 1,5 år , men märkte skillnad ganska fort, typ efter en månad. Efter 3 månader 

så testade jag att utesluta 1 medicin o det fungerade. Sen slutade jag med nästa o det funkade. 

Läkaren kliar sir i huvudet o fattar ingenting. Har en lindrig kol men fick ju starka mediciner. Köpte en 

nebulisator för 999:- på nätet. Fungerar kanon. 

 

Liselott Sjöqvist. Har också slutat med Pulmicort sen fyra år tillbaka då jag började med MSM och ks. 

Har innan dess haft svåra bronkiter och massor av hosta. Köpte tom en höj och sänkbar säng för att 

kunna "sitta upp" och sova- har dock inte behövt använda den funktionen alls! 

 

Jane Jade Hansson. Utan mitt MSM i kombination med stor dos C-vitamin (2000mg/dag) skulle jag 

inte hålla mig så rörlig och arbetsför som jag är. Arbetar 100 % trots inflammationer i bäcken och fem 

ländryggskotor. Märker av när jag slarvar... då får jag mer ont redan efter ett par dagar. Så jag 

rekomenderar detta varmt vid Bechtrews och andra spondylartriter. 



 

Ewa J Sundberg. TIPS! Har tipsat om detta tidigare men efts det är så effektivt delar jag igen! En halv 

kapsyl KS i mat och dryck (eller spraya över fast föda) ökar hållbarheten väsentligt! Hos oss gör vi så 

med mjölkprodukter, sallader, juicer (både köpta och hemlagade), skivat smörgåspålägg och i allt 

annat ätbart som inte konsumeras inom närmaste dagarna. Håller sig fräscht lääänge! 

 

 
 

Catarina Andersson.  Ett annat tips är att droppa lite KS i mascaran när den börjar torka så fungerar 

den ett tag till. 

 

Mimmi Sager. Jag har en liten sprayflaska på handfatet o sprayar på tandborsten. Även i ansiktet och 

efter rakning. Bra till mycket!  Planterade frön, en grodd möglade men sprayade på den me, så nu 

lever den gott. 

 

Gunilla Lindestam.Jag gör detsamma och även bra att städa och torka bort fläckar - putsa glasögon 

torka ugnsluckan - fläckar på plissegardiner m.m. 

 

Gunilla Wingårdh. Tänk så många användningsområden det finns för KS � Jag håller grädden färsk i 

min kolonistuga. Tre sprut med en sprayflaska, och skaka om. Håller tre gånger så länge, minst! 

 

Carli Jönsson. KS är ett hot mot läkemedelsindustrin som så många andra också säger. KS renar 

kroppen från skit såsom svamp, läker sår och lenar huden, till och med hårväxt främjas med mera...... 

Fortsätt köpa!! 

 

Margareta Häxan Persson. Återigen ett positivt vittnesmål ang kolloidalt silver, MSM och Glukomax. 

Har fått kontakt med en kvinnlig företagare (vi är alltså kollegor men inom olika branscher). Det 



började med att hon berättade att hon känt av artros-liknande i sin kropp. Jag har ju själv det i både 

fingrar och knän men är så gott som symtomfri idag p g a Finitro, Glukomax och MSM. Jag gav henne 

14 tsk Glukomax (14 dagar) och efter kort tid var hon strålande glad och sa att hon har blivit bättre. 

Tipsade henne då om MSM. Hon beställde. Och numera är hon strålande glad när jag träffar henne 

och säger att hon är så pigg så det är helt otroligt. Då tipsade jag henne om silvret. När jag träffade 

henne efter nyår, när hon åter öppnat sin verksamhet, kom hon och kramade om mig: TACK! Och du 

har hälsningar från min son som hälsar och tackar. Hennes son hade blivit krasslig i halsen och dålig 

vid jul. Han håller på med något akademiskt och måste vara tipp-topp. Hon serverade honom 1 dl ks. 

Sen tog 5 dl snabbt slut och han undrade vad i hela världen det var i vattnet. För nu kände han sig 

frisk! Jag tyckte väl att det var lite slöseri med ks, själv tar jag ca 8 klunkar när jag känner förkylningen 

komma krypande. Sen 8 klunkar igen efter en timme. Nu har hon köpt en femlitersdunk! 

 

Madeleine Strandberg. Har hittat en tandläkare i Göteborg som tror KS är bra i måttliga mängder! 

 

Ann-Katrine Backman. Fick en infektion/inflammation i en tandnerv igår på kvällen. Började genast 

hålla Ionosil i munnen 6-7 minuter, på den sidan som tanden sitter. Gjorde det 2 gånger innan jag 

gick och lade mig och värken var som bortblåst innan jag somnade. Gjorde likadant i morse och idag 

känner jag öht ingenting. 

 

Tina Johansson. Jag gör detta 2 ggr dagligen och håller min rotfyllning i shack som skulle gjorts för 

några år sedan. 

 

Tinsan. Jag och min dotter har tagit kolloidalt silver ca 9 månader tror jag, kanske upp till ett år 

(kommer inte riktigt ihåg när vi började). Vi har märkt en avsevärd skillnad!!!! Inte en enda infektion! 

Vi hade risigt immunförsvar med ständiga infektioner och det har helt försvunnit. Egentligen tänkte 

jag inte på det förrän folk runtomkring blev förkylda och då även min man. Vi brukar alltid smitta 

varandra och det var då jag tyckte det var konstigt att vi inte blev sjuka vi med. Vid några tillfällen har 

jag givetvis slarvat och inte tagit eller inte haft hemma och då har jag börjat känna i halsen eller 

börjat bli snuvig och genast börjat igen. Vips borta! Jag var väl kanske inte övertygad eller säker på 

att det skulle fungera från början mer att, visst varför inte, värt att testa....  

 

Ann-Katrine Backman. Trodde hjärtat skulle hoppa ur bröstet på mig idag, då en av mina klienter 

som haft en MS-diagnos i ca 18 år kom på uppföljning. Då personen kom, sade personen, nu måste 

jag berätta något fantastiskt för dig: - Nu har jag slutat med Lyrica helt och jag har också varit på 

magnetröntgen och där kunde man inte hitta något avvikande längre. 

Personen sade dessutom att: - Trots att jag nu varit utan Lyrica i 3 veckor, så mår jag mycket mycket 

bättre än vad jag någon gång mådde då jag åt Lyrica och bromsmedicinen. 

Då den här personen började komma till mig på behandling, så åt personen Lyrica 3 x 100 mg x 2 

dagligen och en bromsmedicin. Då personen kom på behandling så började personen med Ionosil, 

Lignisul MSM, Helhetshälsas närings- och kosttillskott och R70. Jag måste säga, jag är helt 

överväldigad, blev så fantastiskt glad för den här personens skull som sluppit Lyrica och 

bromsmedicin och klarar sig enbart på Ionosil, lignisul/Lignisul MSM samt Helhetshälsas närings- och 

kosttillskott. Då personen började komma på behandling, hade vi inga förväntningar öht och inte ens 

en tanke på att personen ska slippa medicinerna. Personen har trappat ner medicinen väldigt 



försiktigt. 

 

Jessica Viteli.  Hade eksem på alla mina fingertoppar o led utav det enormt mkt. Huden sprack upp o 

blödde ofta, det kliade o gjorde jätteont samtidigt. Drogs med det över ett år, fick salvor utskrivet 

m.m inget hjälpte..köpte MSM och silversalva försvann på bara ett par dar! Nu är det bara ärret 

kvar.. . 

 

Berit Almqvist. Min dunderförkylning gick över på 2 dagar inhalerade KS morgon och kväll. 

 

Tommy Herbertsson. Min 4-åring hade ögoninflammation behandlade med ks försvann blev frisk på 

ett dygn. 

 

Mia Tjärnlund. Jag har alltid några flaskor kolloidalt silver hemma och känner mig genuint trygg med 

det som universalmedel mot sjukdom. Vi använder det mot allt vi stöter på i vardagen – förkylningar, 

hosta, vårtor, munblåsor, sår – med stor framgång. Ingen som har testat och upplevt effekten av 

kolloidalt silver tvivlar någonsin mer på dess effekt och jag är övertygad om att även de bäst betalda 

trollen här i kommentarsfältet kommer inse det den dag de vågar lägga sina fördomar åt sidan och 

testa. 

 

Tina Johansson.  Jag äter msm =svavel och har märkt att socker- och alkoholsuget har minskat. 

 

Ingemo Pörn. Naranappi (=vagel) imorse.  Sprayade KS mest hela tiden. Halv timme senare hade den 

tömt sig. Inget mera obehag i ögat. Jihuu! 

 

Mia Rautiokoski. Hjälp! Jag får fira jul ända till påska bokstavligen i år. Granen sågades i växande 

måne och har fått ks i sitt dricksvatten och har ännu inte fällt ett endaste barr.  För första gången i 

mitt liv så växer även granen...  Nänns ju inte slänga ut den. 

 



 
 

Nettan Hammar. Samma här. Inga nya skott, men näns inte kasta ut en fullt frisk gran. 

 

Ulla Granberg. Här i Gamla Vasa växer även granen fick i början lite KS. Julen varar ju till Påska. 

 

Charlotta Asplund. Precis som mamma Anne-Marie Stoors gran då, som fick en silverhutt. 

 

Annelie Hjalmarsson. Glöm inte att spraya dina växter hemma med KS oxå. Här blommar orkidéerna 

som satan och jag lyckades få en novemberkaktus att blomma, den köpte jag på rea och har sett hur 

risig ut dom helst innan jag började ge den KS i november. 

 

Anna Wihlner. Jag har en bekant vars mamma gick på cancer behandling med cytostatika och för att 

slippa må dåligt tog hon Ks och hade inte de problemen som andra hade. Läkarna var förundrade och 

rekommenderade det till fler patienter. Men detta var i USA. Jag blandar 3 krm citronsyra med 5 dl Ks 

och tar 30 ml om dagen på höst och vinter för att slippa bli förkyld. Funkar. Om jag mot förmodan 

skulle bli förkyld ändå så blandar jag 1 dl Ks med 1 dl vodka och pressar i en citron och tar en tsk varje 

kvart i två dagar och förkylningen är som bortblåst. 

 

Elisabeth Söderström. Jag har en god vän som fick virus i hjärnan med en massa sjukdomssymptom 



som följd. Han har gått hos specialister här i Sverige över ett år men inte fått någon hjälp utan det 

skall läka ut och man har föreslagit pension.  Nu sökte han sig till ett alternativsjukhus i Tyskland för 

behandling. I blodanalysen syntes viruset kvar i kroppen och vet ni vad; man satte in Kolloidalt Silver 

för att ta viruset! Det var väldigt viktigt sade den tyska läkaren att det var silverjoner i avjoniserat 

vatten, det enda som fungerade enligt honom. Tänkte att det kan vara av intresse för fler att veta 

samt att man också rekommenderade KS till virus på balansnerven. Jag glömde skriva det i inlägget 

men det är enbart 10 ppm som gäller enligt den här kliniken. 

 

http://www.naturklinik.com/en/ 

 

Mia Sein. Jag har oxå blivit av med virus i hjärnan av KS. 

 

Carina Ek. jag tycker att man kan ha en skål med ks samt en skål med vatten till alla husdjur, då kan 

djuret välja själv. djur som behöver ks vet det av nån anledning, det är starka instinkter att ta in rätt 

ämnen i kroppen. hade en hund som älskade ks, slickade i sig var enda skvätt. hon var också tacksam 

när jag droppade ks i ett öra som hon hade besvär med. .) 

 

Gun-Brith Knutsson. Silvergroggen -  Toppen det funkar! 

 

Michelle Rosenstedt. Jag har botat två öroninflammationer genom att doppa en tops i ks och sen 

köra runt inne i örat ett par ggr om dagen.. 

Helene Dahlqvist. Vi droppade i örat morgon o kväll i några dagar + intog invärtes (2 tsk 3 ggr/dag). 

Funkade jättebra!!! 

Emilie Forsell. Min 2.5-åring har haft det 3 ggr. Alla ggr har jag droppat 2 droppar i örat på kvällen o 

sen morgonen efter, och sen har det varit borta. 

 

Camilla Hanson. Hej, tyvärr har jag inga före eller efter bilder men ville bara berätta att jag tagit KS 

på min platta stora leverfläck och efter några veckor är den borta) bara ett tips). 

 

 

Anders Wennerholm. Jag skrev ett inlägg här i denna gruppen om min situation, för ca 1 år sedan 

och jag lovade er då, att återkomma lite senare om jag blivit bättre eller sämre av KS och även MSM. 

Här kommer mitt utlovade svar...... 

Jag kan i.o.f dra min historia igen, om ni glömt dvs? 

För ca 26 år sedan råkade jag ut för en olycka. 

En sj-pall med rör vägande 1.5 ton fick jag över mig och min rygg som då resulterade i 2 

ryggoperationer varav den första en steloperation i ryggen. 

Jag kunde inte sitta på 2.5 år, inlagd på Orups sjukhus i 6 mån med 300 tim sjukgymnastik osv, så fick 

jag lära mig gå igen. 



Med kroniska ryggsmärtor går jag nu och får 2-4 cortisonsprutor i ryggen dvs facettledsblockader var 

8:e vecka på neuroröntgen i Lund och har fått dessa i 12 år ungefär.... 

Efter 26 års "missbruk" av ca 200.000 värktabletter senare, som alvedon, tramadol, ketogan, lyrika, 

nerutin, dexofen.(dexofen har utgått) bara för att nämna några läkemedel som jag tagit genom årens 

lopp. 

Det är bara att konstatera att min kropp har till slut sagt, nu klarar jag inte mer av alla dessa 

värktabletter...m.a.o jag hade blivit tablettförgiftad!!! 

Jag är även radonförgiftad??? 

Var och när och hur det vet jag inte, men det är under utredning. 

Min håranalys visade att jag var radiumförgiftad....dvs radonförgiftad. 

Jag klistrar in min håranalys här, så kan ni själva se hur en håranalys ser ut. (det är den ljusbruna 

tabellen ni ska titta på) 

Min kropp kraschade... den stängde helt enkelt ner och mitt immunförsvar blev långsamt mycket 

sämre.... 

Ett direkt resultat av detta blev då... 

Hjärnhinneinflammation, inflammation i hjärtsäcken, dubbelsidig lunginflammation, avföringen var 

nästan vit dvs levern/gallan mådde inte bra.. 

Jag fick kramper och typ epileptiska anfall, som jag inte har något minne av? 

(Min flickvän bevittnade ett, då vi såg på TV, därav så vet jag) 

Såklart gick jag till svensk sjukvård bara för att konstatera att jag hade en kronisk sänka på 18-20 (5 

ska sänkan ligga på) dvs i 4-5 år, men varför sänkan var på 18-20 kunde sjukvården inte svara på??? 

Men det var vad jag fick reda på av alla blodprover som läkaren tog, annars så kunde dom inte se att 

där var någonting som var fel på mig??? 

För utom då hjärnhinneinflammationen, lunginflammationen och inflammationen i hjärtsäcken dvs. 

Så makalöst obegripligt dåligt att inte svensk sjukvård är bättre, dvs att läkarna inte kunde se 

sammanbandet??? 

Läkarna ja....jag gick naturligtvis och fick både ett andra och tredje uttalande jag var t o.m hos en 

psykolog bara för att få det bekräftat att jag inte var deprimerad och alla sa samma sak, dvs det är 

inget fel på dig Anders ???? 

Mina symtomer var då... 

Mina käkar liksom ett gummiband gick ihop hela tiden, dvs jag öppnade munnen och käkarna nästan 

tvingades ihopa igen, så upplevde jag det varjefall, ögonen dimmiga, tårar rann på kinderna, 



hjärtklappning, hjärndimma, svårt att komma ihåg, svårt att bilda ord och jag glömde även en massa 

ord som tex soptunna... 

-- Kan du kasta soporna i......oxå kunde jag inte få fram soptunna ??? 

Men jag visste vad det hette på danska (skrallebytta) även många andra ord fick jag inte fram, men 

på engelska, då gick det bra att prata och komma ihåg, det kunde jag prata flytande? 

Märkligt, men så var det.... 

Såklart har jag fårtkollat min hjärna dvs CT-skalle. 

MR har jag gjort utav hela kroppen utan några resultat på tumörer eller annat..... 

Andra symtomer kunde vara ryckningar i muskler, jag kunde sagla dvs helt plötsligt så rann det saliv 

ur min mun , ljus- och ljudkänslig, jag fick även klaustrofobi helt obegripligt, sömnsvårigheter, nästan 

konstant huvudvärk, kliade över hela kroppen, röda utslag på armbågarna och ovansida båda 

fötterna, darrande ben och armar, ingen ork, ingen energi, ont i magen, konstant trött, orolig, mådde 

fruktansvärt dåligt psykiskt, mådde illa hela tiden, ingen matlust, gick ner över 10 kg, då jag åt ibland, 

så klöktes jag och fick spy vid ett par 3 tillfällen under dessa 5 år som jag var sjuk, ont i hela kroppen 

det liksom värkte överallt, vågade inte köra bil pga jag var en fara på vägen, både för mig själv och 

andra människor.  

Jag orkade inte gå hundra mtr te.x för att hämta posten utan att darra i hela kroppen och även få 

hjärtklappning, jag svettades vid minsta ansträngning och på nätterna kallsvettades jag jättemycket 

och vaknade 8-10 ggr /natt...... 

I det här läget kändes det rättså hopplöst att leva, måste jag få säga. 

Jag var så pass dålig att jag ibland inte kunde resa mig upp ur sängen och då tänkte jag..... jag 

kommer inte att klara detta utan jag kommer att dö. 

Det var då jag började planera inför min död... 

Jag skrev mitt testamente och även ett farvälbrev till mina två döttrar.... 

Inget dåligt som inte har någonting positivt med sig, heter det ju och visst var det så även för mig dvs 

12 kg tappade jag... 

Då jag inte visste var det var för fel på mig, så var jag tvingad att sluta med en massa saker, så jag 

kunde utesluta att det inte var tex pga rökningen (4 år nu den 17 januari) och även snusning, (2 år 11 

augusti) inget koffein, ingen alkohol och inget socker dvs slutade med läsk, öl, godis, chips och då 

menar jag INGET alls av det jag nämnt. 

Tillfrisknandet.... 

På inrådan av min Biopat, så gjorde jag en håranalys, fick där reda på vad jag fattades i min kropp. 

Dvs bl.a då mineraler som jag var tvungen att äta och även då följa ett strikt skräddarsytt matschema. 

Plus då KS och MSM. 



Nu har jag följt matschemat, tagit mineralerna + druckit KS och MSM i ca 1 år. 

Vad som var väldigt märkligt var då jag skulle börja med MSM:et???  

Jag kunde inte ta ett halvt kryddmått utan att må jättekonstigt och oroligt i hela kroppen...(usch fy 

vad hemskt jag mådde då jag tog för mycket MSM) 

Jag fick räkna kornen och kom då fram till att 17 st korn kunde jag ta utan att må så enormt 

fruktansvärt dåligt. 

Ja, jag vet det låter helt sjukt med 17 korn men så var det bara. 

Så snacka om att vara full av skit!!!! 

M.a.o efter 26 års biverkningar, av värktabletter, slaggprodukter + 35 år av både rökning, snusning, 

socker, halvfabrikat mat med tillsatser som inte är så bra för kroppen osv... 

Min gräns var nådd!!!! 

Jag är 190 lång och har vägt 125 kg, nu väger jag 111-112 kg, så där har varit lite att ta av som tur 

var... 

Ungefär för en månad sen, kände jag att ojdå vad är detta som händer???? 

Dvs, jag vaknade och ingen huvudvärk, hungrig, glad, på gott humör, kände mig även stark och pigg, 

inte ont i kroppen som typ leder, muskler osv..... 

5 år av rent helvete....slängts mellan hopp och förtvivlan, så var äntligen dagen kommen, då denna 

mardrömmen var slut. 

Det visste jag inte då, men jag har varit bra nu i 4 veckor så nu vet jag det nu. 

Summering: 

Jag kan säga med 100% att MSM:et har varit den sista pusselbiten för mitt tillfrisknande, tillsammans 

då med KS och med ett mycket strikt matschema + alla dessa mineraltabletter. 

Jag skriver detta för eran skull, då det säkert finns jättemånga människor där ute som inte blir hjälpta 

av vanlig svensk sjukvård och har tappat hoppet.....men ack så fel dom har. 

Det värsta med att vara sjuk som jag var, är ovetskapen??????? 

Dvs, vad är det för fel på mig???? 

Inbillar jag mig????? 

Kan jag bli frisk??? 

Kommer jag att bli frisk??? 

Hur blir jag frisk??? 



Vad ska jag göra för att bli frisk??? 

När blir jag frisk??? 

Hur länge ska jag vara såhär sjuk, innan jag blir frisk??? 

Kommer jag att dö??? 

En sak är då säker..... GE ALDRIG UPP!!!!!!! 

Med dessa avslutningsord, så hoppas jag hjälpa någon att återfå hoppet igen på att det går komma 

tillbaka, det går att bli frisk igen, GE ALDRIG UPP du kommer kanske vakna i morgon bara för att 

upptäcka att du är frisk igen.� 

Googla håranalys och gör vad där står.......skicka en bit av ditt hår och få tillbaka ett svar på vad som 

är felet på dig, fixa det och bli frisk igen.......det är mitt råd till er då ni inte vet vad felet är på er.... 

KS och MSM is da shit mina vänner och så är det bara..... 

 

 
 

Monicka Sandgren. Svägerskans leverfläck i pannan har bleknat tydligt på bara 4 veckor! Och även 

hennes djupa ärr i ansiktet efter svår acne i ungdomen har slätats ut!!  Helt otroligt egentligen! Både 



KS och MSM i förebyggande syfte. Och även smörjt med ems-salva. Men salvan är bara en vecka eller 

två. 

 

Martina Berglund. Vi har upptäckt att min man snarkar mycket mindre när han intar MSM 

regelbundet. Han har under perioder slarvat med MSM och då snarkat mer så vi vet att det beror på 

MSM. En bra effekt av detta är ju att vi är mer utvilade båda två. 

 

Ann-Katrine Backman. Var just med Ionosilgänget från Vasa Centralsjukhus på bio. En kvinna som var 

med där, så hade fått en växt/varböld i nedre franskanten på ögat i oktober-november som aldrig 

gick bort, så hon blev tvungen att åka till ögonläkaren. Ögonläkaren såg inga andra utvägar än 

operation, så det bokades tid för operation. Efter att den här kvinnan varit till ögonläkaren, så visade 

hon "växten" som hon hade vid ögat åt min väninna. Så i november någon gång så frågade min 

väninna hur den här personen skulle göra med "växten/varbölden" som personen fått på ögat (det 

var inte en vagel, den var mycket större) jag sade att hon kunde testa med att spraya Ionosil gärna 

varannan timme eller droppa Ionosil i ögat så ofta hon kunde. Dessutom kunde personen ta Ionosil 

invärtes 1 tsk 2-3 ggr/dag. Ikväll var den här kvinnan med och berättade om att hon hade gjort som 

jag sade och växten gick bort på ca 1-2 veckor och operationen avbokades. Så nu ville dom ha mina 

visitkort, så dom skulle få dela ut till dem som blir mer och mer intresserad av Ionosil… 

 

Barbro Rosendahl. Ja, detta bevisar igen, igen att det funkar med KS till allt möjligt. Nästa 2 år på 

dagen sedan jag började med KS. Var jag sparat in pengar på är till NLL=Norrbottens Läns Landsting 

kostnader för läkarbesök och läkemedelskostnader för antibiotika, kronisk urinvägsinfektion-, ögon 

inflammation, herpesmedicin, led-muskelproblem .....M.m. M. m. Inte en dag utan KS, MSM det vill 

jag säga. 

 

Aileen Crusoe. Samma som med vårtorna jag fick under ögat på kajallinjen. Rådet jag fick på 

apoteket att det bara var att skära bort . I helsike heller , petade lite hål på dem och sprayade med KS 

tog inte många dagar så var de väck… 

 

Jaana Nilsson. Vilken skillnad på häst när jag använt kolloidalt silver på min prinsessa före o efter 

regnskållor. 

 



 
 

Tessan Hamrin. Jag började bli förkyld, blev helt bra efter 3 dagar, och jag brukar inte ens börja 

tillfriskna efter tre dagar annars.. Hostan brukar hålla i sig i fan en månad.. Eller när jag fick en "plutt" 

precis jämte munnen, sov med en dränkt kompress, och dagen efter var det borta… 

 

Mariana Wester. Min hund 12 år har artros och eventuellt något annat. Han skrek också till när han 

skulle skaka sig som hundar gör. Jag gav honom hög dos MSM och efter det springer han och skakar 

sig helt obehindrat. Han äter även spannmålsfritt foder. 

 

Malin Nordström. Jag tar ks varje dag sedan i somras och msm sen en månad, jag var ständigt förkyld 

tidigare och har knappt varit det sen jag började. Jag har även blivit av med min beläggning på tungan 

samt slem i bröstet som jag haft i 1-1,5 år. Har bara gott att säga, och jag är inte blå. 

 

Tommy Eriksson. Jag började inta KS nån gång runt nyår. Är drabbad av Hepatit C, sedan 25-30 år 

bakåt i tiden. Detta har betytt att jag har haft sår på ben och "skorv"i bl. a ansiktet-vid ögonbrynen. 

Nagelbanden har flagnat sig, så att sårigheter uppstått. Dessutom har jag haft direkt SMÄRTSAM 

klåda på/i framförallt händer och armar, mm, mm. Efter en dryg månad med dagligt intag av ca:3tsk 

Ionosil/liter vatten, är alla dessa problem ett minne blott. Jag var hos läkare igår och uppvisar INGA 

synbara symptom, trots den långvariga infektion, som ju alltför många drabbas och dör en för tidig 



död genom en rigid lagstiftning bo. a. Nu återstår endast ytterligare blodprov, samt skiktröntgen för 

vidare leverstatus-prognos!! 

 

Lina Keskitalo Nordbö. Jag använder KS till öronvärk, ögoninflammationer, skoskav, förkylning, 

magsjuka, brännskador, munskölj, tandkräm, läkte ut naveln på min yngsta efter stumpen ramlat av, 

bihåleinflammationer osv. Används av hela familjen och gjort så i flera år. Ingen av är varken blå eller 

förgiftad  däremot slipper kroppen all form av läkemedel. 

 

Jaana Säker. Åh älskade KS! Ännu en gång har du hjälpt mig mota bort öroninflammationen! Ända 

sen 2004, har jag haft återkommande problem med öronen. Gått på hur många antibiotikakurer som 

helst! Det har gjort att det inte hjälper längre, plus att min mage har blivit förstörd. Men tack vare 

silvret så har jag inte behövt ta antibiotika på ca 3år Smiley grin När det var som jobbigast med 

öronen fick jag äta antibiotika en gång i månaden Smiley gasp Heja heja KS!!! Dricker en klunk ca 3ggr 

per dag, sen så fort jag känner av öronen så har jag en liten sprayflaska som jag sprayar i öronen. 

Märker skillnad på en dag. 

 

Bengt Wadbring. Jag tar mig sedan ett drygt år en slurk KS morgon och kväll, sprayar i trötta ögon, 

kliande öron, ger den 14-årige katten KS i vattnet och sprayar i hans mat och han har sedan start 

blivit både livligare och fått finare päls. 

 

Daniel Svensson. Silver har använts i århundrade för hälsans skull i mängder av kulturer, även vår. 

Men problemet med denna substans är att den är naturlig, man kan alltså inte patentera den som sin 

egen, därmed inte göra läkemedel med den i och kalla de sina läkemedel. Gå in på FASS på 

läkemedelsverkets sida och kika i databasen, de kommer upp ett 30 tal läkemedel innehållande 

silver, dock utgick de ur sortimentet för några årtionden sedan när man uppmärksammade att man 

inte får kalla detta sitt läkemedel och marknadsföra de som något unikt. Därmed förbjuds de gång på 

gång, man har försökt finna fel i Silver i 200 år, dock har inte ett fall bekräftats där faktorn skulle vara 

uteslutande Silvers fel, ungefär som att någon aldrig dött eller faktiskt bekräftats permanent skadats 

av cannabis. Bara för man inte kan tjärna pengar på naturen så förbjuder man den. Öppna sinnet och 

läs, de finns tusentals människor som rapporterat fördelar, några få "experter" som rapporterat 

nackdelar, likt allt annat är de betalda experter som fått i uppgift att finna nackdelar och fel, gräver 

man så hittar man de i vanligt vatten. Har själv använt silver vatten i stor utsträckning, dock inte så 

mycket på mig själv, men i Australien används de frekvent till skadade djur. De är väldigt 

antibakteriellt och läker öppna sår snabbare än något jag tidigare skådat. Jag tror på saker jag ser. Sår 

självläker inte på ett par dagar som de gör när man sprayar KS på dem. De är fakta och väldigt enkelt 

att prova själv. 

 

Helena Isolde Sundsgård. Jag har haft problem med tikar som gått tomma på min kennel. Efter silvret 

har jag valpbom. Fyra kullar och en femte på väg utan problem. Mina veterinärer rekommenderar 

det också varmt och jag använder det till både det ena och det andra (ögon, sår och även invärtes 

osv). Så tacksam för silvret. Samtidigt tycker min läkare att det är bra att jag tar det! Gäller att gå till 

rätt folk som läst på och inte är köpta av läkemedelsindustrin. Konstigt att inte vi användare i 

gruppen känner till alla baksidor med silvret som de som inte provat det känner till. Det bästa med 

silvret är ju just att det inte finns några risker med det. Bara vinning. Säg det om ett annat preparat. 

Vi är istället många som varit läkemedelsförgiftade. Min läkare är mycket restriktiv och har varnat 



mig för många vanliga preparat och förklarat hur dem förstör kroppen. Så tacksam för min kunskap 

jag har idag och för de läkare och veterinärer jag nu äntligen funnit. Tidigare varit sjuk pga läkare och 

sjukvården! Nu litar jag på min läkare men han ifrågasätter också och inser det även jag vet. Att 

forskning ofta är köpt och att marknadskrafter inte hälsa styr läkemedelsindustrin. Månadens 

veterinär blir man numera på de av riskkapitalister uppköpta veterinärklinikerna. Jag har dubbla 

universitetsexamen och jobbat med forskning. Tyvärr är det sällan rent mjöl i påsen och främst är 

inte forskning objektiv. Den är alltid färgad och mänskliga faktorn ingår. Mitt ex var stamcellsforskare 

på Harvard och han pratade mycket om att detta är vedertaget. Forskning är inte sanning. Forskning 

är ett sätt att se på något och det är alltid färgat av individerna och dess kunskap, tro, vilja etc. Ju 

mer man har ett inifrån perspektiv desto mer vet man att det är så. Främst också om man har koll på 

marknadskrafter och även medias roll. Vi i Sverige är dock extrema gällande det sista. Drevet får 

väldigt ofta. Främst mot sanningar och det genuina och just balanserat friska. Nu senast mot Margot 

Wallström tex. Intressant! Helt galet och oerhört intressant. Tidigare mot silvret och tusen och en 

andra stormar. Konstigt att det ofta är starka kvinnor och icke farliga preparat som blir drabbade. 

Vad är man rädd för!? 

 

Kajsa Haglund. Jag hade ett op-sår som inte ville läka, varade sig och höll på. Vad la sköterskan på 

såret efter läkarens order? Jo KS. & voila.. såret läkte snabbt som ögat. Om det nu är så jäkla farligt 

skulle vi vara många som vore döende. 

 

Ewa Edlund. Här hemma har vi snabbt blivit av med ögoninflammation, vagel, magsjukor och annat 

"smått och gott" tack vare ks. 

 

Ullerika Sundin. Tyvärr ingen bild då min mobil har fått ett eget liv, men dottern får eksem runt 

munnen varje höst som jag duttar på silvervatten som inom 3-4 dagar försvinner. Blir torrt så vi 

smörjer på cocosolja efter för att mjuka upp huden. 

 

Åsa Larsson Ågebrink. Min erfarenhet är att sår läker ihop så snabbt att man glömmer bort att ta ngn 

efterbild... jag har använt silver i ca 10 år, mycket bra vid sårläkning. 

 

Anna Wihlner. För några år sedan skar jag mig på en mandolin (grönsaksskärare) så ca 2 cm på sidan 

av tummen skars bort. Åkte till vc och de la dit en silikon kompress och lindade tummen. Jag skulle 

tillbaka efter 4 dagar. Efter ett dygn började det göra jätteont. Så jag tog bort kompressen och det 

var jätte rött och svullet och började bli gult i mitten. Så jag sprayade såret ordentligt och torkade. 

Sprayade igen och sköljde silikon kompressen. La tillbaka kompressen och lindade på ett nytt 

bandage. Den 3 e dagen gjorde jag likadant och när jag den 4e dagen kom till vc så blev hon 

förbluffad över hur fint det läkt. Jag berättade vad jag gjort och hon blev alldeles till sig så hon ville 

köpa Ks. Jag hänvisade till där jag köper och vc köpte under flera år. Har ingen före bild men väl en 

bild på hur det ser ut nu. 

 



 
 

Emma Lian. Testade ks första gången i somras (för magen) drack rätt mycket ks under några 

veckor...sen åkte jag på höstblåsor i höstas och drack återigen mycket ks. Efter detta har jag inte varit 

sjuk en enda gång! Inte så mycket som en förkylning! Har då också 2 småbarn och de tar ofta med 

vänner hem... snoriga näsor och hostiga ungar är det som jag umgås mest med. Har alltid gått 

igenom varje vinter med flunsan, bihåleinflammation, halsfluss etc… Men denna vinter inte ens en 

liten förkylning! 

 

Helena Wingård. Min tupp Gangster var sjuk med röda svullna ögon i går kväll. Låg ensam i ett rede 

och verkade allmänt kass. Jag hämtade KS, en pipett och fick i honom lite samt baddade ögonen. I 

morse var han som vanligt ute i hönsgården och passade sina damer. Han fick en dos även nu på 

morgonen för säkerhets skull. 

 

Anders Hall. Ville bara säga att jag brottats med lite eksem på knogen i några veckor nu (sedan jag 

slutade med att dricka egenhändigt gjorda juicer så har jag nog fått brist vilket fick eksemet att 

blomma upp igen). Har kört med MSM nu i en vecka ungefär, och nu behöver jag inte längre använda 

kortison (mildison Lipid) för att behandla det. Hade även lite finnar som nu verkar gå tillbaka. Skönt, 

men skall nog ta en kur med juicer igen snart (när jag orkar få tummen ur). 

 

Anntha Frisell. Resistenta bakterier. Ja det hjälper kan jag lova för jag har en vän som ofta är på 

sjukhus och hans resistenta bakterier försvann med ks så nu kan han dela rum med andra igen... 

 

Petra Schuster. Min man fick bort nagelsvamp genom att lägga förband med KS på nageln på kvällen 

och sedan drack han ett par teskedar per dag. På ca 1 månad var svampen borta. 

 

Madeleine Hentzler. Jag åt pizza igår, en sån där färdiglagad,nedfrusen grej.. 1h senare blev jag dålig 

i magen, mådde illa och tarmarna var arga. jag har 4 barn varav den minsta är 1.5 vecka så jag fick 



panik och trodde det var magsjuka. jag tog en stor klunk KS några ggr i timmen och POFF! jag mådde 

toppen efter 2h! 

 

Anki Hassel. Jag förstår att du är osäker och skeptisk mot KS kan berätta att det var jag med innan jag 

fick se hur bra det läkte min dotters variga eksem eller hur snabbt operationssåret på min hund bara 

läkte på några dagar eller när min hund blev magsjuk sen dess har jag alltid KS hemma jag hoppas att 

du finner modet att prova själv. 

 

Maria Larsson. Jag kunde inte äta msm förra året pga magproblem. Har nu varit vegetarian i 1 år och 

nu har jag börjat med msm igen..utan några problem. 

 

Zandra Svensson. Hade ont i halsen, halsfluss fanns runt omkring mig (jobbar på fsk). 2:a dagen av 

lätt smärta började jag dricka och gurgla ks och nu är det borta... efter 6 msk (3 dagar) med ks. Jag är 

frälst! !!! 

 



 
 



 
 

Ann-Katrine Backman. Häromdagen också fick jag höra något jag aldrig hört förut, jag talade med en 

person som brukar ha panikångest och den här personen sade att då personen får dessa attacker så 

tar personen KS och det lindrar illamåendet vid attacken. 

 

Lotta Friström. Veterinären o hovslagaren som behandlade min fånghäst när han var som sjukast, 

höjde lite på ögonbrynen när jag sa att jag börjat ge hästen KS men de sa också att "det kan mycket 

väl funka". Blev positivt överraskad av deras reaktion o att de sedan fick se att det verkligen funkade 

gjorde alla glada. Utan KS hade jag inte haft hästen kvar i livet. Han får ibland "gegga" i ögonvrårna, 

när han står inne i stallet. Tvättar jag bort det med KS, är han geggfri en vecka framåt. 

 

Nina. Har ej tagit antibiotika på snart 2 år tack vare ks….har hudsjukdom rosacea.. 

I usa använder 10 miljoner ks. Vanliga mediciner kan göra folk sjuka. Men aldrig kännt nån biverkning 

eller  läst omdet när det gäller ks. 

 

Johan. De enda som förnekar ks existens och positiva verkan är verklighetsförnekarna inom VOF 

lobbyistorganisationen. Ett gäng invalider och sekt lik scientologerna, fast snäppet värre skulle jag 

säga. Svenska folkets största hot mot hälsa är vofarna. 



 

Krister Lövgren. Hjärtpatient, klaffbyte. Äter Waran. Kan inte äta vanlig inf, hämmande. I höstas fick 

jag ryggskott och frågade läkaren vad jag kunde ta. Lätt överraskad då han i mungipan viskade -

"nyponpulver"! Dom finns. Men dom är få. 

 

Viola Marklund. Tappade taget och ramlade i en rulltrappa, dom fick inte stopp på den, så jag föll 

både bakåt och framåt. Mycket mörbultad men inget brutet. Vid hemkomsten sprejade jag mig med 

Ionosil överallt där jag hade ont, även på sår på ben och läpp. Nu 3 dagar sen Mår otroligt bra.Besvär 

fortfarande från revbensbågen och en axel. Klarar mej själv och använder armar och ben i stort sett 

som vanligt.Rätt otroligt för jag var illa tilltygad. Tacksam. 

 

Peter Mitakidis. Lägger omslag med ks på min flickväns atopiska eksem, vilket bara på ett par timmar 

blir enorm skillnad. 

 

Åm Kandelin. Så sant jag bekräftar detta. Så otroligt skönt. Klådstillande på några minuter och 

extremt snabb läkning. 

 

Maria Fredholm. Såååå jäkla nöjd ... Sen jag började med Msm behöver jag inte längre läsglasögon, 

texten på våra förpackningar är liten men inga bekymmer längre) taaaaadaaa. 

 

Mathilda Alm. Ja, blev av med min ögoninflammation på 3 dagar genom att göra en ögontvätt med 

KS morgon och kväll. Och tvättade linser jag hade haft några dagar innan infektionen i KS utan att få 

tillbaka det när jag börja använda linserna igen. Vet inte om man "ska" göra så, men det funkade 

jättebra för mej! 

 

Carolina Shariati. Jag använder EMS-crémen också för att återfukta! Den är klockren. Använder den 

alltid i ansiktet på kvällen, och tycker att min hy hage blivit finare och jämnare. Har även två väninnor 

som har psoriasis, och de har blivit mycket bättre m denna. Smörjer även mina yngsta (blöj)barn när 

de har röda stjärtar. 

 

Marie Gustafsson. Carolina har klart för sig om EMS-crémen, mina grabbar blev även av med sina 

finnar. 

 

Lena Karlsson. Har EMS-crémen både till dag/natt créme super nöjd! 

 

Eva-Liisa Kleber. Jag har ems-salva, och den biter på allt, torra partier, inflammationer, getingstick... 

 

Lisa Jansson. Gav min svärfar med stora hudproblem EMS i present och han behöver inte länge sin 

kortisonsalva. 

 

Emily Forslund. Mina barn får den när exem blommar upp å det hjälper jätte bra, snabbt… 

 

Ann-Charlotte Karlsson. EMS-créme hjälper snabbt mot munherpes. Bara att börja smeta på så fort 

det börjar tingla på läppen/runt munnen och applicera flera gånger om dagen. Då brukar det inte 

bryta fram alls. 



 

Eva-Britt Åström. EMS-créme, det enda jag tål att smörja runt ögonen, toppenbra! 

 

 

Elin Wiberg. Jag har använt EMS-créme till torr hud och även i underlivet i perioder då jag varit 

irriterad. 

 

Anne Marie Kees. Jag använder den på mina psoriasis ställen. Funkar bra och fördröjer behovet av 

kortisonsalvor. 

 

Irene Åkerblom. EMS. Bästa kräm jag använt. Har alltid använt Estee Lauder som kostar 700kr för en 

liten burk. Sen provade jag denna och nu står min dyra burk kvar i skåpet... Jag använder flera gånger 

om dagen i ansiktet och på kroppen.. Sååå underbar och huden är mjuk och finare dag för dag.. Är 63 

år! 

 

Kicki Sjöstrand. Använder EMS-cémen som ansiktskräm varje dag o den är väldigt dryg o därmed 

billig. 

 

Annica Forsberg. Jag använder EMS-salvan i ansiktet morgon o kväll. Har inte provat med cremen. 

 

Annelie Persson. Använder ems creme morgon o kväll i ansiktet 

 

Majbritt Falkensten Andersen. Manden min blev for 39 år siden forbrændt af solen, og har siden 

haft en "gammelmandsvorte". Endvidere har han lidt af soleksem og psoriasis. For et år siden 

begyndte vi med MSM og KS, vitaminer osv. - nu er han medicinfri og "vorten" har fortaget sig - 

psoriasissen ligeså. Det må vel siges, at være et fremskridt? 

 

Sara Svärdström Fd Unosson. Min vårta försvann med KS. Jag baddade med KS och filade med en fil 

och den försvann. Inget annat fungerade på vårtan. 

 

Ann Ardelius. Började med ks i mitten av augusti och blev väldigt förkyld i september och lyckades 

inte häva förkylningen. Nu fungerar det mycket bra. Tror att det är underhållsdosen på en msk 

morgon och kväll som gör skillnad. Känner jag av en förkylning ökar jag på dosen och även på c-

vitamin och d-vitamin. 

 

Jeanette Sneitz. Msm är jättebra för min fibromyalgi så det tar jag varje dag. 

 

Helinä Hirvasoja. Hemkommen från Thailandsemester. Hade Ionosil med mig och var den enda som 

inte drabbades av magsjuka! 

 

Anki Willenius Fd Vang. Jag satte gamla pappa på MSM för några veckor sedan. Tror inte det är sant. 

Han har inte mått så här bra på 40 år. All tinnitus är borta, reumatism och värk mycket bättre. Nu får 

han även tillägg med KS. 

 



Annelie Ek.Nagelbandsinfektion. Det hjälper. Jag fick det i höstas och var noggrann med att alltid ha 

på ett plåster med KS. Svullnaden gick ner och infektionen läkte ut. 

 

Inger Todd. Förra helgen kom sonen hem från bandycupen med guldmedalj. Dagen efter hade han 

ont i magen. Fick då vara hemma från skolan och blev ordinerad ks. Han blev frisk omgående. 

Medans över 10 st från laget plus tränare var sjuka flera dagar... 

 

Mirela Radic. Denna grupp har hjälpt mig/vår familj något kopiöst mkt och KS kan hjälpa till väldigt 

mkt så i princip är den relevant inom allt som har med hälsan att göra...kanske inte alltid bota men 

stärka immuniteten och vara så giftfri som möjligt. 

Jag blev medlem av ren nyfikenhet och sökte mig till "allt" som har med alternativ medicin att göra. 

Tanken var först att bygga upp mitt immunförsvar då min kropp kollapsade efter intag av enormt 

många och olika mediciner för psykisk ohälsa...jag litade blint på läkarna och tillslut 7 mediciner med 

maxdoser som förstörde mig totalt och jag svävade mellan liv och död. 

Trodde denna grupp då bara handlade om KS...men herregud vad jag fått ta del av här...oj oj oj vilken 

kunskap och historier..både solskenshistorier som helvetes. Att få ta del/info om bl.a 

monopolet/"massakern" inom läkemedelsindustrin och statens spel/vinst i det hela, om 

vaccinationers baksida, homeopati, vitaminer, fluor giftet mm mm har förändrat vårt levnadssätt 

totalt! 

Mina barn har fått alla vacciner tills jag blev medlem i gruppen (fick sen info om gruppen 

vaccinationers baksida) visst att jag blev vääääldigt rädd när jag fick läsa om allt det men jag kan inte 

göra det ogjort dock ändra på levnadssättet nu. 

Tack vare att jag fick höra om cbd-olja här i gruppen så har jag kunnat göra mig fri från psykofarmaka 

som drogat ner mig i fleeera år och nästan dödade mig!  

Jag har också fått så pass mkt "kött på benen" att jag kan sprida infon både om vaccinationer, KS, om 

cancerrisker och alla tips till dem som drabbas ang föda mm. 

Jag lyckades bl.a stoppa Gardasil-vaccinet till min dotter i sista sekund och informera föräldrarna i 

klassen om den...3 st avstod också...men alla andra vaccinationer som sagt har vi tagit och det är 

gjort tyvärr men nu är vi pålästa och börjar om. 

Jag vill inte leka någon besserwisser men detta är min erfarenhet och tacksamhet för att jag "hittade 

hit". 

 

Mariana Karlsson. Älskar silver o msm har hjälpt mig  har fibromyalgi mår så bra nu! Har inte mycket 

värk kvar mjukare i muskler o leder äter inte någon medicin mer som värk tabletter kan gå lång 

promenader nu  i stället för muskel salvor tar jag o blandar 1del msm o 6 delar silver vatten sprutar 

på där jag har ont  man får ondare vid utrensningen stå ut därför är det bra o spruta på det onda 

stället  har tagit msm i 1 år nu o silver 2 år o c vitamin slutar aldrig med msm silver! 

 

Camilla Jansson Hult. I fredags försökte magsjukan beröva familjen, sonen kräktes på förmiddagen 

och fick rent ks i småklunkar ca 0,5 dl , somnade och vakna tidig eftermiddag frisk pigg och hungrig!!! 



själv har jag immunbrist IgA och brukar bli smittad av allt, tog 1dl för att inte få magsjuka och jag är 

frisk än... Sprutar dagligen näsan och peppar peppar har inte haft någon sjukdom på länge... däremot 

är svamp svårt att bli av med. Men är supertacksam för KS. 

 

Mia Rydell Eriksson. Min son har haft en envis vårta på tån. Har provat massa medel men inget 

funkade på dom 2 åren vi tålmodigt försökt. Men så kom KS in i mitt liv. Fotbad för att luckra upp 

vårtan, filade sen ner den så mycket som det gick, och sen på med ett KS omslag över natten och 

natten därpå. Har upprepat detta en gång till en vecka senare och nu är vårtan väldigt mycket mindre 

och antagligen borta om ett par veckor och ett par KS omslag till! 

 

Emma Lukkarila. Jag hade inte så mycket PD (peroral dermatit) men för mig hjälpte det att inta msm-

pulver, inte använda tandkräm med SLS (helst utan fluor oxå men har det i min tandkräm..). Bara 

tvätta med vatten på de delar med utslag högst en gång om dagen, smörja med EMS créme/silver 

lotion/spraya silver på och sova med kräm innehållande zinkoxid! 

 

Sofie Jeanette Jansson. Jag botade min hund som hade ljuver o lungcancer kvar efter diagnotiseral 

livmodercancer, som dom tog bort med en gång. med kolloidaltsilvet tre tsk om dan i två veckor. o 

en kost med bara morötter rödbetor brysselkål o broccoli i två veckor, då hade hon bara tre små kvar 

i ljuvret av 11 o den i lungan, dom har vi tagit med silver i vattnet, så nu är hon botad, tre månader 

senare, det kanske inte är samma på människa, men det kan ju inte skada. en halv aprikoskärna om 

dan med. o nässelpulver. 

 

Camilla Ottinger-Frick. Dottern hade en period då hon hade springmask hela tiden, provade allt! Det 

enda som funkade var när hon fick KS ! Hon har inte fått tillbaka det! 

 

Hanna Piehl. Kan man få bättre luktsinne av MSM? Har använt det i 3 v ungefär och fått extremt 

mycket bättre luktsinne än innan. Om jag tex andas in djupt genom näsan ovanför barnens 

hemgjorda chokladbollar så känns det så starkt på hela tungan att det nästan är som om jag har en 

bit i munnen! Ska väl tilläggas att jag inte äter socker, kolhydrater mm för tillfället. Kör Candida diet. 

Häftigt i vilket fall som helst. 

 

Ann Furugård. Fick bort en vagel i ögat på 12 timmar i förra veckan, det är bara att spruta. 

 

Victoria C Sjödén. Absolut! Säger som Ann...vageln är ett minne blott. 

 

Sofi Premholt. Vaknade med ögoninflammation förra veckan, sprutade flera gånger under dagen, 

borta på kvällen. 

 

Ann Sundholm. En liten historia har själv nu druckit Msm och silvervatten en längre tid och blir bara 

bättre, fortsätter tills jag dör! Har aldrig mått så bra som nu, trots dödlig diagnos och jämt förkyld. 

Har nu klarat mig från allt vad infektioner heter. Endast lite nysning och lindrig förkylning men inget 

mer. Så sjukt nöjd! Har över 2 st prinsar i form av naken kattor och den ena är så känslig i magen och 

ständig nästa diarré och ännu värre blev de efter en infektion i ett litet sår han fick och långvarig 

antibiotika kur för att få bukt med de hela, har nu smugglat Silvervatten i deras drick skål och magen 

är nu bättre än den någonsin har varit så jag fortsätter med att smuggla i lite! 



 

Goofy Ramsten. Häller man upp enbart silver i en skål bredvid den vanliga vattenskålen väljer de ofta 

silverskålen. Silver har räddat min katt från urinproblem. Glömmer jag någon dag så står hon vid 

skåpet där KS finns. Mina katter har alltid fått silver, mina katter blir väldigt gamla, mellan 18 - 21. 

 

Christina Åslund. Solsken. En bekant med 2 dm stor tumör i magen är nu efter tre veckor med KS, 

broccoli och bikarbonat 50% mindre. Inga kommentarer ifrån läkarna. (Förvånar mig som 

sjuksköterska.) 

 

Emilie Forsell. Vaknade för en timme sedan o var helt säker på att jag åkt på magsjukan. Mådde så 

fruktansvärt illa, o jag kände hur det tryckte på i halsen. Gick upp o har nu druckit ca 2 dl KS på 40 

min. Har lagt mig i sängen o det känns som att jag kommer klara mig. Uppföljning 10 timmar senare:  

Är på jobbet nu o mår som vanligt! 

 

Malin Noone. Jag har alltid lite KS i min skurmopp och den blir aldrig äcklig. På jobbet fick jag en ny 

men begagnad skurmaskin som var bra äcklig i renvattentanken och eftersom jag inte kunde komma 

åt att göra rent så hällde jag KS i den, körde med den med KS i och det blev väldigt bra. 

 

Sarah Boij. Själv sprayade jag ks på väggen där dottern varit framme med tusch.Oerhört glad att jag 

såg färgen bara rinna av!! Ett DYGN efter att det var ditmålat. Så ja, jag använder ibland till städ. Fast 

ännu mer som fläckborttagare. Spillde rödvin på soffan på nyår. Vips! Så var det väck med ks! 

 

Frank Oliver Gaare. KS och MSM är inget jag kom i kontakt med via någon annons utan en person 

som är öppen för alternativa naturmedel. Det lät så spännadne att jag bara var tungen att testa. Och 

det ångrar jag inte en sekund. 

 

Linda Stensson Levin.  Jag häller upp en kork och tar på morgon o en på kvällen om det är 

influensatider på skolorna där barnen går. I mellanrummen tar jag ingenting då jag vill att kroppen 

löser saker själv. Till djuren (har två stora hundar och 3 katter) så häller jag "en skvätt" i deras 

dricksvatten. Utöver detta sprayar jag på huden vid behov, i ögonen och ev sår. Sprayar på mat om 

jag vill att den ska hålla sig fräsch till morgondagen, häller i egengjord deo och ibland i tvättmaskinen 

eller övrig rengöring. Jag har i perioder (använt ks i ca 14-15 år) tagit upp till 2 dl/dag i ca 3-7 dagar 

som kur och sedan återgått till normaldos på en kork 2-3ggr/dag. Jag tar det alltid ensamt om jag 

kommer ihåg det, dvs aldrig tillsammans med mat. Det går även utmärkt att använda som "oilpulling" 

om man tröttnar på sesam eller kokosoljan och vill köra den tekniken. Om man vet med sig att det är 

virus som härjar så är det bra att göra en 'silvergrogg' dvs blanda typ en kork ks med en skvätt 

alkohol (jag brukar sno makens fincognac el whiskey. 

 

Sara Boo. Jag har just startat upp en maskkompost. Det är alltid svårast i början, det ska bli rätt miljö, 

rätt bakteriekultur för att komposten ska ta fart. När jag öppnade locket såg jag till min förskräckelse 

hur svamp klädde hela ytan på komposten. Smiley frown Nu är det förstört tänkte jag. Jag kommer 

inte att bli av med den svampen och jag som skulle resa iväg några dagar och inte kunde ha koll på 

komposten... hur skulle jag fixa detta? Jag avlägsnade så mycket svamp som möjligt och sprayade 

med kolloidalt silver och la på en tidning som lock som jag också vätte med KS. Sen åkte jag och 

hoppades på det bästa. Jag pratade med min son efter några dagar och bad honom se hur 



komposten såg ut. Det fanns svamp igen och han sa till och med att det luktade illa. Jag bad honom 

att göra samma procedur som jag gjorde och efter några dagar kom jag hem igen och var beredd på 

att det nog inte gick att rädda komposten. Men vilken lycka! Komposten var fri från svamp, och 

luktade som den skulle dvs jord.Jag berättade för min väninna (som också har maskkompost) storyn 

om hur komposten hade räddats med KS... När jag inledande sa att jag sprayade med silver så utbrast 

hon... det är klart att det inte fungerar med silver i en kompost som bygger på bakterieflora, om det 

nu är bakteriedödande som du säger att det är. Ja, svarade jag... det eliminerar de DÅLIGA 

mikroorganismerna och sedan kan de goda få fäste och växa igen. Min kompost är ett strålande bevis 

för att KS styr upp floran av mikroorganismer, på något vis gynnar det de goda och eliminerar de 

"onda". Jag vet inte VARFÖR det fungerar på det viset, men jag måste inte veta - för mig räcker det 

att veta ATT det fungerar på det viset.Jag hade satt sticklingar i vatten (tre i samma glas) för att rota 

sig. På två hade dessvärre stor del av stjälken ruttnat, de fick slängas. På den sista var en liten bit 

rutten, som jag klippte bort. Den här gången hällde jag KS i vattnet. Och gissa vad? Ingen förruttnelse 

och stjälken har fått rötter... 

 

Mia Haglind-Hultgren. Här kommer en solskenshistoria: Min Mamma har ögonproblem med bl.a. 

ögonmigrän vilket innebär att det blixtrar för henne och synen blir suddig när anfallen kommer, 

väldigt obehagligt med andra ord. För 1,5 månad sen började hon på min inrådan att spreja ögonen 

morgon och kväll med KS (6 delar) och MSM (en del). Dagen efter försvann blixtrandet helt och har 

ännu inte dykt upp. Hon testade dock att avstå från att spreja (hon tyckte det var för bra för att vara 

sant). På tredje dagen dök problemen upp igen så nu kommer hon aldrig mer att sluta. Fantastiskt! 

 

Ari Palosaari. LCHF sen 6 år, KS sen 15 månader. MSM sen 3 månader. För mig är det en 

supercombo. Inga sjukdagar sen 8 år drygt. KS var pricken över iet och MSM en extra stor prick. 

 

Marita Langås Björkskog. Var till läkaren nyss med min pojke på 4-års kontroll, och läkaren fråga om 

vi har varit sjuk i vinter för hon såg att inte gossen hade behövt besöka akuten. Jag sa att dom 3 

minsta hade nog haft feber med förkylning, men det hör ju till med åldern. Poängtera att vi har 

Kolloidalt silver så vi har fått vara rätt så frisk med tanke på att vi är 2 vuxna och 6 barn i huset. Att 

säga kolloidalt silver till läkaren var nu som att svära i kyrkan...... 

 

Agneta Månlid.Jag har haft problem med magen i över en månad, fått springa på toa flera gånger om 

dagen. Sista tiden hade jag ont i magen varje dag också, blev så trött av det. Jag kom fram till att det 

var tarmarna, kanske en tarminfektion? Så i tre dagar tog jag en sup på ½ dl ks och 1 dl varmt vatten 

och drack snabbt en gång om dagen. Jag borde kanske ha gjort det fler gånger om dagen men 

glömde eftersom problemen försvann efter nån timme. Magen är perfekt nu. Efter bara tre dagar! 

Blev så till mig att jag skickade efter en 5-litersdunk. 

 

Susanne Sundberg. Detta är en knöl på min katt, den skulle opereras bort men tack vare att jag kom i 

kontakt med denna sida började jag använda silvervatten och silversalva. Smörjde 2 ggr om dagen 

och efter några veckor finns inte ett spår efter knölen. Likaså hade min hund en knöl som också nu är 

helt borta. För 5 veckor sedan visade sig att min katt har sitt tandkött över ena tanden, det skulle 

man åtgärda med att dra bort tanden. Jag har nu sprutat in KS i hennes mun och idag när jag tittar så 

är tandköttet på väg ner. Så nu syns tanden igen och det är inte alls lika ilsket rött!! Är så tacksam för 

denna produkt som besparat mig tre operationer!! Har sagt till min mamma att börja ge sin hund KS 



för sina juvertumörer, finns det något mer man kan göra för att stoppa förloppet?? 

 

 

 

 
 

Johan Glans.  gjorde precis så med min katt, hon fick 3 sådana "fettknölar" (som veterinären) sa. syns 

bara lite kvar. Jag har slarvat men ska bli bättre nu när jag fick påminnelse. 

 

Susanne Sundberg. Jag har köpt silversalva och vatten på naturliga Norrland. Jag la på ett tjockt lager 

till natten och droppade på KS en gång om dagen. Min katt hade talgkörtelinflammation och min 

hund fick en knöl efter en kvesa som läkte fel. Inga frågor är dumma Emoji smile kul att kunna hjälpa 

andra med sina djur. 

 

Margareta Aronsson. Silvervatten är bra till allting! Jag lovar! Pröva! 

 

Cecilia Jönsson. Åkte på värsta urinvägsinfektion, en av de värsta jag någonsin haft brukar normalt 

behöva gå till läkaren och sen hålla på i veckovis ibland månadsvis och kämpa med olika penicilliner. 

Tre dagars behandling med ks och urinvägsinfektion är som bortblåst. Vilket trolleri. Jag tar en 

matsked, men nu hade jag varit slarvig med att ta ks, åkte på UVI och då drack jag ca. 1dl ks om 

dagen i tre dagar samt dränkte tros-skydd med ks. Jag använder Ionosil. 

 

Stefan Sandström. Min hund överlevde en fullt gången Pyometra tack vare KS, så min ironi baserar 

sig på alla som tror att KS inte fungerar - vilket vi har fått sett en hel del av i denna grupp på sistone. 

Jag har själv inga tvivel men jag trodde inte någon kunde vara så inställd på att missuppfatta 



uppenbarheter så som du nyss gjorde. Därför använde jag mig av ironi för att förlöjliga alla de som 

hatar på KS utan egen insikt eller erfarenheter. 

 

Camilla Christensen. Jag har använt KS på hästarna också när inget annat hjälp som veterinärer 

skrivit ut.. Det är något magiskt med det! 

 

Martyna Wagner. Yes yes, har använt KS i snart 3 år och det är fantastiskt! Har inte varit sjuk på 

alldeles för länge, ibland saknar jag att ligga i sängen o vara dålig haha… 

 

Tobias Lindberg. Jag tycker att KS är toppen, hela vår familj använder det. Inte dagligen, men nästan. 

 

Jaana Säker. I tisdags fick jag åka in akut med sonen på 22mån, då han skrek och höll sig om öronen. 

Han hade fått dubbelsidig öroninflammation igen. Strax innan jul åt han en kur antibiotika mot det, 

vilket jag ångrar sjukt mycket då hans mage pajade Smiley frown Läkaren skrev nu ut starkare dos 

och Kåvepenin, vilket jag valde att inte behandla med. Jag har istället behandlat med ks och kokosolja 

och han har inte klagat över smärta nåt mer. Placebo på ett så litet barn? Skulle inte tro det! Yay så 

glad!!! 

 

Therese van Kerkvoorde. Precis samma anledning som förde mig och familjen förde oss till KS från 

början; för 17 år sedan. Sedan 17 år har ingen i vår familj behövt antibiotika mer (trots 

öroninflammationer, bihålsinflammationer, halsfluss, urinvägsinfektioner och andra mindre 

hälsotrubbel)! 

 

Anonym. Jag började inhalera KS för ca ett halv år sen på min son som har en muskelsjukdom och 

han får alltid lunginflammation och blir inlagd på sjukhus när han får en förkylning, men peppar 

peppar så har han sluppit det sen jag började med KS och vi har klarat det hemma när han har fått en 

förkylning. Just nu är han förkyld och jag inhalerar 1 gång i timmen på natten ( han har bipapmaskin) 

och 3-4 gånger på dagen och jag har en bra känsla att vi kommer att klara detta hemma även denna 

gången. Läkarna undrar hur det är med Theo och är väldigt förvånade över att vi inte har varit inlagda 

på länge. Läkaren: inhalerar ni mycket koksalt? Jag: Japp. Kommer säkert berätta om det i framtiden, 

men just nu orkar jag inte ta den fighten. Jag är bara så tacksam och glad att det hjälper min son. 

Tack för en fantastisk produkt  

 

Lena Myrman. Brände mig på kokande vatten , spraya med ks och smörja med EMS - salva . Bilder 

kommer i kommentarer . Behandlingen gjorde jag i sex dar . Tycker resultatet är helt fantastiskt! 

 



 
 

 
 

Linda Holgersson. Silver är fantastisk. Jag brände mig på handen för ett tag sedan. Dock inte så 

mycket som ovan. Men dränkte in silver i en handduk och virade runt. Det syntes inte 2 timmar 

senare. 

 

Anki Willenius Fd Vang. För inte länge sedan skrev jag om gamla pappa som jag satte på MSM. På 

kort tid förändrades hans liv. Tinnitus försvann, nästan all värk osv. Han har inte mått så här bra på 

40 år. Bara överdoserat värkpiller och dubbla morfinplåster. Idag tappade jag hakan. Han har skaffat 

hund och ska börja promenera och gå ner i vikt. Han har bott framför TVn senaste åren. Vi barn och 

barnbarn har sett hur han tappat gnistan och bara väntat på graven. Pratat om att sälja huset och in 

på ålderdomshem. Nu börjar han tom prata om att gräva i trädgården i sommar. Jag har svårt att 

förstå vilken ENORM påverkan MSM har haft på honom.....Ville bara berätta denna 

solskenshistoria..... Jag har svårt att greppa detta... Men är jätteglad! 

 

Björn von Backe. Min magiska dos MSM blev 1 msk. Där blev jag pigg och fick ork. Mitt ajaj i knäna 

försvann som jag haft sen dinosauriernas tid. Hö/gräsallergin försvann (antar att det är pga msm, för 

ks borde inte gjort det). Har förresten testat dubbla dosen, två msk men märkte inget 'ytterligare' så 

jag backade igen. 

 

Sussi König. Igår: känningar av öroninflammation. Ett par droppar i örat innan läggdags. Idag ingen 



smärta! The power av ks! 

 

Christina Lindahl. Min katt dricker mer än gärna vatten med MSM men KS var tydligen ännu godare 

för hon drack upp allt hon fick - ca en halv dl på en gång. 

 

Marita Hinnsell. Ks är toppen! Jag droppar även Johannesolja i öronen vid förkylning. Aldrig mer 

kåvepenin. 

 

Weine Rapp. Baddade sonens öga på morgonen och allt verkade redan bli bättre under dagen. Gör 

om det imorgon. Lidit av detta länge nog... 

 

Handduk i ögat. Dag 1. 

 

 
 

Dag 2. Täcker mer, men inte lika mörkröd färg. Mindre irriterat 

 



 
 

Eva Larsson. KS funkar för förkylning och mår toppen tar lite varje dag. 

 

Anna Hagg Drougge. KS funkar jättebra. Använder det vid behov. 

 

Magnus Abrahamsson. Har botat mig själv och mina vänner från olika åkommor. 

Dödsmedelsbolagens största fiende. 

 

Vidar Salste. KS är en klar favorit. Hörde talats om det för nått år sedan och den har hur många 

användnings områden som helst! 

 

Niclas Arehov. Jag använder KS och har gjort i ca 5 år. Fantastisk produkt! 

 

Malin Rosén. KS is da shit!!!  Love it! 

 

Agneta Sener. Jag  har alltid KS hemma! 

 

Susanne Trollmann. Silver har använts inom sjukvården i decennier, som ytdesinfektionsmedel, samt 

i produkter för brännskadevård. Inget snack om saken att det är en bakteriedödande och 

virusdödande produkt. 

 

Anna-Karin Akka Persson. Har alltid KS hemma! Har använt det i typ 20 år och än är jag inte blå. 

 

Jonathan Pohlin. jag och min pappa använder det. det är grymt! har hjälpt otroligt många gånger. 

 

Lisa Svensson.  Jag har testat själv och det är tummen upp. Har även haft kontakt med en veterinär 

som gav sina hästar och märkte riktigt bra förändringar. Jag slapp maginfluensa för några veckor 

sedan pga KS. Sonen fick det via dagis. Varje gång jag började känna av symptom (vilket hände flera 



gånger i form av bla illamående, ont i kroppen, helt matt) så drack jag och efter ett tag så la det sig 

helt. 

 

Niklas Baastardo Andersson. En bekants tjej fick bältros, jag gav dom en flaska o sa åt henne att ta 

ett par teskedar om dagen. Hon vart frisk fortare än läkarna kunde ana... Underligt! Tips, prova att ha 

i en nässprayflaska om du är förkyld etc. 

 

Zenita Källström. Min rottweiler fick 3 extra månader pga KS... När hon fick aggressiv skelettcancer! 

Veterinären trodde Max 1 vecka men levde GOTT i tre månader... 

 

Anja Söder. Fibromyalgi.  Jag tar ca 3 klunkar per dag rent. Morgon, middag, kväll. Det är nog ca 1/2 

dl per gång. Man ska behålla det i munnen en stund innan man sväljer. Det hjälper i varje fall mig mot 

fibron. 

 

Carina Andersson. KS är toppen för att motverka dålig munhälsa hos både Katt och Hund. 

 

Liselotte Låås. Jag har fibromyalgi och jag tar ks och msm plus vitaminer Funkar kanon på smärtan 

inte helt smärt fri men otroligt mycket bättre! 

 

Anette Selberg. Måste få dela med mig: min 18 månaders grabb vaknade natten till i tisdags med 

vattkoppor på ca 80 % av kroppen. Öronen, rumpan, ja you name it. Sprayade med KS och gav han 

några små huttar i vällingen. Dagen efter syntes knappt några koppor, och torsdag var han helt 

symtomfri- inga koppar, ingen feber ingenting! Är det här möjligt? Kan knappt Tro det själv !! Det 

hann aldrig börja klia på honom! Lindrigare version får man leta efter- trots ett otroligt stort utslag, 

eftersom han hade över i princip hela kroppen. 

 

Sofia Lina Ljungqvist. Hade precis samma med min son, sprayade på och det försvann. 

 

Michael Zazzio. Immunitetsskyddet börjar att utvecklas direkt då infektionen kommer in i kroppen 

men det tar omkring en vecka innan kroppen har tillverkat full uppsättning av antikroppar. Din son 

kommer därefter att få ett livslångt skydd mot vattkoppor även om han bara har haft symtomen i en 

timme eller en natt eller ett dygn. Fördelen med KS är att det tar död på en massa bakterier som 

annars riskerar att infektera såren. Ungar är ju experter på att vara skitiga och därför drabbas de ofta 

av stora problem vid vattkoppor. Med KS minskar den risken och man kan ge rikligt med KS vid den 

här typen av sjukdomar. Michael Zazzio, leg ssk 

 

Carina Fredriksson. Vi ger våran hund glukosamin endast. Mycket snabb effekt. Redan efter ett par 

dagar. 

 

Andréa Bäckstedt. Har varit med i gruppen ett tag. Läst och följt många inlägg. Jag vet hur bra KS är. 

Det har hjälpt mig så mycket och andra jag har min närhet. Och för varje inlägg man läser så slutar 

man aldrig bli förvånad vilken kanon produkt det är!! 

 

Yrva. Jag har förbrukat över 40 l colloidalt silver genom åren, i syfte att få bort fästingsmitta ur 

organismen, då inte långtidsanvändning av antibiotika hjälpt. Helt klart är, av mina egna empiriska 



erfarenheter, att colloidalt silver hjälpt mig. Fått röda ringar och blivit mycket sjuk alla 3 ggr. efter 

kontaminering av diverse virus och smittor från fästingar. Långa månader med antibiotika hjälpte 

inte, vilket däremot silvret gjorde. Jag överdoserade ett tag, fick då problem med lederna, tog då ett 

halvt dricksglas. Numer tar jag en full sjukhuskopp i plast, varje dag. Inga problem med sömnen, blir 

inte "uppskruvad". 

 

Ann-Helèn Gustavsson. Har använt KS på min häst! Hon blev bättre i ögat efter det att hon fått detta 

ihop med ögonsalva! 

 

Anki Willenius Fd Vang. Drabbades av herpesblåsor på läppen och tog silversalva denna gång. Tjohoo 

det hjälpte på mig minst lika bra som salvor från apotek. Inte en massa kemikalier! 

 

Lindstrand Thomas. Hörde precis reklamen på radio om 'Anti' typ 99-105 :- för en liten liten tub. På 

mig har KS funkat bra på herpesutslag. 

 

Hanna Enell. Hej, jag vill bara dela med mig av en positiv händelse.För att en släkting har haft kronisk 

lunginflammation i över 9år. Han har behandlats med antibiotika i olika former och styrkor men han 

har fortfarande haft problemen kvar. Varit trött, hostig och anfådd. Han har sovit dåligt p.g.a detta. 

Fick olika astmamediciner för att underlätta andningen men inget har hjälpt honom. Senaste 

mätningen av bakterier i utandningsluften var på mer än 250. Jag fick honom att pröva KS och han 

har nu inhalerat detta i 2mån och var tillbaka på lungkliniken för en kontroll och nu är det nere på 

125! Va bra! Sa läk då fungerar ju pulmicort! - ja jo men visst, svarade han då. Han har ätit pulmicort 

länge nu och inget hände innan KS. Han sa aldrig till läk vad han har börjat med så det kan man ju 

inte lasta läkaren med. Kul att något hjälper efter alla dessa år! Heja KS! 

 

Mimmi La Vida. Sannheten bør legen hans få for ellers fortsetter han gi andre medisin som ikke 

virker. Det er ikke alle leger som støtter Big Pharma! Min lege anbefalte meg KS og gir heller hjelp i 

form av alternative legemidler enn skolemedisin med bivirkninger  Dette vil bli tenden på sikt tror 

jeg. 

 

Helene Ellis. Jag har en hund som fick urinvägsinfektion. Han fick 1 msk 4 ggr om dagen i en vecka 

och blev frisk. fortsatte med lägre dosering några extra dagar. 

 

Helena Huldt. Min hund fick sig ett hål idag efter en större hunds hörntand. Tur i oturen så verkar 

min klarat sig från fler skador än den här. Återigen plockar jag fram allt-i-allo ks och låter den göra 

sitt. Inte bara jag som använder den dvs mot min ohälsa. Tur att de fanns ks hemma så jag kunde 

direkt sätta igång men rengöring av såret och ge ks direkt i munnen. Även det här ska bli bra. 

Lyckades spruta ner i hålen innan det svullnade till ordentligt. Nu är det bra svullet efter min 

"behandling". Men en rejält blöt ks kompress ligger på konstant med lite tejp. Han tar inte bort sånt 

om jag sagt åt honom att låta bli. Mina undersköterskakunskaper, sen jag arbetade på sjukhus med 

just hud och sår, kommer till användning igen.  

 



 
 

Carina Bellis. Jag har tagit MSM i snart ett och halvt år och hjälpt mig att bli mycket bättre i rygg 

leder mer ork piggare. Dom flesta idag har stora brister på just svavel MSM. 

 

Eva Jarlhed. Du får nog läsa på lite. Finns hur mycket information som helst. När jag hörde talas om 

detta för ett par år sedan tyckte jag att det inte lät klokt. Var mycket skeptisk. Läste på, vilket tog lång 

tid. Bestämde mig för o pröva. Inte varit sjuk på 2 år. Förr var jag förkyld nästan en gång i månaden. 

Lycka till! 

 

Carina Forslund. Har nu gjort slut på en flaska KS och jag måste få säga att efter jag varit väldigt 

kritisk till detta så är jag så glad att jag testade. Har reumatism, fibromyalgi och ibs. Kan inte äta 

läkemedel går ständigt med svullna händer och svåra smärtor. Efter ca en vecka med KS så försvann 

inflammationen i händerna, min nacke som jag alltid har fruktansvärt ont i är nästan smärtfri, jag är 

inte lika trött längre (har kronisk trötthetssyndrom ). Visade mina händer för mina vänner och de 

tyckte det var helt otroligt. Jag är så glad. Min hund som nästan aldrig dricker vatten har äntligen 

börjat dricka då han får vatten med KS i. Ville bara berätta detta eftersom jag har varit en av dem 

som absolut inte trodde på att KS skulle fungera. Jag är så glad! Jag började med en tsk morgon och 

kväll ökade efter två veckor till en halv msk morgon och kväll. 

 

Eva Börjesson. Har oxå bara positiva erfarenheter. 

 

Lise-Lott Richard. Jag och min man och katterna gör av med en liter/vecka. 

 

Elvira Wickenbergh. Jag har MSM o Silver o mina exem på händerna är nästan borta! 

 

Ihren Tallbom. Nu har jag gjort slut med en flaska KS. Har en annan på lut. Vet inte hur han reagerar 

om jag berättar att jag brukar göra slut på dom ganska fort. Får se hur länge den senaste står ut med 

mig. Gillar hur han läker mig inifrån och ut, och ibland bakom örat. Han är så bra med sin vätska, vet 

hur jag blir lugn. Får väl vara lite försiktig med den senaste, vill ju inte det tar slut så fort. Men å 

andra sidan, det kommer alltid nya, påfyllda… 

 



Thomas Pliret Nyqwist. Alla "vanliga" människor som ger KS en chans brukar få väldigt positva 

upplevelser och reaktioner. Jag själv inkluderad. Livsmedelsverket är inte inkluderade, tyvärr. De har 

inte hajjat... ännu. 

 

Kristina Engström. Så glad att du också blivit hjälpt med KS, jag är också reumatiker med aggressiv 

RA, mår toppen nu sen jag började med KS och msm , slapp Ryggoperation då jag blev så mycket 

bättre , kan varmt rekommendera msm också ( glöm då inte C-vitamin). 

 

Rebecka A Sand. Jag har också fibro o har blivit hjälpt av ks, msm o c vitamin. Äter gurkmeja, nypon o 

ingefära också för lederna. 

 

Katarina McLaughlin. Vår ena katt fick ett långt sår som fläkte upp hans hud (7 cm). Inget blod, men 

vi såg innandömet! Efter 8 dagar av KS (ut, och invändigt) så var det helt läkt! Hos veterinären hade 

han varit tvungen att sövas och sys. (Efterkontroll hos veterinär gjord, och veterinären 

rekommenderar nu KS). 

 

Madelen Carlmark. Jag ger min hund 1 msk varje dag. Har en toypudel på 5 kg. Även silver i ögonen 

då han har lätt att få torra ögon och därmed rinner ögonen. Sprayar även KS bak på rumpan då han 

har tidigare haft problem med körtlar där. Han tycker silvret smakar starkt men jag håller i munnen 

och ger en msk så han sväljer det och hostar lite sen bara då han inte gillar smaken. Hunden är 11 år i 

år och silvret håller borta infektioner och bakterier så spray och ge oralt är kanon att ge de 4 benta 

med. 

 

Anita Buøy. Jeg har brukt sølvvann til hunden min . Han har hatt store problemer med tennene og 

betennelse i tannkjøtt. Mange vetrinærbesøk og trekking/rensing og store regninger. Så begynte vi 

på sølvvann for 2 mnd siden og munnhulen er nå frisk. Ingen vond lukt og ingen løse tenner. Dette 

funket bra. 

 

Josefine Clair. Jag tipsade en vän till mig om Ems salvan och hennes Psoriasis var nästan helt borta på 

mindre än ett dygn, så jag rekommenderar den starkt! 

 

Helena Schön. KS bromsade upp placken på min MS - sjukdom och hos diabetes 2 patient (min man) 

syn förbättrades markant, på bara 1,5 år, genom måttligt användning av KS. 

 

Helene Dahlqvist. Jag har precis haft bihåleinflammation o det är jätteeffektivt!! Sprayat som 

nässpray flera ggr/dag + tagit invärtes morgon o kväll. Toppen med KS. 

 

Anneli Hulldin. Fantastiska KS, dottern kommer hem från skolan med 39 graders feber, halsont, 

huvudvärk och värk i kroppen. Klassiska influensasymtom med andra ord. Hon får alkoholfri 

Silvergrogg x 2 sover i 6 timmar och det enda som återstår är lite huvudvärk. 

 

Sabina Larsson. Jag vill bara dela med mig av en underbar sak! Tack Anders för inosil!! Min svärfar 

har länge varit dålig av disellungor. Han har arbetat som lastbilschaufför i drygt 40 år. Han har aldrig 

rökt eller snusat inte heller några mängder med alkohol pga sitt arbete har han avstått. Vi har hört 

han hosta den där djupa hostande pipa och vibrera när han andas. Han tror inte på naturmedicin 



över huvudtaget!! För några månader sedan köpte vi en inhalator åt honom och KS. Han har använt 

detta dgl sedan han fick det av oss och nu köper svärmor Ks åt honom. Vi har märkt en makalös 

förbättring. Han låter inte längre som ett tröskverk. Eller en vibrerande mobil!!! Hans otäcka 

hostingar är bättre och uppenbarligen när han själv fortsätter med innhalatorn så märker han nog 

själv att det funkar, fast att han inte erkänner det, ni vet envisa gubbar. Jag och min man är 

överlyckliga över denna förändring. Jag bara önskar att jag viste om detta för 10 år sedan då hade 

nog min mamma levt idag. Tack Anders för den förändring du gjort i våra liv! 

 

Elina Neva-Juoni. Hållt mig frisk hela hösten trots all sjukdom på jobbet & sambon. Har druckit ks så 

fort jag känt något från halsen. Men så slutade jag upp med ks för den var nerpackad någonstans 

med flytten & då passade väl den där förkylningen på! En veckas förkylning nu men det går mot 

ljusare tider. 

 

Isabella Persson. Jag blev biten før 2 veckor sen av en katt och tvættade med KS, hade KS på bomull 

på såret. Det blev infekterat, gullt var kom ut. Jag tryckte ut det och tvættade med KS. Såret ær lækt 

idag, har bara en rød påminnelse var det var. Ingen løjlig vaccin eller lækarbesøk bara bomull och KS! 

 

Susanne Borg. Jag nös som en tok och snorade. Dagen efter var jag helt frisk. Jag drack silver och 

Skåne med citron. Man taget vad man haver. Använde ks som nässpray också. 

 

Sandra Andersson. Va med sonen på 5 år till tandläkaren nyss. Borstar tänderna med kokosolja och 

pepparmintsolja och gurglar ks varje morgon och kväll.. Dom gapade av att han hade så fina felfria 

tänder, underbart att känna att man gör rätt i att undvika flour och skit. Mina ilande oxå första 

veckorna efter att jag slutade med flour. Men nu är d bra, men jag har fått vitare tänder sen jag tog 

bort flour. 

 

Ann-Katrine Backman. I love Ionosil!!! Hällde kokande varmt vatten över foten just och det började 

bränna som jag vet inte vad. Satte mig och sprayade på rent Ionosil i ca 5 minuter. Nu har smärtan 

försvunnit och ingen tillstymmelse till någon brännskada. Jag vet ju vilken effekt Ionosil har, då jag 

använt det så länge, men blir ändå förvånad varje gång över dess effekt. Helt otroligt, hade jag inte 

haft Ionosil nu hade jag inte kunnat t.ex. ha på en strumpa och nu märker jag absolut ingenting. 

Precis som om inget hänt. Helt överväldigad! 

 

Mimmi Sigrid. Min sambo fick frityrolja över hela handen, jag baddade med ks o de blev inte ett 

märke. Samma när jag brände mig på plattången den blir 250g varm o jag såg att skinnet smälte men 

ja hade ks på över natten o dagen efter var de bra igen. 

 

Nina Bjurström. Själv har jag ej ätit nån antibiotika på nästan 2 år.. . Har rosacea...tar det invärtes o 

sprayar på huden. 

 

Rigmor Olsson. Härligt håller med finns inget som är bättre än ionosil silver används varje dag till allt 

möjligt. 

 

Sarita Axelgrim. Jag har ofta lite för bråttom och klantar mig då och då med både skärsår och 

brännskador som följd. Jag sprayar alltid ks med min sprayflaska tills det slutar blöda/slutar göra ont 



och vara rött efter en brännskada. Fungerar varje gång och jag kan fortsätta att ha bråttom och 

slarva lite. 

 

Berit Birn. Ja Ionosil är helt otroligt på brännskador, råkade ta i en gryta som varit i ugnen, Ajjjj, 

spraya Ks, o vips så var de ok. 

 

Märta Wannestrand. Ann-Catrine...jag är så tacksam för din info ang. mina problem med tarmfickor. 

Även en man i gruppen som skrev tips. Jag mår riktigt bra. Inge antibiotika här inte. Har ju alltid 

hemma både KS o MSM o annat. Men man får ju alltid lära sig tack vare Er. Prenumererar på 

tidningen 2000-talets Vetenskap, där jag hittade annons om olika produkter. Jag ringde dit o fick så 

härligt bemötande av Damen i Löddeköpinge. Nuhar jag turen att få 1 liter KS + 1 burk MSM for att 

jag var stödjer SARA -föreningen som har samarbete med nämnda bästa tidningen..Än en gång . Tack 

till Er. ..vh 

 

Eva Jarlhed. Tar KS i förebyggande syfte. Förr var jag alltid sjuk i div. Övre luftvägsinfektioner. Var o 

varannan månad. Nu har jag inte haft tillstymmelse till detta elände på 2 år. Vågar inte sluta. Sprayar 

munnen med KS varje morgon. Kommer jag ihåg tar jag även en "slurk" då o då. 

 

Lenita Svensson. Tagit en slurk KS och sprutat i ansiktet ofta, samt ätit b12. Jag har blivit mycket 

bättre  i min acne. 

 

Cissi Folkin Wågman. Vi håller just nu, sen 22/12, på med en ordentlig utrensning av sonens exem 

och matallergier. Han har haft exem sen 2 års ålder och fyller snart 9 år. För 3 v sen träffade vi läkare 

som bara hade 2 saker att erbjuda. Cellgifter och andra sprutor, en i månaden. Jag sa då att vi börjat 

på alternativ väg och jag blev positivt överraskad av allergiläkaren och hudläkaren. Jag var laddad till 

tänderna att försvara vårt val, men de tyckte det var helt ok och sa bara att de fanns där om vi 

behövde deras hjälp framöver. Jag sa att vi gett dom 7 år och allt bara blivit värre, och att vi nu ger 

detta en chans. Det är ingen dans på rosor kan jag lova, med en son som inte går utanför dörren och 

framför allt inte till skolan, vakna nätter, kli, blödande och vätskade sår mm. Men... vill bara visa ett 

så himla bra exempel. Detta var sonens fötter igår och i em. Smörjt m silversalva och sprayat silver 

flera gånger per dag och natt. Underbart! Läkarna hade garanterat slagit bakut om de sett foten igår. 

 



 
 

Elli Arnell Ambrus.  Hade cellförändringar, och fick göra 3 prover på 6 månader! Började med extra 

dos ks och msm när jag fick veta ,och drack guldmjölk varje kväll bla, undvek socker! Vid sista besöket 

var det "borta"! Gången innan var det nästan att planera in för att op bort "det mesta" om sista 

testet fortfarande visat på oförändrade cellförändringar. ..om det har att göra med det jag gjorde 

eller om det hade försvunnit ändå vet jag ju inte, men jag vet vad jag själv tror iaf. 

 

AleXsandra Persson.Influensa som går runt varav 3 i min väldiga närhet blivit svinsjuka. O jag som 

förra året var sjuk 1-2 gånger per månad har nu kunnat förhindra detta. Jag började ta KS såfort 

första personen , min pappa blev sjuk. O jag fick mig en Putte liten släng häromdagen då min pojkvän 

också blev sjuk . Jag intog då en dos KS på morgonen när jag började känna i hals o näsa , det 

försvann sedan väldigt väl o snabbt o jag har nu inte fått några mer symtom eller att 

förkylningen/influensan brytit ut. Min kille var väldigt förvånad då jag är så mottaglig de senaste åren 



för förkylningar o influenser. 

 

Lena Berntsson. Jag tar ett rejält snapsglas varje kväll året om. Håller det i munnen länge, skvalpar 

omkring lite, sväljer lite i taget tills det är slut. Sedan har jag alltid med mej i nässpray flaska som jag 

sprayar mej ofta med i näsa, hals, ögon, duschar över ansiktet som får torka in. Funkar kanon, bara 

fantasin som sätter gränserna. Det är "vatten". 

 

Birgitta Jensen. MSM, jag har haft ständigt återkommande bölder i båda ljumskarna, på höger sida 

har det läkt ut och nästan borta på vänster. 

 

Anki Andersson. Har hittat ett nytt (åtminstone för mig) användningsområde för kolloidalt silver, 

nämligen mot sorgmyggor eller blomflugor som de ibland kallas. Lägenheten har kryllat av dem hela 

vintern. Var precis på väg att köpa något som heter Nemablom som skulle kunna ta död på de små 

rackarna, men kom på att jag skulle testa KS först. Hällde några tsk i vattenkannan och provade på en 

krukväxt först. Den verkade klara silvret så jag började vattna alla växterna med silvervattnet. Nu 

några veckor senare har jag bara sett någon enstaka fluga så det verkar fungera. 

 

Simon West. Vad gäller silverjoner generellt.. så använder jag detta dagligen i olika bandager etc när 

jag lägger om infekterade sår på kliniken jag jobbar på som sjuksköterska, skulle glädjeligen använda 

KS i arbetet om det inte vore för just den till stora delar korrupta läkemedelsindustrin. Har 

exprimenterat på mig själv och vänner med Kollodialt silver under 1 - 2 år och ser massa positiva 

resultat. 

 

Susanne Sundberg. Jag häller alltid KS i mina blommor, de blommar bättre och längre. När jag kom 

hem efter semester i två veckor blommade mina orkidéer fortfarande trots att ingen vattnade på 

dessa veckor. 

 

Jan-Erik Jonsson. Har själv använt ks i ett par år och har inga biverkningar fått. Däremot har jag fått 

bukt med inflammationer i både armar och axlar som enligt läkare var kroniskt. 

 

Rose-Marie Eklund.  Min dotter brände sig rejält på ena handen. Hon sköljde så fort hon kunde med 

ks, på med våtkompress med ks. Trots att hon hade en brännblåsa över nästa två fingrar, så såg man 

ingen brännskada dagen efter. 

 

Arzu Enesdennis. Tack för Msm, min pappa mår 10 år yngre . Hans ont på leder är försvunna efter 

redan 2 veckor . Han sover bättre och rör på sig bättre. Han har börjad med 1 tsk pulver sedan ökad 2 

tsk pulver. Tar en gång om dagen... 

 

Jennie Boije Af Gennäs. Här händer det grejer Smiley smile Har druckit silver nästan varje dag i ca 9 

månader. Hade utrensningssymptom i början, men annars har inget "stort" hänt förutom att jag inte 

varit sjuk en enda gång och känner mig väldigt frisk. För några dagar sedan började jag även dricka 

citronvatten mer regelbundet än innan och det verkar ha gett en extra boost.  Jag har haft vit 

beläggning på min tunga i många år, men i förrgår började det försvinna och nu ikväll är allt borta. 

Den är rosa. Jag har märkt att jag har minskat mitt mjölkintag och juiceintag de senaste veckorna, 

men inte på något sätt uteslutit detta ur min kost. Tror att minskningen + silvret + citronen gjorde 



susen. Känns iaf helt otroligt. Jag hade typ gett upp hoppet om min tunga. 

 

Magda. MSM är ju det bästa smärtlindrade medlet jag har provat. jag har haft så ont i min rygg sedan 

jag var tonåring att jag har haft svårt att sitta. Nu kan jag sitta utan problem. Jag kan gå utan stöd 

också. Att använda rollator när man är bara är lite över 50 är ju inte kul - det var inte roligt när jag var 

lite över 40 heller. jag är utbildad själv i alternativ medicin och det otroliga är att jag har blivit tillsagd 

att MSM är ett onödigt preparat. men det var ju fel. Jag är glad att jag vågade prova. 

 

Anita O Björn Andersson. En av oss har cancer i bukspottkörteln och dricker sedan drygt ett år 

tillbaka 1/2 dl KS rent + 1 tsk bikarbonat utrört i vatten + D-vitamin TVÅ ggr dagligen och mår bra av 

det! Läkarna är förvånade över att det går så bra! Det är liksom inte det förväntade resultatet då 

tumören krympt och cancermarkörerna gått ner från över 2000 till under 100! Rekommenderar 

varmt KS! Jag blev för ca 14 månader sedan diagnostiserad med pancreascancer, opererad och 

förklarad ej behandlingsbar med kort tid kvar. Jag började med KS ca.0,4dl morgon och kväll. 

Dessutom bikarbonat (natron) en tesked utrört i vatten morgon och kväll och D vitamin till det. 

Dessutom har jag fått mycket healing. Något av detta har fått min cancer att minska. Jag får 

dessutom cellgiftsbehandling, men min läkare säger att cellgiftsbehandlingen inte ger det resultatet. 

Jag har berättat för läkaren om min behandling för att inget skall krocka, men läkaren sa bara: 

Fortsätt med det du gör. Dessutom planerar vi vår andra Spanienresa sedan operationen! Mao Jag 

mår ganska bra! 

 

Elisabeth Söderström. Jag tar med mig KS till tandläkaren och sprayar vid varje sköljning när jag tar 

tandsten för att ta död på de bakterier som frigörs. Har aldrig några problem efter att tagit tandsten 

längre, tidigare fick jag ont i munnen och blev öm i huden i hela ansiktet. Om jag skulle dra någon 

tand skulle jag göra samma sak, direkt medans jag satt i stolen. 

 

Marina Olsson. KS har jag baddat en katt som hade svåra hårlösa partier o svullet anus öron ben mm 

baddade med det och vid anus fick protest direkt men nästa dag jag kom var svullnaden borta jippi 

och de andra såren baddades varje dag med bättring , men hade det inte hjälpt sa jag att de måste 

kontakta vet för katten ska inte få lida sa jag och krage hade vi till en början varje dag . Han blev så fin 

synd bara att jag inte fotade honom för bildbevis. 

 

 
 

Ninnie Hermansson. Efter 25 år i knäkarantän, har jag kunnat börja springa igen vid 63 års ålder. Tack 

vare MSM. Jag är visserligen inget barn men mitt fall är så tydligt när det gäller MSM. Bör gälla barn 

också. 



 

Ulrika Hiller. Jag ställde fram en skål med vatten o en med KS till min katt o det resulterade i att hon 

valde att bara dricka KS. Själv tar jag 15-20 ml efter att jag borstat tänderna o låter det vara kvar en 

stund i munnen så att det tas upp i slemhinnan innan jag sväljer ner det. Det är själva 

underhållsdosen sen kan man ta ½ dl i ett glas med ljummet vatten om man får magsjuka. det ljumna 

vattnet gör så att det går ut i tarmarna snabbare. Vid förkylningssymtom blandar man silvergrogg på 

citron, KS o lite vin som man tar teskedsvis under en längre period. 

 

Marie Nordgren. Nu har jag använt ks i snart 1 månad. De 3 sista veckorna har jag inte behövt ta min 

astmamedicin som jag var tvungen att ta morgon och kväll och ibland mer. Mina värden har redan 

blivit bättre på min underfunktion av sköldkörteln. Nu måste jag sänka medicinen. Känner mig 

mycket piggare inte lika stel längre pga min fibromyalgi och RA (ledgångsreumatism ) Helt fantastiskt. 

Min man ser och märker skillnad på mig att jag mår bättre. 2 tsk morgon och kväll tar jag. I höstas låg 

jag på 2,1 på TSH, nu är det 0,02. Levaxin 250 microgram/dag. 

 

Marie Karlsson. Måste bara dela med mig av detta. Kloskada Varigt,vätskande. En vecka senare,var 

det så här fint. Tvättade med ks, lade en kompress med honung på. Helt fantastiskt! 

 

 
 



Marina Olsson. Hade ont i halsen när jag vaknade idag , tog en sup KS som hölls i munnen en stund 

.....värken borta direkt ....Otroligt! 

 

Ing-Britt Åsblom Hübner. En nära vän kom på besök och trodde att hon hade fått urinvägsinfektion. 

Hennes pojkvän hade testat sig för klamydia och fått positivt på det, och hon skulle testa sig när hon 

kom hem. Hur som helst fick hon KS av mig i de två dagarna som hon var hos mig, för sin 

urinvägsinfektion. När hon kom hem gjorde hon klamydiatestet som då visade negativt.  

 

Christina Åslund. Solsken! En bekant med 2 dm stor tumör i magen är nu efter tre veckor med KS, 

broccoli och bikarbonat 50% mindre. Inga kommentarer ifrån läkarna. (Förvånar mig som 

sjuksköterska.) 

 

Sara Öberg. Välkommen till KS -landet. Mången magsjuka och förkylning har förhindrats. Även 

dotterns ögoninfektion försvann på nolltid eller sår på mig och hästarna. Ja jag är frälst. Kör bara den 

varianten du köpt. Ionosil sen flera år. 

 

Eva Eliasson. Jag tar en halv äggkopp som en hutt varje dag för att undvika munherpes. Funkar bra. 

Om jag ändå får det duttar jag på såret, läker ut på nolltid. Känner mig liksom unken om jag missat 

någon dag. Har inte fått några utrensningsymtom eller andra bekymmer. Använder mest till mina 

öroneksem som annars kliar och vätskar. Funkar jättebra och jag slipper kortisonet. 

 

Theresia. Min vän i Uganda köpte KS till sina döttrar för 1,5 år sen. Det fungerade väldigt bra och de 

upplevde det som att detta räddade livet på äldsta flickan. Deras KS räckte i ett år, och nu ett halvår 

senare har flickan feber och blod i sin avföring igen så vi ska försöka köpa KS igen, men har inte 

längre kvar kontakten till de som sålde i Uganda. 

 

Eva Hermansson. Min katt har tandköttsinflammation som nu har blivit mycket bättre. Ger rent KS 

att dricka samt sprayar direkt på tandköttet. Borstar tänderna en gång om dagen med kokosolja 

blandad med lite KS. 

 

Marie Wadensten. Jag ger en hatt av ionsilver till mina hundar och en halv hatt till katten , mina 

islandshästar får 1 dl per vecka i sin hinkis. Ger även 1/4 tsp=1,25 ml msm till hundarna och halva 

måttet till katten. Hästarna får typ 15 ml . 

 

Elizabeth. En kommpis på mitt jobb har börjat med silvervatten för ett tag sedan, efter att jag har 

pratat varmt om den, hon berättade detta långt efter hon börjat använda det. Nu fick jag veta att 

hon använt det på sitt barnbarns armar för eksem som försvann dagen efter, och det har kommit 

tillbaka men försvunnit igen. Till saken hör att detta barns pappa är läkare och har varit imot 

alternativ vård, men nu accepterat detta helt och fullt.  

 

Lukas Mattsson. Åkte själv på influensan, och det kändes inte som att man kunde påverka så mycket. 

Enda undantaget var när jag vaknade av rejält ont i halsen och gurglade med kolloidalt silver och 

kände lindring inom 15 minuter. Hostan bet verken skolmedicin eller alternativ på. Dock 

återhämtade jag mig rätt snabbt när febern och den värsta hostan var över, och där tror jag att 

ingefära, MSM och andra nyttigheter spelade in. 



 

Kaija Fjäll. Har köpt KS för blåsor på tungan, efter en influensa. Hade mycket ont och KS hjälpte 

omedelbart. Smärtan var borta i 7 timmar efter första sköljningen! 

 

Ann-Katrine Backman. Tänker tillbaka på den dag för lite mera än 14 år sedan, den dagen som skulle 

förändra mitt liv, jag fick ögonen på en text som Anders Sultan skrivit på internet. Wowww!!! detta 

låter enormt intressant tänkte jag och fortsatte att läsa och läsa och läsa och läsa, jag printade ut 

åtminstone 80 A4 sidor om kolloidalt silver. Jag printade ut åt alla nära och kära också så dom skulle 

få info om detta otroliga silvervatten heart emoticon  

Sedan började jag testa vartefter jag fick något symtom och blev såååå himla förvånad varje gång att 

det kunde fungera såååå himla bra, bästa jag någonsin använt. Och på den vägen är det, jag har blivit 

hjälpt med Ionosil själv mot flunssor, förkylningar, Herpes zoster, ME, öroninflammationer, 

ögoninfektioner, brännskador, klämskador, insektbett, myggbett. Har sedan dess också använt 1 msk 

2-3 ggr/dag invärtes. Kan med 99% säkerhet också påstå att det var tack vare Ionosil som min hud 

läkte så bra då jag tog bort min hudcancer med Bloodroot, för då jag sett andra som tagit bort med 

Bloodroot och inte varit fullt så aktiva med KS eller använt rätt KS så har det inte varit lika bra läkt 

som mitt var. Samma var det för den personen som jag hjälpte med malignt melanom och Bloodroot 

så då växten föll bort var huden i princip läkt under.Sedan har jag hjälpt personer mot 

blodförgiftning, borrelia, ögonherpes, operationssår, bensår, fotsvamp, nagelsvamp, vårtor med 

Ionosil och mycket mycket annat. Är sååååååå fantastiskt GLAD att jag kom i kontakt med KS, det 

underlättar livet så enormt mycket för alla.Glöm inte att kurera med Ionosil om Ni börjar känna av 

magsjukan eller Silvergroggen genast om Ni börjar känna av flunssasymtomen, är flera som är 

drabbade här just nu. 

 

Eva Jarlhed. Har botat influensaliknande symtom flera gånger. T.o.m på min gubbe, som fortfarande 

är skeptisk. Men jag ser honom allt när han går o smygtar KS o sprayar när han inte tror jag ser. Han 

backar inte heller när jag bjuder honom på en silvergrogg när han börjar bli förkyld. Men låt honom 

hållas till han blir övertygad. Han sa t.o.m till våran dotter i går kväll. Det är något konstigt morsan 

bjuder på, men jag tror det funkar. 

 

Susanne Björk. Bild på hund vi behandlade med ks direkt i örat. Vänster bild innan vi började höger 

bild efter ett dygn. Droppade med pipett men betydligt mer än ett par droppar, gnuggade lite och 

upprepade 3 g per dag. 

 



 
 

Agnetha Burström. Jag hade som regel stadigvarande 3-4 infektioner som krävde penicillin varje 

höst/vinter.. O dessa upphörde som på ett trollslag då jag började använda KS dagligen.. SAMT att jag 

dessemellan var förkyld titt som tätt.. Nu har jag ju varit helt fri sen jag började med KS så därför är 

jag HELT övertygad.. KS är inget mindre än ett mirakel i mina ögon o jag älskar det. 

 

Helena Fernandez. Hej tagit KS i några dagar nu för infektion i tandköttet som nu är helt borta! 

 

Amanda Delaluz Careau Karlsson. Druckit ks i 2 år tror jag och sprayat i ansiktet för finnarna, sjukt 

bra när man klämt en finne. 

 

Maria. Har använt KS under några veckor nu - efter att ha läst på och bildat mig en egen uppfattning. 

Under några år har jag haft svåra besvär med uvi och vid ett flertal tillfällen blivit ordentligt 

undersökt utan att hitta någon orsak. Jag lever helt efter alla olika råd samt har provat alla möjliga 

kurer. Hittills har jag inte hittat någonting som har fungerat när infektionen brutit ut, utan det blir ett 

väldigt akut förlopp med antibiotika som följd. Jag har alltid antibiotika i väskan för säkerhets skull. 

Det här har gjort mig förtvivlad eftersom dessa upprepade antibiotikakurer verkligen slår ut kroppen. 

Det sista en redan däckad hypotyroid person behöver. Nu till det roliga, idag ankom jag till Indien och 

till min förtvivlan började en ny infektion göra sig påmind redan på planet. Som tur var precis i slutet. 

När vi landade hade jag ordentliga smärtor och mycket blod i urinen. Jag plockade fram min 

medhavda KS - flaska och har klunkade i mig säkert en deciliter sammanlagt. Lade omslag på 

urinröret med KS, tog en alvedon och gick och lade mig. Döm om min förvåning när jag vaknade tre 



timmar senare och var mycket bättre. Nu, efter ytterligare några timmar ser kisset ut som vanligt och 

borta är det vällagrade vinet och blodklumparna i toaletten. Har lite minimal känning fortfarande, 

men ser det här som inget annat än ett mirakel, och som det känns nu kommer KS flaskan att bli min 

bästa vän.Gråter nästan av lycka och tacksamhet. Jag vet att uvi och hypotyreos kan ha ett samband 

och även med andra hormonella störningar som kommit som ett brev på posten efter många år på 

Levaxin. Så absolut tycker jag att tillskott etc har sin plats i den här gruppen. Kroppen är en helhet 

där allt hänger ihop. Hade tänkt fortsätta att njuta av min semester, men kunde inte låta bli "att 

kommentera, då jag är så himla lycklig! 

 

Jan Wiman. Silver har används i våra plaströr för dricksvatten sen 60 talet, i kaffemaskiners 

vattenbehållare, i båtars liksom husvagnars vattenresevoar. Så länge man inte säger något så är det 

ok. Dessutom viste våra vikingar om detta före medeltiden, de la silver i vattentunnan. I en 

plastbehållare är vatten dåligt inom några dygn om den förvaras i ljus miljö. Och detta käns med 

fingrar ifall det är en glatt yta då finns det tillväxt och vattnet skall undvikas att drickas. 

 

Jennie Pettersson Parnevik. Jag är så tacksam för KS. Min dotter var öronbarn och det funkade 

superbra!!  Hon var så glad att slippa lök som vi använde de första åren. Det funkadeockså bra men 

det luktade mkt tyckte hennes skolkamrater.  Har haft otroligt mkt hjälp av KS till allt möjligt de 

senaste 10 åren! 

 

Annette Seidlitz. Min ena (då) dödsjuka hund är nu mer helt frisk tack vare foderbyte och ks helt 

friskförklarad.. Något veterinärkåren inte klarade under flera år av ständiga 

bukspottkörtelsinflammationer. 

 

Susanne Sundberg. Min mamma har gett KS till sin hund i två veckor, den 25 var hon inne för 

juveroperation. När de kollade blodproverna frågar vet om de gett hunden antibiotika? Nä svarar 

mamma har bara gett KS. Proverna såg jätte bra ut och inget hade spridit sig! Vill bara dela med mig 

av de erfarenheter jag får ta del av sen jag kom i kontakt med KS. Trodde att KS var något man som 

allt annat ville sälja och tjäna pengar på, men det har bevisat gång på gång att det fungerar. Ger både 

katter och hundar KS för att de ska må bra och kommer så fortsätta göra! Tack ni som gjorde KS, jag 

är så tacksam! 

 

Jeanette Noterius. Glädjen är stor. ...fick råd här angående min ena perserkatt och hennes problem 

med ögat, nu torkat med ks och givit direkt i munnen. ....efter så kort tid så undrar vi om vi fått en ny 

katt ☺ hennes ögon har inte varit så fina, rena och svullnaden under ögat är också borta !!!!! Kan 

bara tacka för råd och stöd och konstaterar fakta ❤ tror katten är lika glad och lycklig som jag 

är.....tack och stor kram till er i gruppen. Min perser fick typ cherry eye på ett öga, som dessutom är 

ovanligt på katter, fick till veterinären och "peta" tillbaka brosket på plats....till slut hölls det inte kvar 

över natten, så hon är opererad tre gånger. ..sista gången två år sen med ny metod och peppar 

peppar. ...Det är en sak, men varje gång blev ögat irriterat och geggigt, då skulle det torkas runt med 

koksaltlösning, silk eye och salvor. ...i flera år har vi hållit på med detta. Hon har avskytt som pesten 

när jag skulle hålla på, hon sprang och gömde sig när jag tog i sakerna! !! Det har varit jobbigt, 

smärtsamt och dyrt för oss! Vissa veterinärer pratade om att ta bort ögat! !!! Jag har genom min 

dotter hört om ks och började läsa trådar i gruppen, och undrade om jag vågade testa ks.... Det är typ 

2-3 veckor sen jag började torka runt ögonen med Ionosil ks och gav ett par ml direkt i munnen med 



spruta. Trodde inte det var sant när jag såg att gegget försvann på några dagar..... ger henne 1-2 ggr 

dagligen och torkar samtidigt runt ögonen! Vi har sett en sån solklar förbättring att vi tror vi fått en 

ny katt . Hon har haft en märkbar svullnad under ögat också länge länge, nu syns inget av dessa 

problem längre, och hon är helt annorlunda till sättet, hon verkar vara nöjd med livet. ..och hon sitter 

stilla och gnäller inte längre när jag fixar med hennes ögon! Jag är så övertygad om effekten av ks att 

jag nog måste skriva en bok. ..kanske  att vi är glada och nöjda över resultatet det tackar jag gruppen 

för...love it. 

 

Kerstin Blomqvist. Jag botade min ena hunds cherryeye med KS! 

 

Eva Jarlhed. Just hemkommen ifrån tandhygienisten. Ingen tandsten eller några blödningar ifrån 

tandköttet i år heller. Inte haft sådana problem sedan jag började använda KS även som munskölj. 

Blir snart 2 år. Hon gjorde faktiskt vågen. Nämnde faktiskt inget om KS. Orkade inte börja diskutera. 

Hade tagit för lång tid. Men hon tyckte det var märkligt. Brukar alltid ha lite tandsten. 

 

Camilla Åström. Min lilla Havanes har blivit mycket bättre i sina öron, så bra med KS! 

 

Rolf Löfgren. Det är tragiskt men Sverige är en medicinsk diktatur. Några uppifrån dikterar vilka 

behandlingar som är godkända inom sjukvårds sektorn, och de är korrumperade av Big-Pharma. 

Detta har pågått så länge så det har blivit cementerat. Alla alternativa behandlingar blir väldigt dyra 

för patienten, eftersom de inte är godkända. Men de konventionella behandlingarna är precis lika 

dyra, men där betalar våra skattepengar det mesta. Detta system är groteskt som det fungerar. 

 

Maria Gustafsson. Msm och balansolja har hjälpt mig mot min värk.  

 

Marie Eriksson. Gav silver till min katt med bölder, baddade och gav att dricka. Det försvann. Tidigare 

har jag fått antibiotika. Och hunden hade feber och hängig, körtlar svullnade, testade silver då och då 

under ett par dagar och han piggnade till nästan direkt!? 

 

Katarina Huldt. Envisa vaglar. MSM oralt och i ögondropparna med ks. Efter 4 år med kraftiga vaglar 

som aldrig gick bort tog det mig ca 5 månader att få bort dem helt. Jag fortsatte då jag såg att de 

krympte. 

 

Chob Choob. Vi har haft svinkoppor hemma. Wooow säger jag bara. Jag tvättade barnet morgon och 

kväll med tvål och vatten, sedan sprayar med silver 3 ggr om dagen det läkte på några dagar 

jättefint.. Jag menar det var verkligen öppna sår. Happy mamma! 

 

Jessica Wetterberg. Jag fick nekros i hela snittet efter min op, tagit bort ena bröstet. Ville inte läka 

riktigt tog KS började läka efter 2 dagar! 

 

Sarah Rosenberg. Har använt KS på mig själv med gott resultat. Baddade två brännblåsor bredvid 

varandra med olika salvor men det var bara den med silver som inte lämnade ett ärr kvar. Den andra 

var en rekommenderad alovera-salva som rekommenderas av allt och alla och lämnade ett finfint ärr 

som bleknar turligt nog. 

 



Mimmi Sager. Tyvärr har mycket folk gått på den falska spridning som gjorts om KS. Den svenska 

Wikipedia och den engelska skriver inte samma sak. Här vill de stoppa ett väldigt bra medel mot 

bakterier o virus. Själv fick jag bort resistenta ecolibakterie på min valp. Inga medel från veterinären 

tog det..men KS hjälpte.  Nu tar hela familjen det för att mota influensan som de flesta i omgivningen 

har. 

 

Lena Angeli Nilsson. Jag vaccinerade mej inte och jag tillhör oxå riskgruppen ( hjärtsjuk bypass 

opererad ..mm )...fick influensa som mannen kom hem med..han blev sjuk 5 dagar innan mej..vi 

började båda med silver när han blev sjuk..efter fem dagar blev jag jättesjuk , med hög feber, en 

kropp som höll på att värka sönder.. huvudvärk ( som kom från nån stans där det är mycket varmare 

)..ont i halsen o hosta..andra dygnet jag var sjuk började jag kräkas och få diarre och även blod i 

urinen..då var jag nära att vilja åka till sjukhuset..tog silver på alla tänkbara sätt ( grogg, huttar , med 

ljummet vatten o citron) o även c-vitamin..mat var det inte att tänka på lite soppa nån gång och frukt 

bara..efter fem dagar var jag nästan helt frisk..men med en fruktansvärd trötthet och skakiga 

ben..fick ta det lugnt några dagar till..jag är helt säker på att silvret räddade mej på alla sätt därav 

den korta sjukdomstiden..Mannen var sjuk i 14 dagar och när han gick till jobbet efter hade han 

fortfarande symtom..( han tog inte lika mycket/ofta silver som jag gjorde)..så jag säger bara en 

sak...SNÅLA INTE MED SILVRET...så har du den bästa förutsättningen att komma lindrigt undan om 

influensan korsar din väg. 

 

Ellinor Biörklund. En väninna till mig hade leukemi för många år sedan och för drygt 3 år sedan blev 

hon opererad för lungcancer. Jag fixade KS till henne och det tar hon fortfarande + att hon givetvis 

har ändrat sin kost och även har andra kosttillskott. Det finns läkemedelsföretag som har kontaktat 

henne för intervju, då dom givetvis undrar vad hon gör eftersom det inte "poppar" upp några nya 

tumörer. Jag har bett henne att parata om ph-värdet men absolut hålla tyst om KS för även här i 

Frankrike är "jakt" på företagen som producerar KS. 

 

Anna Nordqvist. Måste bara säga att jag tycker KS är ett mirakel. Sedan jag började inta detta 

fantastiska KS har jag inte varit sjuk. Annars brukar min son smitta mig drar hem mkt från skolan. Jag 

har alltid drabbats av influensa också. Behövde inte vaccinera mig som jag annars gjort. Jag är riktigt 

nöjd och har precis beställt en 5 liters dunk med KS. Säga vad man vill så tror jag på detta. Samt jag 

hade eksem i örat som kliade. Baddade med KS. Det försvann och slutade klia. Underbart! 

 

Greta Gretlappen Andersson. Jag har alltid haft mycket tandsten men nu sist jag var tiill tandläkaren 

hade jag ingen tandsten alls.Jag är övertygad om att det beror på att jag sköljer munnen varje dag 

med KS. Min tandläkare tittade konstigt på mig men han sa ingenting.Jag sa ingenting jag heller. 

Nästa gång ska jag nog tala om för honom att jag sköljer munnen med KS. 

 

Henrik Lind. Köpte en nebuliser på aliexpress. Den funkar kanon. Har alltid varit irriterad i lungorna 

och inte kunnat dra riktigt djupa andetag. Efter en veckas inandning två gånger om dagen äntligen 

bra. 

 

Emelie Gustafsson. Jag skrev för några veckor sedan om min mamma som hade fått tumörer i halsen, 

jag köpte KS och sa till henne att gurgla och dricka för glatta livet. Hon kände sig bättre efter redan 

tre veckor! Idag har hon varit på återkoll, tumörerna hade inte minskat men hon tycker själv att hon 



känner sig bättre i halsen så antagligen har KS hjälpt henne med något annat… 

 

Ann-Katrin Matar. Så här skrev en av mina döttrar om hur snabbt mitt barnbarn blev friskt efter 

vattkoppor: "Mitt barn är friskt! Jag tryckte i honom sjukt mycket nyttigt cvitamin probiotika, 

grönsaksjuicer och egen råsaftcentrifugsdricka och spraya han rakt ner i halsen två gånger med silver 

för han började sin astmahosta. Heeelt borta i morse! Han har bara prick-ärr kvar. Inte kliat på dem 

alls. Silver och annat jox var Otroligt effektivt!!" 

 

Malle Sallander. Min man använde ks, chlorella, c-vitamin och zink under en cellgiftsbehandling av 

leukemi och han fick inga biverkningaar och ej håravfall av behandlingen. Vår läkare tyckte ej om det, 

vi ansågs vansinniga. 

 

Jette Schiønning Aasholm. Min mand og jeg har begge brugt kolloid sølv spray i munden og næsen 

(næsespray) efter behov i denne vinter. Om det er tilfældigt eller ej, ved jeg ikke, men for første gang 

i mange år har vi hverken været snottede, forkølede eller haft andre dårligdomme.Vi har kun brugt 

den, så snart vi synes, vi havde lidt ondt i halsen eller begyndte at "snotte" - og vupti - i løbet af et 

par timer var det væk igen. Vi har også brugt det forebyggende, når der har været store epidemier på 

arbejdet, når vi skal flyve mv. - altså når der er forøget risiko for smitte. Om det er troen, der gør det, 

ved jeg ikke, men for os har det virket. 

 

Mia Rydell Eriksson. Firar 1 år med KS idag. Har köpt 1 liter i månaden sen mars förra året och har 

inte haft en enda liten förkylning eller ens smittats av ungarnas magsjukor. Köpte 2 liter i januari för 

att gardera mig inför "vabruari" och dom tog snabbt slut och nu har jag varit utan KS i drygt 1 vecka 

(beställde nytt nu nyss) och igår fick jag va hemma från jobbet då jag fick influensaliknande symtom 

natten till fredag och jag tror ju stenhårt på att det beror på att jag inte tagit mitt KS på denna dryga 

vecka. Så nu längtar jag efter min nybeställning enormt. 

 

André Bonnier. Varför tror ni att vi läkare ger upp våra yrken?? Efter 20 år inom läkeriet kastar vi in 

rocken för vi har sett efter flera års undersökningar vad silvret egentligen gör och vad 

Läkemedelsindustrin gör… 

 

Sandra Andersson. Jag åkte på influensa förra veckan. Jag gjorde silver grogg 2 gr under en dag, 

sprayade ks i näsan och drack även rent flera gånger om dagen.. På 3 dygn va jag frisk så ja det 

funkar. 

 

Maria Dahlquist. Sen jag började med Msm och gurkmeja i kapslar så växer både mitt hår och mina 

naglar så det bara knakar om det. 

 

Tina Eriksson. Haft afte sen barndom. Blev bättre med lchf och sendium. Sen jag började skölja 

munnen med silver så fort jag känner antydan har jag helt sluppit helvetet. Det vet jag att det är! 

Skaffa kolloidalt silver!!!! 

 

Mikael Sandberg. Alltså måste berätta ! För ca 3 veckor sedan så blandade jag ca 1 deciliter ren KS i 

varje tillbringare med saft som jag blandade till . (saftoman 1-4 liter/dygn). Och vad jag noterade 2 

morgnar senare är att det var lätt att kissa på morgonen efter ,Med fullt tryck !! . Inte max kissnödig 



och svårt att tommablåsan . Det var helt bortblåst och är fortfarande inga problem . Så för mig räckte 

1 liter i tre dar . Men vilken Bonus att de besvären lätt försvann !! Det var mest för att driva ut virus 

och ev. influensa . Och efter att ha läst på lite.Så visste jag att detta kommer att gå bra . 1 gram silver 

per 100 liter vatten . Så risken att överdosera är minimal vad jag förstått … 

 

Rigmor Qvarnström. Jag sprayar 1 till 2 droppar varje kväll med rent silver 6 delar och 1 msm del, och 

min syn är klarare kunde sluta med glasögonen när jag körde bil , ingen biverkan av det och sedan 

göra paus som med allt annat! 

 

Tina Johansson. Msm har jag använt i ca 2 års tid nu, började oxå med en liten dos bara knappt 1/5 

krm nu e jag uppe i 14 krm ca Emoji smile och mina muskler och leder mår bättre ,det blir 

utrensningar och man kan må både illa huvudvärk ,värre värk i kroppen mm ,men det tyder ju på att 

man ökat för fort och isf måste trappa ner lite på det,man får ha tålamod - jag är glad jag hoppade på 

tåget. anv ks oxå en dutt varje dag. 

 

Anki Hassel.  Msm är det bästa jag har, min värk är nästan helt borta. 

 

Bettan Holmberg. Jag var stel varje morgon innan jag började med msm. Blödde mycket via 

tandköttet under en period, men då gick jag ner lite i dos så försvann det. Borstar tänderna med 

hemgjord tandkräm av kokosolja, msm och ks. Tänderna känns väldigt rena och ska bli intressant när 

man går till tandläkaren nästa gång för det känns inte som om man har någon tandsten som jag alltid 

har haft förr. 

 

Maria Dahlquist. Msm och gurkmeja i kapslar har hjälpt mig enormt mycket. Jag har tidigare haft 

otroliga smärtor i mina leder och jättejobbigt av värk med min ländrygg när jag hade gått eller stått 

efter bara en liten stund. Idag kan jag stå vid spisen en hel dag utan att ländryggen håller på att gå av. 

 

Christina Borevius Andersson Centerwall. Jag sprayar min hunds ögon varje dag. Hon är en ras som 

har rinnande ögon, och tycker att det blir mindre av det då. Sprayar även munnen. Hon har superfina 

tänder, ingen tandsten och luktar fräscht. 

 

Thaina Haataja. Tillhör kategorin i det förgångna en av de "blinda" människorna som själv har jobbat 

Inom läkemedelsindustrin och som jag idag inte är stolt över och skäms över men visste inte bättre! 

Tack och lov så har jag kommit till insikt och förstått vilken penningstyrd ond värld det är i mångt och 

mycket. Har inte mycket till övers för tradionell sjukvård utan söker FRISKvård istället! 

 

Marie Lindell. Jag måste berätta, jag har haft ont i magen i över en månad med fruktansvärd IBS och 

smärtor efter jag ätit. Hade inte tagit ks på ca 1, 5 mån. Gjorde slag i saken och köpte hem ks igen. 

Redan efter andra dagen var jag bättre i magen och efter 4 dagar känner jag mig som en ny människa 

och magen fungerar igen. Helt otroligt! Tänker aldrig mer vara utan ks! Tack för detta mirakelmedel! 

 

Therése Westfält. Jag instämmer m Katarina, har samma erfarenhet av Ks i vår familj, 2 vuxna 3 barn 

3 högpresterande hundar å 1 häst. Alla äter ks. Sen vi började för 8 år sedan har vi minskat VAB 

dagarna till nästan noll. Min häst behöver inte stående penicillin kurer, tack vare silversalva å 

hundarna är aldrig sjuka. 



 

Nonna Larsson. För mig är valfriheten viktig. Jag vill själv kunna välja vad som ska ge mig sidoeffekter. 

Skolmedicinen har jag testat under första halvan av mitt liv. De gav mig biverkningar. Ks har jag 

använt sen 2007 och det har aldrig gett mig någon sidoeffekt. Valfriheten är jag tacksam över. 

 

Kent Klang. Till er andra som inte är troll och tycker att man inte får skriva något negativt om KS. Kan 

bero på att det inte finns några. Jag har använt KS i över femton år och enligt vissa här så borde jag 

vara blå, ha utslagna njurar och lever och ett förstört immunförsvar. Sanningen är tvärtom, har aldrig 

mått så bra sen jag tog beslutet att vända sjukvården ryggen och lita på vad min egen kropp reagerar 

positivt på. 

 

Astrid Leitner. Är ute och reser. Glömde min deodorant hemma. Men har KS med mig. Funkar 

utmärkt. 

 

Caroline Tutti Johansson. Ögoninflammation. Sonen är botad nu.. Badda typ 12 ggr om dagen.. 

Utifrån oxh in ny tuss till varje öga.. Min son gillade sprayas i ögat så jag fortsatte med det.. Han bara 

asgarvade.. Gick över rätt fort när jag ökade hur många ggr jag baddade..  Jag baddade fast där inte 

var gojja.. Så badda på! 

 

Frida Gabrielsson. Ville bara meddela att min sons fotvårtor försvann efter ungefär 1 månads blöta 

pads med KS på under natten. Jag vet inte om någon minns, men jag la upp ett inlägg med bilder för 

ett tag sedan. Var först inte säker på om det var fotvårtor, även om det var min första gissning, men 

följde ändå magkänslan och råd härifrån och behandlade det därefter. Han hade två stooora vårtor 

och en liten under foten, och ganska snabbt "dog" dom och blev svarta. Hade jag fått för sonen hade 

jag säkert kunnat pilla bort dem tidigare, men han vägrade, och de ramlade bort av sig själva för 

någon vecka sedan. Jag kan såklart inte med 100% säkerhet säga att det var just KS som gjorde susen, 

vårtor kan ju faktiskt försvinna plötsligt utan behandling och kanske skulle jag fått samma resultat 

med förband med alsollösning, MEN jag är personligen hyfsat övertygad om att jag har KS att tacka 

för detta. Min son är glad, och jag är glad. Och förutom små rosa ringar av ny fin hud syns inte ett 

spår av vårtorna! 

 

Åsa Kärrman. Jag lyckades också få bort min dotters fotvårta med KS. Jag dränkte vårtan i med pads 

varje kväll i två veckor, inga andra medel eller skapeller användes (som när jag var liten) ......sedan 

föll den av när vi var i Turkiet, jag tror att det hjälpte att vi badade så mycket som vi gjorde. 

 

Anders Brage. Torra ögon..??? En släkting, med så torra ögon att apotekets droppar med 

tårvätskeersättning krävdes 4 gånger om dagen, utan någon märkbar skillnad mellan fabrikaten. Jag 

gav rådet att spraya ögonen med IONOSIL KS. Resultat kom omgående. Inga droppar behövdes 

närmaste veckan. Numera efter 3 månader sprayas KS vid behov en gång på 7-9 dagar och torrhet i 

ögonen irriterar inte längre. Prova själv, och lycka till! 

 

Kickie VillaRosa Norrby. Har också provat att spraya ögonen, fungerar jätte-bra. Nu är det länge 

sedan jag behövde spraya. 

 

Ann-Mari Nordblom.  Stämmer bra. 1 droppe i ögat och det torra kliande försvinner 



 

Tina Abood. Jag använder också ks till ögonen varje kväll...kunde inte köra bil i mörker 

tidigare...sprutade ks och körde 14 tim i ett utan att ens känna ett grus i ögat. Så ks i ögat slutar jag 

inte med. 

 

Johanna Häussler Sand. Kompress indränkt med KS och plåster på. Ny kompress varje dag. 

Handvårta borta på 4 dar. 

 

Kicki Johansson. Här fungerar KS kalasbra. Tycker dessutom att min åldersrelaterande synfel gått 

tillbaka något, eft ca 4 mån användande. 

 

Marianne Hilbert. Ionosil är suveränt. Om man har åldersrelaterat sämre syn, kan 1 del MSM och 6 

delar KS göra att synen förbättras betydligt. Dessa 2 kompletterar varandra. För 13 år sen blev synen 

så bra att jag inte använder glasögon alls.  

Kickie VillaRosa Norrby. Det förklarar min synförbättring då! 

 

Leif Lundberg.  För två år sedan hade vår grabb ett tjugotal fotvårtor under fötterna och inga av 

apotekens preparat fungerade. Han började få svårt att gå och på vårdcentralen fick vi ingen hjälp. 

Eftersom det inte var livshotande fick vi inte heller någon remiss - utan vi hänvisades till privat vård. 

Men då fick jag en idé. Varför inte först prova med EMS-salva (med KS) som vi redan hade hemma? 

Sagt och gjort, vi smorde in fotsulorna och tårna och lade en handduk under på golvet (när han satt 

vid datorn) - minst en gång per dag. Efter fyra veckor var samtliga vårtor borta och vi behövde inte 

ens fila - de bara försvann.Jag gick tillbaka och tipsade läkarna och de tog tacksamt emot 

informationen - men det är tveksamt om de vågar rekommendera kolloidalt silver till sina patienter 

(de kan ju få IVO på sig).Vi måste byta politik så att läkarna kan verka i patienternas intresse och inte 

som idag i läkemedelsindustrins intresse. 

 

Kenneth Berntsson. Jag har inte varit förkyld eller haft influensa i över 3 år trots att alla omkring varit 

sjuka i omgångar, tack vare Ks. Förr var jag förkyld två till tre gånger varje år. 

 

Anki Willenius Fd Vang. "Skeptikern jag" vill berätta ngt och jag tror knappt det är sant�. Efter min 

förra omgång med immunologiska cellgifter fick jag UVI. Jag valde med ganska stor risk att pröva 

Silvervatten. Det gick nästan åt en liter. Tog stora mängder KS och sov med KS-bandage 5-6 nätter. 

Tog sedan urinodling och gissa om det fanns bakterier. NEJ. Jag är paff. Likaså läkarna. Jag slapp 

antibiotikan trots att den är gratis för mig. Tack alla ni som kom med tips och råd och ett stort tack till 

bästa Ann-Katrin för dosering av KS. 

 

Ylva Andersson. Jag fick beröm för första gången i hela mitt liv av tandläkaren. Tandläkaren sa då att 

va bra att du äntligen börjat med våra rekommendationer. Svarade då att det var dom jag hade slutat 

att följa gör nu mera min egna tandkräm med cocosolja, Msm och KS och gurglar KS. Vart också 

kallad för risk patient ska få en extra kallelse som jag tänker avboka! Borstar tänderna som vanligt. 

Gör efter receptet har du tandkräm ett tag bara ha det i en skål i badrummet. Gurglar KS ist för 

vanligt munskölj. Det ända är att jag inte spottar i handfatet efter som oljan är väldigt fet.  

 



Hemgjord tandkräm, fluorfri, SLSfri, SDSfri, lemonenefri och inga andra tillsatser: 

 

5 msk cocosolja 

5 tsk mortlad och/eller värmd Lignisul eller Alavis MSM 

(Lignisul oHch Alavis MSM är exakt samma MSM, bara i olika förpackningar) 

1 tsk Ionosil 

Du kan även ha i lite pepparmyntsolja i. 

 

Barbro Svensson. Mina tänder är jättebra sen jag slutade med fluor. Tandläkarbesök mer sällan nu 

tack vare det. Har aldrig inflammationer längre. Borstar och sköljer med cocosolja..silvervatten och 

MSM. Bara blandar lite på måfå ..lite mortlad MSM lite silver och resterande cocosolja. Oljan Har jag 

först låtit stå varmt så den blir flytande. Häller allt i en gammal flourflaska..skakar om före 

användning. Likaså att bara ta en "klunk " till munskölj. Mått på de olika ingredienserna har jag inte 

men jag har mest av oljan ca 1,5 burkar och kanske tre..fyra msk MSM och ca en tredjedels dl av 

silvervattnet. 

 

AnneLie Hjern.  Då måste jag berätta att när jag var hos tandis och fick beröm så sa jag att jag 

använder egen tandkräm då tog hon fram en som innehåller silver och frågade om jag ville prova 

den! Och det gör jag nu. https://whitewashlaboratories.com/whiteningproducts/silver-particle-

toothpaste/ 

 

Djoser Djoserson. Alla som förstår vad som är så speciellt med grundämnet Flour förstår också att 

det är den mest reaktiva atomen och den kallas även tjuven eftersom den gillar att stjäla andras 

elektroner och därmed förstöra strukturen för andra atomer. Så ponera nu att man lackar tänder 

med Flour och den reagerar med tanden och emaljen. Tror ni att reaktionen stoppar vid att endast 

förstöra karies? Om det inte finns karies vad kommer detta Flourlack då stjäla av? Flourlack används 

enligt mig för att förstöra tänderna så man senare får hål i tänderna precis på de tänder man lackat 

då de blivit mer sköra och porösa. Och varför vill man förstöra tänderna kan man undra, jo det är för 

att man senare skall kunna få göra sjukdomsalstrande rotfyllningar då dessa är giftiga. Så man senare 

hamnar i vårdkön. Detta sker givetvis i låg ålder då tandvården är gratis så att man får fler att utföra 

detta på. Hade det kostat pengar hade folk avstått. Vad man kan göra är att ställa jobbiga frågor till 

tandläkaren som jag gjorde. Typ. Om flourlack skyddar tänderna så bra varför lackar man inte 

tänderna flera gånger eller hela tiden då? Svaret jag fick var att "det är så dyrt så man gör bara det en 

gång" vilket jag svarade med "är det inte jag som skall avgöra hur mycket pengar jag vill lägga på 

mina tänder?" Och den blicken jag fick tillbacka var inte glad. Men jag vet att skulle man läcka 

tänderna på daglig basis skulle man inte ha några tänder kvar i munnen och därför vill de bara läcka 

en gång. 

 

Karin Persson. Det hjälpte på min inflammerade hälsena att lägga bandage med KS. Värt att prova. 

 

Lena Alsmo Fd Thalin. Jag var idag till veterinären med min hund (här i Frankrike) och passade pâ att 

frâga om man använder kolloidalt silver och javisst, används vid operationer. Bra att höra! 

 

Hanna Enell. En släkting fick lunginflammation för 8-9år sedan och det gick inte över helt. Utan han 



har haft stora problem med bakterier i utandningsluften. Hostar, svårt och med orken. Han har haft 

olika kurer av antibiotika under åren men det har inte hjälpt. Han började inhalera KS och efter 2mån 

har bakterierna halverats så nu verkar det som att detta kommer bli helt bra. 

 

Ulrica Carlman Hallin. Ont i kroppen o huvudet. Är typ aldrig sjuk men tror lillen på 4 månader 

smittat sina föräldrar. Tog en dl ks förut...är det ngt mer jag kan göra? Uppföljning:  Vi shottade på 

igår o blev bra under natten. Helt otroligt! 

 

Hellé. Av alla ögondroppar jag provat lindrar ks bäst :) 

 

Natalie Kervén. Jag har alltid haft en sk "örn-syn" men för ca 11 år sedan började min syn försämras. 

Trodde såklart det var åldern då både mamma och pappa hade glasögon. Min mamma är oerhört 

närsynt och pappa hade läsglasögon. Jag såg lite suddigt på långt håll, aldrig på nära håll. Gick till en 

optiker, då för 11 år sedan där det konstaterades 0.25 vilket inte var så mkt, men fick då sk Tv och Bil-

glasögon. För drygt 4 år sedan försämrades synen mer och mer i samma veva som jag blev sjukare 

och för ca 1 år sedan såg jag inte ens längre texten på Tv'n. När jag satt i bilen och stod vid ett rödlyse 

såg jag knappt Reg-numret på bilen framför utan att kisa och på lill-tv'n i sovrummet var texten 

omöjlig att se + att jag såg dubbla ansikten. I oktober i höstas var jag hos en privatläkare, som för 

övrigt är den enda av alla 200 läkare jag träffat som vet vad kosten gör mot våra kroppar. Det var hon 

som rek mig att jag tex skulle ut och föreläsa, skriva en bok el något. Att jag skulle sprida detta med 

vad kosten gör mot våra kroppar, oavsett candida, parasiter, läckande tarm el vadsom utan just vad 

kosten gör mot oss. (Dock pratade vi inte om just Candida) men en helt underbar kvinna som vet och 

förstått vad kosten, livsstilen, stress, sömn etc påverkar vår hälsa. Hon har själv research:at mkt om 

detta. Helt fantastiskt att äntligen få höra det av en läkare. Men iaf.. Där och då hos henne gjordes 

även en synundersökning och jag såg inte hela Rad 3 på Bokstavs-tavlan, Rad 4 skrattade jag bara, 

såg ingenting. Hon reagerade såklart och rekommenderade mig omgående söka upp en ögonläkare, 

vilket jag inte gjort än, de skulle säkert säga gråstarr och/eller vilja operera el nåt. I november när jag 

startade denna grupp + gick jag även med i KS-gruppen där jag läste jag någonstans att KS även 

kunde användas, sprayas, droppas i ögon vid tex ögoninfektioner etc. Nu hade jag inte någon 

infektion, men det små-kliade, hade mkt sk "gomorron-snor" på mornarna + att de var både torra + 

rann väldigt mycket, speciellt i solsken. Har alltid varit känslig för solljus. Så jag började spraya och 

droppa KS varje dag i ögonen och gör än idag och nu kommer vi då till det sk otroliga... Jag har idag ca 

75% bättre syn igen. Jag ser texten på Tv'n även på lilla Tv'n i sovrummet som var omöjligt även då 

jag kisade. Jag ser alla Reg-skyltar igen och de vanliga skyltarna på vägarna. Jag kan läsa småtexter 

igen helt utan problem om någon vara står på diskbänken såsom tex havregrynspåsen. Min sambo 

märker en enorm skillnad och han har nu hört månad för månad hur mycket bättre jag ser igen. Han 

har inte sett mig kisa på ett par månader nu. Personligen så tror jag mitt sk synfel har både med 

överväxten att göra + ev en mängd andra bakterier och nu iom dieten + KS har det förbättrats så 

markant som det gjort. Jag/vi ser ingen annan förklaring.  

Till Er som vill veta hur jag gjort: 

Jag har sprayat & droppat rent KS varje dag, minst 6-8 ggr om dan sen i början av november = 4,5 

månad + att jag gått på dieten i 8 månader. Det var i januari jag långsamt, långsamt börja märka 

skillnad. Inget som gick från ena dan till den andra utan väldigt långsamt. Jag ser bäst på em, kvällen, 

mornarna är ibland fortfarande lite suddiga, dimmiga, men just den senaste månaden har blivit en 



enorm förbättring. Håller alla tummar att det ev kan hjälpa någon annan! 

 

Jaana Vildhjärta Heiti. Nu har jag tagit MSM sedan slutet av November och har fortsatt varit fri från 

psykotiska skov. Kan va så också att MSMet lindrar biverkningarna av medicinen. Testade en dag att 

inte ta MSM och då hade jag det jobbigt på natten med mardrömmar och psykosliknande 

upplevelser. Nästa dag tog jag MSM igen och tänker fortsätta med det. Jag mår super! Kommit igång 

med träningen också. Livet flyter äntligen på efter år av förtvivlan och hopplöshetskänslor! 

 

Isabel Chrisbel. Min lilla vovve hade problem med magen i 4 dagar i rad och höll oss vaken hela 

natten. Diarré och kräkning men så gav jag honom ½ tsk KS igår mitt på dagen och ½ tsk innan vi gick 

och la oss och vips sov han hela natten i natt! Vilken tur att djursjukhuset inte hade tid att ta i mot 

oss då slapp han medicin. Idag åt han 2 måltider och mår hur bra som helst! 

 

Katarina Herweg. Jag har precis samma erfarehet, att bättre kost och KS har förbättrat min syn! 

 

Mar Eva. Tack för tipsen ang halsont igår,inte lika tjock i halsen eller öron ont! Silvershoten gjorde 

susen! 

 

Ann Person. När min hund har fått analsäcksinflammation och man hos veterinären säger att man vill 

skära och trycka och söva och annat så har vi istället gjort en blandning på silver och msm. Sen 

sprayar vi hans bak i ett par dygn typ hela tiden och sen mer och mer sällan tills det slutar. Men vi 

håller nog på ett par veckor totalt. Men själva bölden tar ca 12 timmar från upptäckt till sprucken och 

tömd. Bara genom att vi sprutat silver/msmblandning. 

 

Therése Grevåker. Skrev igår om vår envisa magsjuka som aldrig ville ge sig dessutom blev barnen 

värre o värre för var dag som gått. Gav båda barnen plus mej o mannen KS igårkväll i olika omgångar 

och trodde väl att "ja det blir nog lite bättre förhoppningsvis..."  Idag vaknar båda barnen helt fullt 

friska, äter frukost som vanligt. Mannens röda, skadade tandkött är dessutom bättre än på länge 

�� Jag är STUM av förundran! Jag och mannen tog 2 msk var igår kväll innan läggdags. Vi har inte 

varit sjuka men känt oss lite oroliga i magen och illamående till och från utan att det har kommit upp 

något. Däremot har barnen varit jättesjuka. Dessutom har magsjukan hållit på nästan 1 hel vecka så 

vi var ordentligt trötta på den. Den äldste är väldigt smal och har haft svårt att få i sig dryck och vi 

ville inget hellre än bara få bort den. Den yngste snart 2 år fick 1 tsk varje timme, från kl. 18 till kl. 20 

plus en extra tsk vid läggdags kl.20. Äldste sonen 8 år fick 1 msk en gång i timmen från kl.18, plus 

efter varje gång han hade kräkts, kanske blev totalt 4 msk innan läggdags. Intog det rent, utan vatten 

eller liknande. Som sagt, är heeelt stum av förundran. 

 

Greta Gretlappen Andersson.  Min man har vid två tillfällen smittats av magsjuka och vägrat att ta ks 

i förebyggande syfte. Han har vägrat att ta ks för att slippa bli sjuk. Hur dum får man vara? Jag tog ks 

och blev inte sjuk. 

 

Ti Nordlund. Härligt ...hos oss låg dottern o maken i magsjuka medans jag drack silver citron o 

räddnin.gsdroppar o klarade mej ifrån den. 

 

Pia Magdalena Änglavinge. Jag har fibro och astma, sen ca fyra år tillbaka gör jag en drink på 



morgonen bestående av bikarbonat, msm, gurkmejja och lite cayennepeppar. lindrar fibron (tar inte 

bort allt) men lederna känns smidigare, jag har också kunnat sluta HELT med alla astma mediciner 

(hade bricanyl, pulmicort, ventolin och betapred). 

 

Kerstin Frost Erkers. Min lilla hund mår fortfarande bra! För ett år sedan hon var döende. Tack 

Ionosil kolloidalt silver. https://www.facebook.com/dalaglitter/posts/544660055709620 

 

Carina Cawarottis Domluvil. Åhhh mina tårar rinner. Vad underbart. Kan berätta att min ena hund 

blev typ dödsdömd av 3 veterinärer hösten 2011 för sina enormt dåliga njurvärden av borrelia. Jag 

började med ks och det var det enda jag förändrade i hennes kost.  Hon lever än och haft 2 valpkullar 

och blir 6 år nu i April och mår kanonbra. Tack KS! Jag gav henne ca 1/ 2 dl om dagen i ca 1 år. Sedan 

ca 2 msk varje dag. Numera får hon ca 1 msk varannan dag. Fast alla hundarna får KS och jag har tagit 

det i flera år och även nu. Lite lustigt är att även jag fick Borrelia samma år som prinsessan. Hon väger 

ca 11 kg, men när hon var sjuk ca 9 kg då hon tappade alla muskler stackars lilla Franska 

Bulldoggstösen. 

 

Jens Lindgren. Fan vad kul. Var till min Far i Fredags som är dödligt sjuk i Cancer. o har brytigt 

lårbenet i Söndags. I September fick han sin prognos o Läkaren sa till mig att han gissar att han har 

ett antal månader kvar att leva. Ok så jävla trist jag har mist min bror 46 år gammal o en god vän 

nyligt o detta nu på köpet. Jag läste detta http://annikadahlqvist.com/…/botad-cancer-av-kolloidalt-

si…/ 

Lobbister/o andra försig påare mm, säger att det inte funkar o är farligt. Denna Kvinna fick även hela 

Vetenskapen/Forskare/Livsmedelsverket att gå i taket när hon lanserade LCHF. Mer tyst om detta nu, 

hon fick även bytta jobb men har fått rätt o många har blivit fri sin Diabetes med denna kost mm. Hur 

som haver jag o Syrran har gett våran Far denna dos som hon skriver (hon är Läkare men bryter mot 

deras Vetenskapliga sed att rekommendera detta, (hon gör det på sin blogg inte som Läkare, läs 

artikeln) Till min punkt nu så har min Far fått ny Rönken i går (Tumörer växer, dom minskar inte utan 

behandling) 6 månader har gått. Vad säger Rönken?? Jo den Svåra Cancern som diagnosen var, att 

han lever ett antal månader Cancer i (Lever o Buk) Svaret från Läkaren i DAG Fredag var, att den är 

oförändrad??? Cancern har stått still i 6 Månader. Vi hoppas nu att det blir så en lång tid till. Jag o 

Syrran är glad. Om detta vi ger honom givit detta resultat får vi säkert inte veta o han tar ingen 

beandling då hans tid i livet bedömdes så kort att det skulle ge honom mer skit av den behandlingen. 

Vad vet jag min Far lever o Cancern är statisk Pga???? den verkar inte växa. Så glad över detta. 

 

Mia Bibi D. Jag är en väldigt skeptisk, kritisk och olättlurad person men jag kan säga att när jag, efter 

att den konventionella sjukvården stod som fågelholkar och inte kunde hjälpa mig, blev fri från 

fruktansvärda besvär med lymfangit genom att ta ks. morgon och kväll är 100% övertygad om att det 

har räddat mig. 

 

Marlene Nordin. Glömde att skriva att min infektion i tummen som gjorde att tummen var nästan 

dubbelt så stor samt alldeles varig faktiskt gick över på två - tre dagar med kollodialt silver ( 1 msk 3 

ggr/dag samt förband med indränkt silver ) trots att kvinnan på apoteket sa att jag MÅSTE åka till 

primärvårdsjouren och få antibiotika /pencillin för den såg inte bra ut och skulle inte kunna läka själv. 

 



Agneta Månlid. Jag högg av mig en fingertopp precis fram till benet när jag klöv ved. Insåg att 

sjukvården inte kunde göra något som jag inte kunde göra själv. Jag satte på en fingertuta indränkt 

med ks och det läkte snabbt utan att infekteras. Fingret är lite kortare än innan men nageln och 

fingertoppen ser helt normal ut, ett litet ärr längst fram bara ;D  Jag var rädd för både silver och 

läkare jag så av två ....ting så valde jag äntligen silvret som stått i mitt skåp i ett halvår och det 

kommer jag göra om när det behövs! 

 

Caroline Tutti Johansson. Tipsar gärna.. Har börjat spraya ks som deo.. Funkar finfint! 

 

Ann Person. Har en dotter som alltid fick bihåleinflammation. Sprayade flitigt med ks, rent, och ut 

kom gammal lort från medeltiden men sen blev det riktigt bra. Blir snuvig väldigt sällan numer och 

aldrig bihåleinflammation. 

 

Benny Hald. Vår lilla grabb på 4,5 år hade förra veckan öroninflammation. Ont, jätteledsen och skrek. 

Doktorn på Carlanderska konstaterar att han är illröd i båda öronen, rekommenderar antibiotika och 

mamma åker hem med ett recept. Vi är båda emot att använda mediciner och försöker hellre med 

naturliga preparat. Bestämmer oss för att droppa 2 droppar KS i varje öra, morgon och kväll, i en 

vecka. Igår morse fick han sista dropparna på kuren och problemet är faktiskt borta. Visste det var 

bra men blir ändå imponerad! Tacksamma! 

 

Charlotta Rexmark. Jag gjorde motsvarande resa från veterinären med recept i handen när min hund 

hade ögoninflammation, men inte heller jag löste ut antibiotikan utan droppade KS i ögonen istället 

med samma fina resultat som ni fått i öronen. Känns bra att kunna reda sig själv. 

 

Mia Rydell Eriksson. Jag har inte haft bättre munhygien än jag har nu med KS (och jag har 

problemmun och tandläkarskräck). Jag gör även oilpulling ett par ggr i veckan. 

 

Susanne Andersson. Ks är så bra för alla djur! Har testat på undulat, katt,hund, och fisk. Jag tar och 

häller i 1/2 dl til hund och mindre till katt och en skvätt till undulaterna! 

 

Eva Olsson. Alltså, använder silver sen många år tillbaka, men har inga kopplade erfarenheter vad det 

gäller KS och träning. Fast jag slipper ju bli förkyld, och den enstaka gången om året jag blir det, blir 

det lindrigare förmodligen med hjälp av KS. Många blir förkylda i samband med hård träning och för 

lite vila, där ka KS vara ett bra stöd. 

 

Eivor Andersson. Jag använder också KS till att avkalka kaffebryggaren, har en liten skvätt i 

sköljmedelsflaskan och ångstrykjärnet några droppar i vattnet. 

 

Ylva Andersson. Jag tar en äggkopp med rent KS 2 gånger om dagen efter tandborstningen. Gör egen 

tandkräm med KS Msm och cocosolja har nu bra tänder. När man är sjuk kan det bli flera dl KS och 

silvergroggar.  Var sjuk för några veckor sedan. Jag låg i fem dagar sjuk. De flesta på jobbet som inte 

tar KS och silvergroggar tog det 14 dagar för att bli friska.  Använder KS som nässpray ist för vanlig 

blivit av med mitt nässpraysberoende. 

 

Ametist Britt. KS är det bästa som finns. Har kronisk bihåleinflammation med en gång jag känner så 



tar jag silver som nässpray och även dricker det. Inte ätit antibiotika på säkert 10 år. 

 

Desirée Davidsson. Hjälp! Hela familjen har fått magsjuka. Har tagit små doser KS men vågar inte ta 

för mycket eftersom jag är rädd att kräkas upp det direkt. Gör även små doser nytta eller måste jag ta 

en dl i ljummet vatten? Tacksam för snabbt svar… Uppföljning senare: Tack för snabba svar! Har 

precis tvingat i mig i dl KS blandat med ljummet vatten så nu hoppas jag att det inte kommer upp. 

Hoppas på att ett mirakel ska inträffa så jag vaknat upp frisk imorgon. Vidriga sjukdom! Ännu senare: 

Tack för alla svar! Vilken fantastisk och hjälpsam grupp detta är! Jag har inte spytt sen i natt då jag 

tog KS första vändan. Har fortfarande diarré men även det har lugnat sig betydligt! Hoppas det är 

över snart. 

 

Kerstin Eriksson. Blåsor långt bak på tungan. Aj. Vad gör jag för att förkorta det onda? Uppföljning 

senare:  Känner mig lite bättre idag då jag sköljt 2 ggr fr igår. 

 

Ann-Katrine Backman. Åhhhhhhhhh vad GLAAAD jag är NU!!!! För ca 3 veckor sedan så hittade jag 

en tumör i nacken på min katt som var ca 1 1/2 cm i diameter. Nu har jag sprayat Ionosil i nacken på 

henne ca 1 gång/dag och nu har tumören nästan försvunnit, nu är den under 1/2 cm i diameter. Jag 

har också gett kissen enbart rent Ionosil att dricka. Innan jag började spraya så gjorde jag så den 

började blöda så att Ionosil skulle tränga in i den ordentligt. Jag har endast foto från då jag började 

spraya, för skulle jag ta kort nu skulle Ni bara se pälsen eftersom tumören blivit så liten. Det är 

ENBART Ionosil jag använt för behandling av tumören INGET annat. Som sagt I love Ionosil!!!! 

 

 
 

Emma Gråbergs. Jag hade esbl carba, de e multiresistenta bakterier och ks hjälpte mig. Finns inga 



multiresistenta bakterier kvar i mig. 

 

Håkan Porsman. Ja livet var verkligen annorlunda för ett antal år sedan innan KS , ok jag tillverkar 

mitt själv för det var så jag kom i kontakt med det och det fungerar utmärkt men håller mig till mig 

och mina närmsta för det tar ju en del tid. Övriga rekommenderar jag Ionsil KS för mitt är inte alltid 

samma mängd dvs 10ppm men allt är bättre än inget och jag har inte själv märkt någon större 

skillnad eftersom jag enbart tar då jag börjar bli smittad annars så får det vara, förutom vid 

tandborstning. KS och bikarbonat som blir som en pasta fungerar väldigt bra och det bleker även 

tänderna lite grand. KS kommer att finnas i min familjs husapotek för resten av livet och även bland 

mina nära vänner för det fungerar ju verkligen till 100%. 

 

Miriam Mimmi Jansson. En silver-historia! Min syster ringde mig häromdagen och va orolig över sin 

hund som fått ögoninfektion och svamp i tassarna. Hon hade beställt tid hos veterinär dagen efter, 

men hade egentligen inte råd, samtidigt som hon va tvungen att kolla upp sin hund. Hon sa också att 

hon hade KS hemma. Jag sa avboka tiden hos veterinären och testa att spraya och bada tassarna i KS 

flera ggr om dagen, och droppa KS i ögonen flera ggr om dagen. Hon ringde mig igår och sa att KS 

måste va ett mirakel. Ögonen har slutat geggat och tassarna blir bättre och bättre! Nu slapp hon ett 

dyrt besök hos veterinären, och nu slapp hon dyra mediciner till vovven. 

 

Miriam Mimmi Jansson. Min hund va frisk innan vaccination, några dagar efter vart han 

multiallergisk. Eksem överallt, rinnande infekterade ögon, svamp i öron/tassar. Han fick ledproblem 

och fick opereras osv. 7 valpar i kullen reagerade på vaccinet. En valp höll på att dö 30 min efter 

vaccinationen av en anafylaktisk chock. Men vet säger att det inte är pga vaccinet... Fast sambandet 

är klart och tydligt. 

 

Barbro Lund. Ja vacciner är buffel och båg, min hund är nu snart 14 år aldrig vaccinerad. 

 

Marina Arnlund. Jag har botat mångårig uvi med att spraya kolloidalt silver runt urinröret varje gång 

jag kissat under en veckas tid. Nu besvärsfri sedan 7 månader. 

 

Erika Julin. Någon som har foto-dokumenterat processen under borttagning av basalcellscancer eller 

andra prickar/fläckar ni tagit bort med hjälp av c-vitamin+KS och skulle vilja dela med sig hur det såg 

ut efter några dagar en vecka? Känn dig välkommen att skicka via PM om du inte vill lägga ut här. Är 

mitt uppe i att prova denna kur och redan på dag två sker förändringar. Så nyfiken hur det kommer 

se ut, kan inte hålla mig! Jag blandade askorbinsyra med KS till en gröt sen geggar på ett täckande 

lager och en kirurgtejpbit över. Sen duttar jag med KS då och då utanpå för att hålla det fuktigt. 

Rengjort och geggar på nytt med ny tejpbit 2-4 gånger om dan. Men det räcker nog med morgon och 

kväll och hålla fuktigt med KS under dagen kan jag tänka mig? Uppföljning senare: Nu är den svart 

och har börjat torka in  lite nasty process men glad att det kan vara så lätt att få bort något jag "lidit" 

av i 10år. Nu har den börjat släppa från kanterna, bara kört KS sen lördags. Åh så äckligt men 

fascinerande  vill egentligen bara slita loss den men försöker undvika ärrbildning 

 



 
 

L Yvonne Westergård. Min kanin blev mitt i alltihopa mager o fick tungt att andas, rosslade när hon 

andades o var allmänt slö. 3 dagar med silver var hon sitt glada jag igen. 

 

Anneli Hulldin. Vet personer med typ 1 som tar både KS och msm och då har sänkt sitt Hba1c och 

sina insulindoser. 

 

Helene Elf. Måste berätta om en av katterna vi har. Han dricker bara i handfatet med bubblor ;))Idag 

spolade jag i vatten sakta och gjorde tre pump med inosilflaskan i vattnet - han satt där till vattnet 

var slut! 

 

Annelie Magnusson. KS kan jag och mina djur inte vara utan. Bland det bästa som hänt mig! 

 

Annika Whendin Månsson. Sedan jag började med magnesiumspray så har jag hur starka naglar som 

helst. Bara på några veckor så märktes det både på hår och naglar  dessutom nästan ingen värk i 

kroppen. 

 

Thomas 'Totte' Åström. Min frus IBS har blivit bättre med MSM. 

 

Birgitta Norrbom. Jag blandar ca 1 tsk MSM i lite vatten sen tar jag pressad citron och fyller glaset 

fullt med vatten, tar detta när jag ska gå ut och gå får inte ont i mina höfter då. 

 



Magdalena Svartlok. Jag tar 1 tsk MSM/dl vatten och har som ansiktsvatten, suveränt! 

 

Emilie Forsell. Bara en reflektion. Blev för 7-8 år sen allergisk mot pollen med symptom igentäppt 

näsa med huvudvärk som följd. Började med MSM hösten 2014 o sommaren därpå hade jag inga 

tecken på pollenallergi. Nu har jag slarvat med MSM:et ett par månader o denna veckan har jag varit 

så allergisk att jag inte ens kunnat sova. Dags att få in rutinen igen. 

 

Lotta Friström. I fredags stöp jag på näsan. Bokstavligt talat. Ramlade och landade direkt på näsan, 

slog upp ett stort sår längs näsryggen och blödde som fan i 15-20 min. Som tur var, var jag på väg till 

sjukhuset i ett helt annat ärende. När de såg min näsa tog de hand om den också. "Mmm...tror inte 

det behöver sys..." sa sköterskan tveksamt. "Skinnet på näsan har spruckit och det är inget bra ställe 

att sy på, risken finns att du får mer ärr av stygnen än du får av själva skadan...vi tejpar ihop det och 

hoppas på det bästa". Jag tittade mig i spegeln - mitt på näsryggen hade jag som ett upp-och-ner-

vänt Y, rätt stort, och jag misstänkte att sköterskan haft rätt - stygn skulle bara förvärra. Så hon 

tejpade ihop mitt nässkinn med små, små kirurgplåster, det var nog 8-9 st, o de skulle jag ha kvar i 

några dagar. 4 dagar senare, på måndag, började plåstren bli lite smutsiga o de såg rent allmänt 

äckliga ut. Så jag tog bort dem och tvättade med outspädd KS. Satte sen på ett rent plåster. I förrgår, 

tisdag, tvättade jag med KS igen. Igår onsdag hade det djupa såret läkt och kvar är bara ett svagt, 

ljusrosa märke som knappt syns. Nog för att jag skadat mig rätt ofta (är lite klumpig av mig) och blivit 

rätt bra på att bedöma om jag får ärr o isf hur tydliga, men en läkning av den här kalibern har jag 

aldrig varit med om. (Och som om inte det vore nog...när jag ändå hade KS-flaskan framme, tvättade 

jag på eksem jag fått nyligen. Läkare har rått mig att använda hydrocortisonsalva men det sparade 

jag in för nu är eksemen borta.... Aaaah...KS is da shit! Ska väl tillägga att när jag tog bort 

kirurgplåstren som sköterskan satte på min näsa, var det en rejäl sårskorpa på såret. Tvättade med 

KS på kvällen o morgonen efter var inte ens skorpan kvar 

 

Marcella Lella Andersson. Älskar KS ...bra mot det mesta. Även bra mot otäcka brännblåsor, spraya 

på och det lindrar smärtan, sen smorde jag även med silversalva, brännblåsan försvann på ett par 

dagar, enda som syns nu är ett ljusrosa märke. 

 

Michaela Kivelä. Jag har klarat mej utan brännblåsor då jag GENAST satt på en tuss dränkt i ks och 

hållit emot det brända stället ca 20 minuter  blir bara en rosa prick. 

 

Mia Carlsson. Jag har tagit msm i snart ett halvår. Fick extrema utrensningar med dålig mage. Klåda, 

eksem, huvudvärk o illamående. Började ändå bara med ett knappt krm. Fick backa till 1/4 krm. 

Vaknade på morgonen av att mina ögonlock prasslade  o kunde dra bort flagor ungefär som när man 

bränt sig i solen. Är nu uppe på 3 krm men får nog stanna där ett tag. Får extrem klåda o nässelutslag 

på underarmar o i ljumskarna, huvudvärk o lätt illamående! Så bättre o ta det lugnt. Jag blandar ut 

mitt msm i ett stort glas vatten som rymmer en halvliter. Har inte vågat ta extra c-vitamin om det nu 

förstärker msm. Men idag köpte jag hem ekologiskt pressad citron o tänkte börja använda i mitt 

vatten. Dricker minst två liter vatten/dag. 

 

Pia Berntson. Silver användes som vattenrening, kroppen består av ca 70% vatten alltså renas den! 

Det är så små mängder silver i ionosil så det skadar inte kroppen kan bara svara för mig själv,h ar 

blivit påtagligt bättre sedan jag börjat inhalera silver, har svår kol kan nu leva mer normalt. Förut 



klarade jag inte de lättaste göromål hemma det gör jag nu!så snälla döm inte oss, detta silver har 

hjälpt så många sjuka! 

 

Zhinelle Beijar. Använder kolloidalt silver-spray till min nyinsatta piercing. Läker jättebra med det! 

 

Angelica Byström. Jag har kört med det i två månader o jag säger� �  har även duttat på mina utslag 

på kroppen o det hjälper.... Hade gör ont i örat förra veckan o tänkte Neej inte öroninflammation 

igen, så jag tog lite i örat med o dagen efter var örat bra igen. 

 

Camilla Li. Rosacea. Jag köpte holistic kolidialt silver i veckan dricker en tesked morgon o kväll. Har 

baddat mina kinder o redan mycket bättre nästan borta. Har även baddat ögat som varit inflammerat 

några veckor o inget från apoteket har hjälpt o det är bra efter fyra dagar baddning morgon o kväll! 

 

Liselott Sjöqvist. Jag räddade min katt som var sån med hjälp av ks. Hon bara låg och ville inte äta, 

gömde sig. Ringde vetrinären som sa att hon måste ha vätska. Givetvis var det helg! Kom på att jag 

hade KS hemma. Gav rent ks i spruta varannan timme även på natten. På moronen satt hon vid 

matskålen och väntade på mat!  

 

Lena Ledel. Jag var tvungen att ta fyra silvergroggar under en dag för att ta knäcken på årets 

influensa. Att bara ta någon per dag hjälpte inte på mig. Influensan verkar vara elak i år. 

 

Robert Bielik. Jag tror inte det är lätt få KS att fungera effektivt oralt, men när jag var ORDENTLIGT 

förkyld, inhalerade KS, så blev jag frisk på ett dygn. 

 

Ti Nordlund. Motat 5 förkylningar 1 influensa + magsjuka from oktober o fram till nu, har ALDRIG 

inträffat förr i hela mitt liv. Dotter som jobbar på förskola o drar hem allt , man o dotter som låg i 

magsjuka men inte jag o jag den enda som drack ks, är själv multisjuk o drar på mej minst 3 

förkylningar/vinter. Hejja KS! 

 

Magdalena Jönsson. Jag blev frisk från årets influensa på 3 dagar med Ks. 

 

 

Ann-Katrine Backman. Det här måste jag helt enkelt skriva och berätta för Er om, trodde jag hade fel 

på mina öron idag. Jag vet inte hur många av Er som kommer ihåg då jag skrev om den här mannen 

som var inlagd här som hade ett trycksår på hälen. Men det spelar ingen roll om Ni minns eller inte, 

jag gjorde inlägg om denna man och kopierar in inläggen här under.  

Men nu till saken, idag ringde hans fru och var sååååå himla glad att jag stod på mig att hon skulle 

börja ta med och ge Ionosil till den här mannen. Nu har hon haft med och gett mannen Ionosil sedan 

7 februari 2 ggr/dag, någon dag har blivit överhoppad då hon inte sluppit dit, men annars har hon 

försökt vara dit 1 gång/dag och ge honom Ionosil genast då hon kommit och strax innan hon åkt 

därifrån. 

Idag ringde hon och sade att Nu kan mannen gå med rullator, han är mycket piggare, somnar inte så 

fort han sätter sig som han gjorde innan, han är mycket gladare, fått bättre aptit, ögonen har blivit 



klarare, psyket har blivit bättre, ögonen har blivit klarare mm mm det var så himla mycket som har 

förändrats sedan hon börjat ge honom Ionosil så jag vet inte om jag har med allt nu men jag hoppas 

det. JAG ÄR SÅÅÅÅ HIMLA GLAD IDAG SÅ NI KAN INTE TRO, TRODDE INTE DET VAR SANT DÅ HON 

RINGDE OCH BERÄTTADE . 

 

"Vet snart inte om man ska skratta eller gråta? Jag har en kund vars man hamnade in på sjukhuset 

pga en höftskada då han föll i höstas. Dagen efter fallet skulle dom operera, men av någon anledning 

så kunde dom inte, tyckte hon pratade något om att Warandosen var alldeles för hög.  

Men i alla fall, operationen har blivit uppskjuten hela tiden, mannen lämnade att ligga och sitta, men 

hade en hemsk värk då han inte kunde gå pga värken i höften.  

Han blev liggandes ganska mycket och fick då ett trycksår på hälen, som blev bara större och större. 

Kvinnan frågade av mig om det inte fanns något som skulle vara bra för hans häl? 

- Jodå, sade jag, det finns inget bättre än Ionosil KS. 

- Okej, sade hon, då ska jag säga till dem där att jag tar med en sådan flaska så får dom börja använda 

det. 

Samma dag då hon var dit, så hade hon sagt till läkaren där att: 

- Det lär finnas något som kan läka hälen på min man, det heter Kolloidalt Silver, sade hon.  

Så sade läkaren: 

- Jo, vi vet att det är bra, men vi får inte ta in det här. 

- Nähä och varför inte det då? sade kvinnan 

- Vi har sådana bestämmelser bara att vi inte får ta in det, svarade läkaren. 

Okej tänkte kvinnan, och vågade inte bråka mer med läkaren. Så tänkte hon att kanske dom får det 

fixat med salvorna och allt annat dom sätter på här då. 

I torsdags då hon var dit, så frågade hon av fysioterapeuten, varför har Ni slutat ha upp och inte 

tränar med honom längre? 

Så hade fysioterapeutan svarat: 

- Vet du inte det? dom har ju kapat av hälen på honom, så han kan inte stå. 

Kvinnan fick en chock, så sade hon: 

- Det är det det första jag hör, det har ingen berättat för mig, varken före eller efter.  

- Åhhh herreguuud varför har ingen berättat för mig? frågade hon av en sköterska 

- Nej, det behövs inte, hade fysioterapeuten och sköterskan sagt. 

- Men orsak till att det blivit gjort, sade hon? 



- Han hade troligtvis Streptokocker och början till kallbrand. 

Efter detta ingrepp har mannen blivit i princip helt sängliggandes. 

Kvinnan vågade inte bråka mera med dem, för hon var rädd att mannen skulle få lida för det, men 

berättade sedan för mig. 

Så sade jag, men det fixar ju KS, för det har jag hjälpt en person med som blev helt bra med Ionosil på 

5 dagar. 

Jag sade till henne att du kan ju i alla fall ta med till honom och ge själv, du behöver ju inte visa åt 

dem vad du ger och frågar någon är det bara att säga att det är vatten och man måste dricka mycket 

så man inte torkar ut. 

Så nu tar kvinnan med Ionosil och ger honom, så behöver dom inte alls veta av det där på 

avdelningen och lägga sig i det. Har han streptokocker så är det inget att leka med, vem vet kanske 

foten eller benet varit nästa, men förhoppningsvis får han behålla dem nu då han börjat få KS. 

Hade dom börjat med Ionosil då kvinnan bad om det där, så hade personens häl med mycket stor 

sannolikhet varit bra nu och personen hade fått behålla hälen, fått lämna sjukhuset och varit hemma 

nu. 

Det jag blir så förb....d på är, är det klokt att skära bort en kroppsdel på en person då det finns 

produkter på marknaden som kan hjälpa? f.....n vad arg man kan bli. Istället låter dom människor lida 

på det här viset än att använda en helt ofarlig produkt som skulle fixa det på endast några dagar och 

dessutom, behöver man inte kontakta närmaste anhörig innan man kapar bort kroppsdelar????? Det 

är ju kriminellt i allra högsta grad!!!" 

 

Erika Julin. Jag var så nyfiken att prova ta bort en fulprick vid näsan jag dragits med växande större 

och större i 10 år. Förstod att det skulle vara mer skonsamt att använda magnesiumaskorbat än 

askorbinsyra men jag är en otålig människa så jag köpte santa Marias askorbinsyra i kryddhyllan. På 

tisdagen började jag och blandade lite med en skvätt KS till en gegga och duttade på en klick på 

svulsten som jag kallar den. På med kirurgtejp och liten bit papper som jag duttade med KS för att 

hålla fuktigt. Nästan dygnet runt i 4 dagar tills den börjat svartna så då körde jag bara KS dränkt tejp 

med en bit gasbinda. Sen torkade den in och sakta släppte runt kanterna mer och mer, vid det här 

laget luftade jag mest och duttade KS då och då under dagen och det var väldigt svårt att hålla 

fingrarna borta. När den satt någon mm bara så slet jag till och det såg fint ut! Lyckan! Det var/är rött 

runt för jag var väl lite vild med geggan så när jag går vidare till den vid näsborren snart ska jag vara 

mer försiktig. Men den är borta!! Har smort med en kräm jag gjort på sheasmör, kokosolja och KS 

och idag ömsade jag bort ett tunt lager hud. Så har gjort en bild som visar processen och resultatet 

efter 13 dagar som jag lägger i kommentarerna. Ska bli kul att se hur det ser ut om några veckor. Lite 

gross så varning!  Det här känns stort men lite pinsamt för mig men vill dela med mig till alla som har 

ovälkomna utväxter på huden, det är sjukt lätt att bli av med dom! Lite nästy men fördelarna 

överväger. 

 



 
 

Lena Selahn.  Kanonbra! Själv hade jag ett födelsemärke som växte lite och blev lite upphöjt och det 

kliade runtom den. Jag sprayade ks på den morgon och kväll i någon vecka, nu syns den knappt. 

Ångrar att jag inte tog foto på den! Jag var även på vc och kollade upp den och den var ofarlig, men 

så skönt att slippa den. Ks levererar!! 

 

Annelie Svensson. Visst funkar det, hade en utväxt på benet, lade kompress med ks i 1 vecka. Borta! 

 

Ulrika Gustafsson. LÄSTE nyss om en kvinna som tagit bort en "vårta" på näsan ,, men ks och 

askorbinsyra ,,, och direkt tänkte jag på mina skinnflärpar som är på halsen ,, och en på brösten men 

såg inga och kom på att under min resa här med ks och msm för att komma till rätta med bla ASTMA 

har jag smörjt mitt på brösten med msm salva och runt nacke och axlar för värken från fibron ,,, där 

jag smörjt med msm och sparyat med ks är mins skinflärpar BORTA !! och blir ju förvånad men så 

klart glad 

 

Therése Westfält. Min 10-åring har haft atopiskt eksem sen födseln. Vi har tagit bort all glutamat. 

Observera att den finns i de vanliga fonderna å buljongtärningar i våra butiker, vi använder renee 

Voltaire. Sen tog vi bort nästan alla färgämnen. Det har inneburit att vi idag är nere på endast lite 

rodnader i armvecken. Vi slutade använda de salvor vi fått utskrivna från hudläkare å använder bara 

helosan salva, silversalva å silverlotion. Hon har varit symtomfri de två sista vintrarna. Hon dricker 

även ks, 1 msk varje morgon. 

 

Therése Westfält. KS. Sjuk blir jag, men endast 2-3 dagar. Rent allmänt tycker jag att vi är mkt 



friskare hela familjen, vi blir aldrig riktigt däckade, utan bara lite hängiga. Vi är minst sjuka på vårat 

jobb, fast vi har mest barn hemma. 

 

Kerstin Blomqvist. Msm har en liten blodförtunnande effekt men tar man inte blodförtunnande 

medicin är det ingen fara. Msm bidrar till cellförnyelsen. Mitt op-ärr läkte väldigt snabbt och ser 

mycket fint ut. 

 

Maria Dahlquist. Torrsprickor i händerna, testa EMS-salva den använder jag till min psoriasis och jag 

kan bara säga att kortisonsalvor släng er i väggen! 

 

Ingela Härbre. Har kvalsterallergi och i stort sett alltid klåda som brinner inifrån, speciellt i ögonen. 

Producerar heller inte tillräckligt med ögonvätska därav alltid en flaska livostin & artelac i väskan. 

Idag hämtade jag ut min ionosil & droppat i ögonen. Det sved till av bara h_e (men det gör det även 

med livostin)....men det som hände sen är ju inte klokt! Tror ta mig sjutton jag fick bättre syn på 

köpet haha Helt galet hur bra jag ser. Inte det minsta irriterad i ögonen, pigga klara å fina. Gjorde om 

samma procedur nu på kvällen & samma effekt. Har även druckit 2msk totalt idag med hopp om att 

bli av med min allergi (som även gör mig väldigt trött). Nu är jag familjens försökskanin. 

 

Merike Åkerblom. Underbara ks... Räddade ena dotterns favorittröja från tomatsåsfläckar och andra 

dotterns nya byxor från rödbetsfläckar. Gnuggade fläckarna med ks och vips börjar fläcken 

försvinna... Tillslut handtvättade jag med ren olivtvål... 

 

Susanne Larsson. Tar MSM för min psoriasis, den har blivit mycket bättre samt bristningarna blivit 

mindre, huden generellt blivit bättre, piggare , ledvärk borta. Rek dos å börja med är 1 kryddmått i en 

vecka sen öka med 1 kryddmått i veckan, men om du är känslig börja med mindre å backa om du får 

obehagliga utrensningssymtom. 

 

Sandra Andersson. Jag klarade mig 2 gr från kräksjuka när jag tog hand om mina barn. Jag drack rent 

ks ofta, en halv mugg nån gång under dagen. 

 

Greta Gretlappen Andersson. Jag klarade mig från att smittas två gånger när min man hade 

kräksjuka.Han vägrar ta KS. 

 

Isabell Wallin. Helt otroligt!!! Jag önskar så att jag tagit en före- och efterbild. Sonen på 15 år trilla av 

moppen för 4 dagar sedan. Fick ett djupt sår på knät som blev jätte fult och har varat och såsat utan 

att läka något bättre trots rengöring så som sjukvården uppmanat till. I går kväll lyckades jag äntligen 

få övertala honom om att få dränka en kompress med ks som får ligga på över natten. Och i 

morse...jag trodde jag skulle svimma!  Såret har inget var eller såsigt kvar alls. Såret är helt ihopläkt 

och det är torrt med en fin skorpa uppanpå. Fast jag själv är så övertygad om ks fatastiska 

egenskaper så blir jag så chockad ändå varje gång! 

 

Åsa Berglin. Eftersom jag inte tål cellulosa och all penicillin (åtminstone mot urinvägsinfektion) 

innehåller det, beslöt jag mig för att testa ks i stället. Aldrig använt det förut - alls. Sprayade 

underlivet (vägrar peta in tamponger fyllda med cancerframkallande ämnen - vare sig de kallas eco 

eller inte) flera ggr/dag. Blev frisk. 



 

Nathalie Gustavsson. Smörjer ansiktet med Silversalva! Jag har alltid haft världens problemhy med 

massor av akne, ärr och rodnad. Den har verkligen hjälpt mig! 

 

Ronjah Dunst. Smörjer ansiktet mot min vinterakne och ärren från det med Silversalva. Använder det 

även som kroppslotion, handkräm, fotkräm... 

 

Anna Wihlner. Använder Silversalvan på självsprickor och narig hud. Hade skrapsår som inte ville läka 

ordentligt och blev gröngeggigt dag 2. Smorde på och på med plåster och fortsatte smörja. Läkte 

jättefint på 5 dagar. 

 

Irene Stenudd. Jag har använt KS i några år nu - fungerat jättebra - mot förkylningar och urinvägsinf. 

tidigare var det antibiotika några ggr per år! skönt att slippa det. 

 

Birgitta Ullgren. MSM är ett mycket verksamt hälsokost som jag använt mig av över ett år. Blev av 

med smärta i en höft och den defusa kännslan i knäna när jag gick i trappor försvann. Naglarna och 

håret har fått mycket bra kvalitet. Kan verkligen rekommendera det. 

 

Lena Sågerås. Använder Silversalvan som dag/nattkräm, suverän :-) 

 

Karin Johansson. Underbart - äter KS/MSM varje dag. Har inte varit sjuk på nästan två år trots ra. 

 

Maria Berglund Kolbe. KS kan ge mycket svåra biverkningar på det mentala planet. Hela hjärnan 

börjar fungera på ett annorlunda sätt, och personer som börjat använda KS är ofta skeptiska i början, 

men blir ofta mer och mer lyriska ju mer KS de använder. Att vara lyrisk är mycket farligt, särskilt i 

samband med glädje och uppspelthet vilket också är en allvarlig biverkning när KS använts 

regelbundet. En person som regelbundet använt KS börjar dessutom ofta tro på att KS är bra för 

immunförsvaret när sjukdomar inte längre fäster så hårt i kroppen som tidigare. De blir alltså 

inbillningsfriska. Än värre blir biverkningen inbillningsfrisk när sjukdomar som halsfluss eller munsår 

orsakade av herpes knappt hinner visa sig innan de försvunnit efter att personen baddat KS på 

munsåret eller gurglat halsen med KS.  Personen tror också att alla sår läker bättre och fortare när 

man häller KS på dem, särskilt om såren är infekterade.  

 

.  

 

När såren sedan läkt ut fort och utan infektion kan man mycket ofta se en fläck på huden där såret 

har varit. VARNING: Personen kan även försöka påverka andra människor med sår att använda KS när 

deras egna sår läkt. Håll alltså avstånd från människor som använt KS på sår eller druckit KS för att 

förhindra sjukdom. När man inte häller KS på sår så brukar dessa fläckar kallas för "ärr", men när man 

använt KS på såret kallas det fläck på huden. Dessa biverkningar går tyvärr inte över om KS-

användaren slutar använda KS, utan blir oftast starkare. Förmodligen är KS dessutom starkt 

beroendeframkallande då personer som använt KS en längre tid har mycket svårt att sluta använda 

KS. Man måste därför med alla medel försöka få människor att förstå att KS endast har effekt på 

bakterier och virus som finns i vatten eller på saker som finns utanför människokroppen. Så fort det 

kommer in i kroppen på en människa blir det helt verkningslöst, men när man sedan kissar ut det 



igen blir det miljöfarligt istället. 

 

Pernilla Andersson. Hej min man har haft vattnig avföring en vecka nu Någon som har något bra tips 

mvh Pernilla.  Johanna Dess rekommenderade då:  En deciliter KS i ett stort glas varmt vatten som 

sedan sveps (så det får tränga långt ner i tarmen) brukar göra susen. Uppföljning senare: Hej tack 

alla för råd han har blivit bättre tack vare ks! 

 

Marianne Hansson.  Ks har räddat svårläkta sår på våra hästar, som cortisonsalva inte tagit. Det har 

också räddat livet på vår dotters hund. Han opererades i båda knäleder som valp, då han hade dåliga 

leder med flisor som lossnade. Han åt penicillin, antibiotika mm men blev bara sämre. Veterinären 

ville avliva men sjukgymnasten ville fortsätta försöka ett tag till. Jag köpte en 5 literdunk Ks till min 

dotter. Hon gav hunden 1 dl varje dag i dricksvattnet och efter 2 månader började han gå och springa 

igen. Hon slängde då medicinerna och idag.... 4 år senare är hunden fullt återställd. Han får 

fortfarande sitt Ks och det får även mina djur. 

 

Kenneth Hedström. En liten undran. Familjen har behandlats med Silver dagligdags i förebyggande 

syfte i snart ett år nu. En väsentlig förbättring har skett genom att vi är mer friska o krya. Så fort nåt 

otäckt dyker upp så blir det silvergroggar mm och så motar vi bort det onda. MEN: en av oss åker 

dock på att halsmandlarna börjar svullna regelbundet, följt av halsfluss eller andra infektioner. Vi 

angriper med tunga kurer av groggar och allehanda metoder. Inget hjälper gång på gång. Har vi nån 

teori varför silvret INTE lyckas? I grunden två teskedar lonosil per dag. När hon börjar få ont i halsen 

eller halsmandlarna så sprayar hon lonosil direkt i halsen. Silvergrogg med lika delar alkohol/lonosil 

och en halv citron. Efter 3-4 timmar en ny grogg. Ingenting blir bättre. Gör jag samma sak när 

förkylning/influensa börjar kännas brukar jag må bra på morgonen igen. Anton Klingsell  svarade: Jag 

brukade få regelbundna infektioner i halsmandlarna (halsfluss) flera gånger per år. Det visade sig att 

bland annat så vad Candida boven och jag bytte om kosten till LCHF (men utan mjölkprodukter) och 

väldigt strikt utan socker osv. Jag började även ta en del kosttillskott som var skräddarsydda till mig 

men den största skillnaden var när jag började ta höga doser av Vitamin C varje dag. Jag kunde ta 

uppemot 10gram om dagen. Men mina halsflussar var ett symptom som kom med Candidan och när 

jag ändrade min livsstil så försvann dom. Jag har inte haft halsfluss på mer än ett år nu. 

 

Jane Janne Swedel. Vår dotters man hade blåsor i munnen o munsår. Blåsorna försvann på 2 dagar o 

munsåren blev också bättre. 

 

Marie Brehag von Haugwitz.  KS funkar fantastiskt och gör inget ont. Dränk bomullstuss och sätt på 

plåster under natten! På ca en vecka har mina barns vårtor varit ett minne blott!! 

 

Jukkas Billy. Inhalerar ks varannan dag mot lungproblem. Om det har hjälpt har jag ej kollat upp via 

röntgen o dyl, men det känns som att lungorna fått mer "kraft". 

 

Carina Wendel. Jag använder EMS Creme för min rosacea och den hjälper kanon. Har en naturlig tvål 

till ansiktet, också med KS eller om det är KG. Efter tvätten tar jag lite KS i händerna och baddar, låter 

torka och sen smörjer jag EMS. Toppen! 

 

Andrea Seewer. Undrar om någon har testat att använda KS till rengöring av tvättmaskin? Hur 



doserade ni i så fall? Ann-Katrine Backman skrev:  Det räcker galant med 1 dl KS och 90 grader. 

Andrea Seewer:  Tack snälla  ska testas på en gång! Anita Ramstedt: Jag har gjort detta och resultatet 

blev bra. 1 dl i maskinen av ks. Lycka till! Andrea Seewer: Nu har jag testat och det blev väldigt bra! 

 

Birgit Canerstam. Även hos mig lyser tandstenen med sin frånvaro. Detta efter att haft mycket varje 

år! 

 

Annelie Svensson. Har heller aldrig någon tandsten längre efter att jag börjat göra min egen 

tandkräm. Ks, msm, kokosolja, pepparmynta olja! 

 

Liselotte Låås. Har också fibromyalgi och kör på men ks och msm plus vitaminer.  Funkar kanon! Jag 

anser att jag har bättre effekt av ks mm än av alla äckliga värkmediciner som jag nu kämpar med att 

sluta med. 

 

Michael Carlsson. Eftersom blåfärgning av huden vid intag av silvernitrat (inte KS) beror på 

reaktionen som sker med solljuset, så vore det ju märkvärdigt om man kunde bli blå av silvernitrat 

där varken sol eller måne skiner. 

 

Linda Å-Halvarsson. Jag hade kikhosta för 1,5 år sedan. Det var så jag kom i kontakt med KS och 

MSM. Läkarna tog prover och det konstaterades kikhosta. Då hade jag haft det i ca 4v. Han sa att det 

skulle ta ca 13-18 veckor och bli frisk. För sent för antibiotika. Det måste visst tas första till andra 

veckan. Efter att jag började med nedanstående så kunde jag gå tillbaka till jobbet efter mindre än 1 

v. Det tog ca 3-4 v och bli helt frisk (även efter det hängde hosta i, men bara enkla sporadiska 

attacker). 

 

Jag gjorde så här: 

1 msk KS varannan timme (dagtid). Håll kvar, gurgla och svälj. 

Sprayade KS i munnen samtidigt som jag andades in ofta under hela dagen (ca 2-3ggr/timme). 

Sprayade KS i näsan ca varannan timme. 1 tsk bikarbonat och 1 krm MSM (ökade successivt varje 

vecka efter det) och 1 tsk askorbinsyra blandat i 1 glas vatten varje morgon. 2 kapslar D-vitamin 2000 

IE varje morgon. Sedan har jag fortsatt med mindre KS, MSM, bikarbonat, askorbinsyra och D-vit. Har 

inte varit sjuk sedan dess!! 

 

Ronny Susman. Vi sprutar detta i näsan på vår baby när hon får förkylningssymptom och hon 

tillfrisknar ganska direkt. 

 

Jörgen Nilsson. Jag hade något liknande på ena foten. Var hos vårdcentralen och fick cortisonsalva. 

Denna hjälpte lite så länge jag använde den. Provade sedan att bara spraya KS på typ två gånger om 

dagen, gärna efter dusch. Mitt försvann på ca tre veckor. 

 



 
 

Mariana Karlsson. KS har hjälpt mej mot mycket sprejar i näsan varje dag dricker varje dag ja det är 

mycket dom missar med KS  tur att jag hittade MSM o KS för jag har fibromyalgi det har räddat mig! 

 

Taina Stenberg. Jag har jobbat var månad på 1 och halvt år. Inte varit sjukskriven.. Var lite låg typ 5 

dagar i December. Men gick fint att gå på jobb!! Är numera en frisk 54-åring.... 

 

Benny Hald. Vår grabb på 4,5 år hade precis öroninflammation. Vi droppade 3 droppar i varje öra 

(han hade i båda) och med hjälp av film låg han stilla i 7 minuter. Morgon och kväll. Funkade direkt! 

Lycka till! 

 

Linda Lamme. Tyvärr litar jag inte längre ett smack på livs(farligt)medelsverket. De ger ytterst 

korkade råd om kost och godkänner massa skräp som vi mår dåligt av. Förstår inte varför vi betalar 

skattepengar för att de ska finnas till. Kolloidalt silver funkar jättebra...jag har aldrig varit så fri från 

förkylningar sen jag började med det. 

 

Tuija Kapanen Fd Jokela. Jag har haft detsamma, PPP (psoriasis post polates). MSM invärtes och 

smörja med silversalva. Det kan ta lite tid innan det försvinner helt. Nu äter jag bara MSM lite till och 

från och utslagen håller sig borta. 

 

Susanne Larsson.  Jag har en form av psoriasis som kallas PPP. Jag äter msm och smörjer med 

silverlotion har hjälpt mycket nästan borta helt. 

 

Ti Nordlund. En av mina veterinärer använder alltid ks o baddar mun med efter tandstensborttag på 

hundar o katter = ). 

 

Lotta Torgnyson. Min vet är helt såld på ks. 

 



Johanna Adielsson. Vill bara skriva och säga hur nöjd jag är droppar i ögonen varje dag och mina 

ögon är bättre och bättre från blefarit. En ögonsjukdom som gör att ögonlocken svullnar och man 

kan bli lite eller mycket röd i ögat. Ljuskänslig. 

 

David Wadbrant. Vi har köpt påfyllningsbara nässpraysflaskor för KS. Perfekt. Första våren utan 

allergimedicin. 

 

Marita Hinnsell. Ang halsfluss med streptockocker b. Har behandlat med silver och blev kanonbra 

efter 48 timmar! 

 

Susanne Hannott. Ks var det enda som hjälpte mig. Efter 2 år av pina testade jag med enbart Ks 

kompresser som jag höll fuktiga. PPP n försvann sakta och var helt borta efter några veckor. Är nu 4 

år sedan och har sluppit det sen. 

 

Charlie Bertling. Jag vill berätta en historia om msm! Min mamma har fått diagnosen "början till kol". 

Hennes syster har en hälsokostbutik. Moster berättade om en gammal kund som hade kommit in 

döende och moster rekommenderade msm. Kunden kom tillbaka efter ett år UTAN kol gråtande. 

Läkarn hade varit helt chockad han med. Skulle min moster ljuga om detta till sin sjuka syster? 

 

Agneta Sjölin. Har en katt som var full av var å djupa sår på halsen! Tvättade å la om flera gånger om 

dagen i två veckor å vips så fans det inget var kvar å dom djupa såren läkte jätte fint!jag tar hellre KS 

än kem produkter! Så vi som tror på KS å ufon vi fortsätter med detta å skiter i vad andra tycker! Jippi 

för ks! 

 

Saga Bäck. Tog mig 2 år för kroppen att "rensa ur sig" med hjälp av bra nyttig mat och tillskott av 

vitaminer mineraler. 

 

Elisabeth Felling. Jag sprayade rätt i nosen på hunden vid noskvalster, räckte med en gång så 

försvann det. Spraya, drick, badda outspätt mm. 

 

Marie Boman. Har fått så fina resultat genom att använda silver på öppna, nya sår, gamla sår, mugg, 

infektioner i sår osv... TACK! 

 

Ingela Härbre. Jag jobbar också inom vården och nu använder halva vårdlaget KS. 

 

Kamilla Stavgren. Allergi - MSM!!! Började förra året på vintern-inte ett symptom på våren!!! Och jag 

har varit riktigt illa allergisk... Började väldigt försiktigt men är uppe i 3tsk/dag och det håller jag mig 

till. 

 

Lena Snabb. Små olyckor händer då och då. Jag skulle sticka hål i plastpåse å påsen gled..men inte 

den slöa brödkniven..(fred kväll). Den skar upp toppen på pekfingret..mörkt blod droppade. Tog 

silver å duschade ordentligt. Sen höll jag tryck över glipan..å det ville inte sluta rinna så lätt. 40 min 

fick jag trycka.. Sen tålde det inte minsta beröring..så blödde det åter. Lörd morgon hade förbandet 

fastnat lätt i sårvätskan..blötgjorde å duschade på med silver..lufttorkning..sårändarna verkade sitts 

bra ihop. Efter det kom ingen mer vätska..bedövningskänslan minskade under dagen. Söndag 



morgon helt ok. Gått med fingret bart..skyddad från kontakt med nåt som kan riva upp. Måndag 

morgon en liten fläck som ännu känns lite bedövad resten ok. Kan bara säga att det läker fort med 

hjälp av silver. 

 

 
 

Jane Forslund. Har droppat KS i näsan på min dotter två gånger igår, vips så är den snoriga näsa ren 

och fin! Sen har hon druckit ett glas med KS under dagen. Första kommentaren i morse va: Mamma 

jag kan andas! Ser du snoret är borta! Har dock fråga på dosering. Jag tog en tsk i 1 liter vatten. Kan 

jag ta mer till henne och ge att dricka och droppa i näsan? Första ggn jag testar på henne. Hon blir 

sex år om några månader. 

 

Anntha Frisell . Jag har fått hjälp många gånger av läkare tidigare då jag hade vaxproppar, men sedan 

jag börjat med ks på tops har jag inte haft några vaxproppar alls och det är nu åtta år sedan jag 

började med ks... 

 

Ingela Härbre. Tappade en kopp hett te över handen häromdan....sköljde snabbt i kallvatten, dränkte 

den sen i KS & smorde med EMS salva efter. Inte ett spår av att jag bränt mig, inte ens en känning. 

Helt otroligt! Hade jag endast sköljt med vatten vet jag av erfarenhet att jag känt av det & att handen 

blivit åtminstone lätt röd, men nä, inte ett enda spår! Fantastiskt! 

 

Jonna Nicolausson. Jag  har alltid varit lite "blossig" i ansiktet och på halsen så tänkte att jag varje 

kväll ska ta en bomullspad med ks och stryka runt på de områdena för att se med tiden om det blir 

bättre OCH till min förvåning så verkar den vara den ultimata rengöringen. 

 

Robert Gunnarsson. Att kalla skolmedicinläkare för läkare borde vara ett bedrägeri. Läkare är de inte 

utan underhållsmedicinerare. Läker sjukdom gör de inte. Och inte Heller deras syfte. För de begriper 

inte balans. Utan dämpar bara symtom och aldrig orsak. Kampen mot bedrägeri Rockefellersekten. 

Alla alternativare. Vi kommer en dag segra mot bedrägeriet mot människan. 

 

Kenneth Berntsson. Vi ger vår hund Ks varje dag i dricksvattnet, hon mår jättebra. 

 



Maritha Hasanof-Aspenryd. Ger också hundarna i dricksvattnet . En av hundarna har kronisk 

pankreatit och efter 2 veckor med KS så var värdena normala igen. 

 

Inga-Lill Servin. Vi använder silver till hund, katter och oss själv vid behov. Folk i allmänhet är 

negativa inför saker de vet för lite om. Att många sen är som får och bara följer flocken och inte 

testar själv är inte ovanligt.... De googlar, hittar något negativt och sen är det sanningen för dem. 

Istället tycker jag att set är ganska intelligent att testa saker så man kan bilda sig en egen uppfattning 

gäller inte bara silver utan det mesta faktiskt hur kan man ens tycka något man inte har erfarenhet 

av? Sen passar ju inte allt alla... Eller hur? 

 

Marie-Anne Rosengård. Vi ger vår katt KS!!! Hennes cancertumörer har nästan torkat ut!!! 

 

Jerry Essgren. Jag och hundarna använder Ks med mycket gott resultat rekommenderar till alla som 

jag vet har nytta av detta. Givit bättre resultat än jag förväntat mig men med bra info går det bra att 

bemöta för sjukvården tar bara bort symtomen men folk vill bli friska o slippa läkemedel med massa 

biverkningar. Som tur finns massa alternativ sidor på nätet där hjälp med alternativ ges för den 

vanliga pressen ger bara en sida liksom tv-kanalerna det är läkemedelsindustrin som styr vårt 

samhälle då vi anammat Usa i så stor grad. 

 

Marina Olsson. Min dotter tog KS varje dag , men så en dag upptäckte hon att en vårta hon haft och 

inte fått bort med många medel , den hade försvunnit bara så där , gissa vem som var glad! 

 

Mia Carlsson. Tog silver när jag blev matförgiftad! Gick över på fyra timmar. Hade önskat jag hade 

silver när jag/vi fick vinterkräksjukan för några år sen! Då kräktes jag o hade diarré i tre dagar! Kunde 

inte ens gå utan fick krypa! Hade varit kul om man haft silver då för o se om det blivit nån skillnad! 

 

Veronica Bohlin. Ingen magsjuka de senaste två åren och jag är övertygad om att vi kan tacka KS för 

det. 

 

Tommy Herbertsson. Fungerar på magsjuka!! 

 

Julia Fung. Jag klarade mig medan alla andra i min omgivning blev magsjuka. 

 

Kicki Johansson. Yes!! Fjärde året på raken nu som vi slipper magsjuka tack vare KS!!! 

 

Camilla Arlebrink. Ja vi är tre människor här plus en massa djur som inte är magsjuka sedan 3 år 

tilbaka. Tar rent vid lilla minsta symtom. 

 

Sara Boo. Sonen fick akut ont i magen av flygplansmaten, jag trodde att vi skulle vara tvungna att 

besöka sjukvården, men förloppet vände snabbt efter intag av KS. 

 

Henrik Beckman. Grabben var riktigt risig i magen häromdagen men efter en halv dl KS så blev han 

bra nästan direkt!! 

 

Marina Olsson. Japp helt otroligt har även mått illa tagit en rejäl klunk så det har stannat vid det. 



 

Julia Larsson. Jag har aldrig fått magsjuka när jag tagit ks i förebyggande syfte. 

 

Emma Saveski. Våra 3 pojkar blev magsjuka,jag tog 4-5 matskedar rent, per dag de va sjuka. Jag 

klarade mig. 

 

Ida Nilsson. Jag och sambon har tagit och klarat oss från magsjuka fast dottern haft. 

 

Marina Bönström. Har vaknat på natten vid 2 tillfällen å mått illa som bara den. Tagit ks och det har 

inte blivit ngt mer av det. 

 

Elke Hempel. Så här glad blev en bekant när hon fick hjälp av KS. Och jag blir själv så himla lycklig, 

inte bara för blomman utan för att en till har upptäckt KS. Vi blir bara fler och fler. Hon hade skurit 

ett långt djupt jack i fingret och vi råkade hälsa på hennes dotter just när hon var där det hände just 

då. Så hon gick med hem till oss, bara ett kvarter bort och jag la om såret med en KS-blöt kompress. 

Hon fick med sig en sprayflaska med KS och tips om hur hon skulle göra. Dagen efter var hon alldeles 

salig. Såret hade redan börjat att gå ihop ordentligt. Hon hade från början tänkt att åka till akuten för 

att sy. Och det slapp hon nu. Det är så här många har lärt känna KS - vi har hjälpt dem med problem. 

Och det lyckas alltid. 

 

 
 

 



Emmi Afton Tunmar. Helt fantastiskt vad MSM har gjort än så länge för mig. Dom här bilderna har ca 

3 veckors tid emellan sig. Det kliar knappt någonting längre och nästan allt det röda är borta! Det är 

någon typ av allergisk reaktion som bröt ut i samband med att jag började mitt gamla jobb, ska bli 

utredd för det snart. Läkare säger atopiskt eksem men man kan ju aldrig lita på dom. 

 

 
 

Annika Lackberg. Vår ena häst fick en gigantisk böld på ena ganarschen. Jag petade hål på bölden 

efter ett par dagar och använde en spruta utan kanyl. Spolade bölden med rent silver tre gånger om 

dagen i två dagar. Å hokus pokus så tog varet slut och svullnaden la sig. Efter en vecka synades det 

knappt att det varit en böld på nästan tre cm. Folk får säga vad dom vill. Men en dunk på 5 l silver är 

ett måste i stallapoteket! 

 



 
 

Birgitta Biggan Lörnedahl. Min ena fick en sån som åring. (Satt på annat ställe bara). Jag gjorde som 

du. Petade hål, sprutade KS och det tog inte många dagar innan det var läkt och fint. KS är självklart i 

stallapoteket. 

 

Annika Ingemarsdotter Skoogenäs. Jag använder KS till ex till sårtvätt/läkning. Bl a nyligen 

operationssår på min hund. Läkte fint och jättesnabbt! Veterinären blev imponerad! 

 

Kjell G Nyman. Bara som information. Jag har haft malaria i ca 40 år. Men har inte haft ett enda 

återfall sen jag började med KS. 1/2 dl morron och kväll. 

 

Ann-Katrine Backman. Fick höra en underbar berättelse idag. Smiley heart Smiley heart Smiley heart 

Jag träffade en kund vars katt hade fått en jättestor "lucka" under magen. Den här luckan var ca 12 

cm i diameter, alltså enormt stor.  Först visste dom inte vad katten hade för fel, då den blev som 

folkilsken och bara fräste och sprang och gömde sig och det var jättesvårt först för husse och matte 

att se vad som hade hänt, då det är en angora katt. Den här katten är annars kärvänlig och vill gärna 

sitta och gosa i famnen, men var helt vettskrämd nu. Till sist upptäckte dom luckan och frågade vad 

dom skulle göra, det såg väldigt väldigt illa ut. Spraya med Ionosil sade jag flera flera gånger/dag och 

ge skilt i en skål bredvid vattenskålen. Så gjorde dom och på 3 dagar var huden liksom läkt sade frun i 



huset. Frun är också sjukskötare och har jobbat närmare 35 år på sjukhus på olika avdelningar och 

hon sade, hon har aldrig sett något så stort sår läkt så bra. Nu då jag såg såret så har det dessutom 

börjat växa ut hår på området som varit som öppet sår, så hårväxten var ca 0,5 mm. Hudslimsan 

hade frun måsta klippa bort eftersom den bara hängde vid sidan, men torkade liksom bort. Katten 

mår helt bra nu och är inte folkilsken eller rädd längre, utan är precis som den alltid har varit. Dom 

behövde inte ens uppsöka veterinär, Ionosil fixade allt. 

 

Barbara Rehberg Eintrei. Jag har jobbat i hälsokostbutik i 20 år och följd många människor. Förr hade 

folk hjärtkärlproblem , rökning, margarin med transfetter som gav gallsten . Men det var äldre 

människor . Nu äter många unga redan antidepressiva , folk har IBS  vid 25 årsåldern , 65 + åter mot 

blodtrycket och kolesterol . Vi dör av övermedicinering och näringsbrist. Bra kost , motion och en 

skvätt silver! 

 

Jenny Lindqvist. Jag skrev för ett tag sedan om ett par goda vänner till mej som har en dotter i 15 års 

åldern med multidiagnoser hon har varit fruktansvärt slemmig i flera är här fått andvänds sug att 

suga upp slemmet med flera gånger om dagen. Nu efter de låtit flickan inhalera silver istället för 

koksaltlösning och de har även gett i sond i magen så är hon så otroligt mycket bättre hon har inget 

slem kvar jo är piggare och mer klar. Dom säger det är ett under som skett. 

 

Malin Särnbratt. Jag fick diagnosen PD för ca en månad sedan. Trodde det var eksem i två månader 

innan o använde kortison på, vilket typ är det sämsta man kan göra, så jag hade jätteilla.. Jag fick 

utskrivet en antibiotikakräm "Finacea", som jag använde i början. Men huden flagade av och det 

gjorde så ont. Så jag provade lite annat också med olika utgångar. Men nu kör jag på massa KS som 

jag sprayar på och låter torka in, ca 7-10 ggr i rad morgon och kväll. Och sedan smörjer jag med 

kokosolja över. Och hittills lycka jag hålla det i shack. Men att äta antibiotika så länge är nog inte bra. 

Så prova KS o kokosolja först! 

 

Mimmi Junggren. Använd ks och msm! Detta i kombination med rosex som är en antibiotikum kräm 

har varit det ENDA son funkat på min PD. Jag äter msm, två teskedar om dagen är jag nu uppe i, jag 

har även gjort en spray av ks och msm som jag baddar på huden istället för att skölja ansiktet med 

vatten och rengöring. 

 

Lotta Friström. Förra lördan lyckades jag övertala gubben att dricka lite KS varje dag mot hans 

magproblem. Han har haft problem med magen hela sitt liv (från tonåren), han är nu 54 o har haft 

konstaterat magsår 2 ggr, bl.a. Han har ständigt ont, men nu... Efter sex dagar med silvergrogg börjar 

han bli bra, tills hans stora förvåning Smiley gasp (inte till min Smiley wink ). HELT bra är han inte (än) 

men de ständiga smärtkramperna har lagt sig o han är inte längre rädd att äta, som han var förut. Då 

kände han inför varje mål "hur ont kommer det att göra efter maten den här gången då..." Han ville 

till o med ha en flaska för sig själv. 

 

Jessica Wetterberg. Jag SOM ALDRIG har finnar ell plitor hade 3 st igår. Tvättade m KS och höll sen en 

pad indränkt i silver 10 min. När jag vakna : vips nästan borta. 

 

Tessan Gunnersten. När min sambo dragit hem flunsan och legat däckad en vecka och jag själv kände 

att det var på väg gjorde jag en Silvergrogg på lime, ks och cointreau. Drack en matsked enligt 



rekommendationer (dvs en himla massa ggr) och när jag vaknade dagen därpå var jag tametusan 

frisk. Helt otroligt! 

 

 

Kristin Stadling. Nu fick vi "äntligen" testa om KS fungerar mot magsjuka och även bekräfta att det 

faktiskt gör det! Sonen gick från riktigt riktigt dålig till att bli som vanligt igen på 4-5 timmar. Jag blev 

kraftigt illamående, men tvingade i mig Ionisil vid ett flertal tillfällen under ett antal timmar och 

tillslut försvann illamåendet utan att jag behövde spy något alls. Helt otroligt! Sen är det bara att 

fortsätta ta några rejäla huttar under några dagar så att viruset inte tar över kroppen igen! Sjukt bra! 

 

Marie Hallner. Min hund fick stygga bett av en pitbull och är nu så gott som helt läkta, på 4 dagar! 

 

Mayne Sundewall Hopkins. Vi har en katt som besöker oss varje dag. Han 'pratar' och tittar på 

skåpet med KS-flaskan - och dricker inte förrän vi fyllt på med lite KS i vattenskålen. Så ..snacka om 

att tvinga på honom KS. Han är smart, rätt vild ('street-wise' till tusen) och man kunde verkligen inte 

tvinga i honom något mot hans vilja. Förresten har han inte haft vare sig loppor eller mask sedan han 

'upptäckte' KS. Hurra för KS! 

 

Maggie Stargazer. Alla mina djur får KS i vattnet, om de själva får välja mellan skål utan KS i vattnet 

och en med så väljer de utan vidare den med. Använt KS i många många år. Det bästa! 

 

Kattis Davidsson. Jag använder gurkmeja o ks o d fungerar super till mig o mina djur. Min gamle 

hanhund hade eksem som försvann när jag började m d. Han hade även ont i ryggen o han är som en 

unghund nu i stort sett. Jättebusig. Jag har även haft eksem som är borta nu. Min värk e mycket 

bättre även om skoven kan vara jobbiga ibland. O framförallt jag är sällan el aldrig sjuk nuförtiden. 

 

Therése Grevåker. För oss funkar det perfekt. För någon månad sen hade båda barnen magsjuka 

men dagen efter vi började med KS var det borta. Jag o mannen klarade oss. Mannens tandkött 

(lättare inflammationer) är läkta. Min mage känns bättre när jag tar ks. Använder det även på sår o 

brännsår. Motat bort halsont o förkylningar...  

 

Eva Berglund. Jag och många av mina vänner använder KS till allt ovan fast också till häst och katt. 

Helt fantastiskt! 

 

Emma Lian. För mig och mina barn har ks aldrig hjälpt mot flunsan.. Däremot tog ks bort alla 

höstblåsor jag fick på bara en natt.. Vi har köpt hem storpack ks inför vintern som var, för att ha vid 

kräksjuka.. tagit lite då och då men fick aldrig testa för magsjuka, då jag konstigt nog hållt mig frisk 

heeela vintern för första gången någonsin. Jag har dessutom nedsatt immunförsvar och 2 barn som 

kommer hem med vänner ett par dagar i veckan.. där det hostas och snoras för jämnan.. och jag har 

klarat mig från allt. Sambon borrade sig igenom fingret.. en stor hudbit låg "löst på såret" den var 

helvit och läkaren sa att den är död och faller bort på ett par dagar... Men vi packade in fingret med 

bandaget indränkt i ks, glapack över det, detta var sent på kvällen. På morgonen hade hudbiten fått 

tillbaka sin riktiga färg.. på ett par dagar var skadan nästan inte synlig, och hudbiten hade fint växt 

tillbaka. 



 

Ti Nordlund. Jag har botat o motat magsjuka förkylningar influenssa svamp i munnen på hunden 

bakterier i ögonen på hunden renat sår på människa o hund botat tandfickor på mej själv. Så mitt 

silvervatten har då varit super = ) 

 

Marina Olsson. En katt med sår o irriterad hud badda med KS varje dag jisses vad bra den blev på en 

dag , för den var så svälld vid anus , men nästa dag hade det lagt sig o såren läkte och försvann men 

fick ju ha krage för o ej klia sig. 

 

Victoria Klintenheim. Jag baddade mitt munsår med en bomullspad som jag dränkt i ks. Fick det att 

läka mycket snabbare än det brukar göra..... 

 

Mia Andersson. Tänkte bara berätta. Min dotter fick körtelfeber och läkaren sa att detta kan ta 2-4 

veckor att bli frisk i från. Läkaren rekommenderade febernedsättande om febern var hög. Började 

när vi kom hem ett glas med ks och pressad citron sen resterande dagar 4msk/dag och 3 glas/ dag 

med ingefära och citron. Efter mindre än 1 vecka är hon frisk ! Om det var ks eller ingefära/citronen 

eller en kombo som gjorde det. Men det fungerade utan annan medicin. 

 

Annelie Hjalmarsson. Jag har iallafall haft stor hjälp av KS och MSM. På knappt ett år har jag blivit av 

med en sjukdom som heter graves sjukdom(giftstruma) har dessutom ätit glutenfri kost. 

 

Åsa Medium Jansson. Yes...KS är bäst...min halsfluss är borta! Har druckit lite då o då (rent) gurglat 

ordentligt (Har ingen alkohol hemma). 

 

Hanna Olsson. Hade 3 veckors förkylning och blev beroende Av nässpray.  Köpte en tom spray flaska i 

körde bara ks i 3 dagar blev av med snuva.Täppa. Beroendet. 

 

Mikaela Georgsdottir Velander. Jag hade hemsk hy, finnar, plitor och "underjordiska" finnar. Började 

ta MSM, tvättade ansiktet med exuviance antibakterial gel, baddade sedan på KS och sen på med 

EMS créme, min hy är 1000gånger bättre nu 2 månader efter!! 

 

Åsa Medium Jansson. Yes...KS är bäst...min halsfluss är borta! 

 

Renee Delborn. Jag avbröt min herpes m ks... Wow... 

 

Ann-Katrine Backman. Är det konstigt att folk avskräcks eller blir skeptiska till sjukvården? 

På lördag em ringde det på dörren hos mig, det var en person som var hemskt sjuk i buken och bad 

förstås om ursäkt då personen kom en lördag, men det var ingen fara, jag var ju hemma och kunde 

hjälpa till och hade just då inget annat speciellt för mig. 

Vi gick till min mottagning, så berättade personen att han varit riktigt sjuk i buken i flera veckor och 

varit till läkare. Läkaren hade googlat och konstaterat att personen hade gallsten. Men värken 

fortsatte. Jag sade till personen: 



- visa var du är sjuk, personen visade på ryggsidan och på framsidan i vänster sida. Det är riktigt 

hemska smärtor sade personen. 

- Då personen visat var han var sjuk, så sade jag, men du visar ju på tarmkrökarna, har du tarmfickor?  

- jo, sade personen, för några år konstaterades att jag hade tarmfickor. 

- låter som du har fått någon infektion/inflammation där nu, sade jag, för du visar exakt var 

tarmkrökarna går och det brukar vara värsta stället för infektioner/inflammationer i tarmfickor. 

Jag gav personen Ionosil och några rekommendationer hur personen skulle göra. 

Igår fick jag PM av personen, som skrev att 2 timmar efter att han börjat med det som jag sade, så 2 

timmar efter så var smärtorna borta och ingen smärta sedan dess. 

Har varit i kontakt med personen idag också som säger att han fortfarande är frisk och inga smärtor, 

allt försvann efter 2 timmar efter att han följt mina rekommendationer, tips och råd. Jag frågade 

naturligtvis om jag fick skriva om det i gruppen utan namn och det fick jag. 

Men är det konstigt att folk börjar misstro sjukvården? 

Den här personen visade ju inte ens att han var sjuk i gallområdet, ändå hade läkaren konstaterat att 

det var gallsten och han fick lm för gallan. Hur i fridens dagar vet inte en läkare var gallan finns? satt 

läkaren och sov på anatomilektionerna? 

Dom får ju vara glada att google finns, så har dom ju i alla fall någonstans att söka för att kunna hitta 

orsaken till folks problem, men att ändå missa så enormt så att man missar t.o.m. på i vilken sida 

organen sitter. 

Jag klarar mig utan de googlande läkarna sade personen… 

 

Annika Karlsson. Jag sköljde bihålorna på min karl med ks de kom till o med var efter en sköljning så 

slutade de vara o han kände sig mkt bättre. 

 

Anita E Andersson. KS och ASEA är inte samma eller ens liknande. Ja, jag köpte 4 fl ASEA för 3 år 

sedan men jag märkte ingen skillnad. KS sedan 2 år o jag slipper antibiotica vid urinvägsinfektioner, 

läker sår, botar förkylningar. 

 

Pia Hederud. Min hund har haft enorma problem med öronen sen hon var knappt 1 år Mängder av 

vet.besök o provat mängder med mediciner. Nu vid 8 års ålder säger vet. hon får gå på cortison 

resten av livet! Började med KS för 2 veckor sen torkar ur öronen 2 ggr per dag med en bomullsgarn 

indränkt i KS och har märkt en stor förbättring. Det produceras inte alls lika mycket öronvax som 

tidigare så klart att rekommendera rent KS. 

 

Lotta Samuelsson. Jag har haft klåda i svalg/öron en tid och jag börjar tro att det är någon form av 

allergi jag har. I två dagar har jag provat att hälla KS i öronen (låt verka 10 min) och klådan försvinner 

direkt! 

 



Ingela Härbre. Kört 1 krm MSM sen 2 veckor tbx ca. Haft lite utrensning med många toa besök å lite 

klåda, men inatt, då slog det till ordentligt. 2 dagar i rad har jag nu blandat med hemmagjord 

apelsinjuice & inatt vakna jag av att hel kroppen krampa. Kunde inte lyfta armarna, dom va som bly. 

Orkade inte ens försöka röra mig för jag var som en sten & ju mer jag försökte ju mer värkte det. 

Förstod att det var utrensning så jag tänkte bara positivt å vände huvudet på kudden (för det va 

ungefär det jag orkade), & somna om. När jag vakna 5 i morse var allt borta, men kändes som om jag 

fått världen förkylning. Tung i huvudet, svalg näsa ögon....hela paketet. Tog ytterligare 4 tim innan 

allt släppte. Nu är kl strax efter 19 & jag har inget av detta kvar + att min "normala" värk i ryggen är 

borta (3 diskbråck i ländryggen) & ingen klåda i ögonen el kroppen (kvalsterallergi). Känns som ett 

under. Helt sjukt! Hoppas det håller i sig. 

 

Kersti Runfors. Måste bara tala om hur det gått med min visdomstand, jag fick hem min flaska den 

21/4 och redan efter ett par dagar så var värken och infektionen som bortblåst, jag dränkte in en tuss 

med ks som jag med ihop om sen har jag sköljt munnen samt huttat lite då och då.Nu tar jag mig en 

hutt 2 ggr per dag och allt är som vanligt. Hur kan jag ha missat denna silverdryck innan? 

 

Jenny Pettersson. Vid första tendens vid magsjuka så tar jag 1dl KS , kokt vatten som fått svalna lite 

och eko citron , svep allt direkt , funkat varje gång � Har kräkfobi så detta har räddat mej några 

ggr nu! 

 

Barbro Rosendahl. Jag rensade min "tandficka" med tops och hade topsen inbaddad med KS/MSM 

6:1. Sedan satt jag en"tuss" med " universalblandningen" på tandhalsen sprayade flera gånger och 

fick vara över natten. Jag använder "Sleep teip" så munnen var stäng hela natten. Upprepade 

rensningen och på kvällen var inflammationen helad....Tack till KS/MSM! 

 

Ulla Trulsson. Igår och halva dagen idag rann min näsa som en öppen kran. Efter en halv liter 

silvergrogg som intagits i småklunkar är nu kranen stängd! 

 

Ann-Katrine Backman. Glädjande besked!!! Jag vet inte hur många av Er som kommer ihåg då jag 

skrev om den här personen som man inom sjukvården hade kapat en del av hälen av och som man 

hade slutat träna för att han inte kunde gå pga det och inte upplyst hans fru om att man kapat bort 

en bit av hälen, utan det kom fram i misstag från fysioterapeuten. (Han har själv haft stroke och kan 

inte prata).  

Frun hade tidigare frågat mig vad dom skulle börja ta sig till då inte trycksåret på hälen började ge 

med sig, så jag sade att dom skulle använda Ionosil invärtes samt lägga på rent Ionosil på en 

kompress på hälen. Frun sade detta till läkaren där, men läkaren svarade att: 

- jo vi vet att KS är bra, men vi får inte använda det. 

Istället kapade man som sagt bort en del av hälen utan fruns vetskap. 

Efter det sade jag till frun att hon MÅSTE börja ta med och ge honom Ionosil i smyg invärtes (för 

hälen var så inlindad så hon kunde inte sätta något där), jag sade till henne tänk om han har eller får 

A-streptokocker, då kan dom kapa av honom foten, benet eller i värsta fall går livet, hur ska vi kunna 

se på det efteråt och ha gott samvete?  



Sagt och gjort, frun började ta med Ionosil och ge till mannen rent Ionosil och efter 1 vecka började 

dom se förändring. Det var den 7 februari i år som hon började ge honom KS och efter det har det 

svängt totalt. Och personalen där mannen varit sängliggande sedan mitten på oktober, så tyckte ju 

att dom gjort det bra arbete som fått op såret så fint och helt så snabbt trots att det var ett stort och 

besvärligt trycksår innan. Men dom vet inte att hon gett KS invärtes, men dom får tro vad dom vill. 

Men nu till saken, kan Ni tänka er imorgon kommer mannen hem och klarar av att gå med hjälp av 

stöd och mannen är 86 år. I princip skulle det nästan vara helt omöjligt för en så gammal person efter 

att ha varit sängliggande flera månader att kunna komma hem efter så lång tid och dessutom klarar 

av att gå. Det skulle vara svårt även för en yngre person, men desto värre för en äldre person då 

musklerna avtar mycket snabbare om man inte tränar regelbundet. 

 

Micki Pikulinsky. En solskenshistoria till om silver: en dam tog kontakt för hon hade (haft i 10 år) så 

illa psoriasis på fötterna. helt sönder, röda svullna, kliade och var hemska. jag gav henne silver, att ta 

både invärtes och utvärtes, msm att börja med små mängder, c-vit, d-vit, gurkmeja samt EMS salvan 

och linfröolja. +basisk diet..! idag kom hon här via,strålande glad! hennes psoriasis har inte på 10?år 

varit så bra som nu... hon kunde ha vanliga skor och sover på natten... så Ann-Katrine Backman.. du 

har fått en kund till som köper på din sida (jag beställde första satsen åt henne) och jag har fått en ny 

"vän" och KS en ny supporter!visst blir man glad - och tills nu har hon bara druckit silver.. inte gjort 

nåt annat av vad jag sade. hon lovade göra också allt det i fortsättningen. 

 

Carina Cawarottis Domluvil. I morgon blir det kalas då det är en mycket stor dag för mig. Min älskade 

prinsessa mitt hjärta Trollet fyller 7 år. 2011 på hösten fick hon konstaterad Borrelia och 3 

veterinärer typ dödsdömde henne och det var " ingen god prognos för lilla Trollet " som dom sa. 

Njurvärden var kass.  Vilken tur att jag inte följde med i dom tankarna och avlivade henne.  Vilken 

TUR att jag gjorde som min numera bortgångne fina vän M sa, " ge Trollet Kolloidalt silvervatten ". 

Jag har så mycket att tacka min vän♥. Trollet har superfina njurvärden idag.  Så. ...vi firar även året 

2016 min egen prinsessa Trollet och jag ♥♥♥. Tack vare KS som hon självklart får även idag! 

 

May Lindgren. Nu tar jag mycket plats, men måste berätta en rolig grej. Var hos 

öron/näsa/halsdoktorn i går. Jag berättade för honom hur jag botade influensan i vintras med 

Silvergrogg och att en nästan 20-år gammal bihåleinflammation lossnade... den var alldeles 

brun/grön med blod i och jag har känt den efter en elak bihåleinflammation 1996 vilken botades med 

penicillin. Hna tittade på mej och sa: Det där får du inte berätta för då får inte jag några jobb!!!! Han 

var privatläkare. Jag frågade honom om han visste vad Kolloidalt Silver var för nått, men det visste 

han inte sa han... Häftigt va? 

 

Gunilla Stråhle. Jag har Rozacea och har märkt att det blir mycket bättre när jag tar msm i vatten och 

dricker, jag tar också samma blandning och baddar på utslagen. 

 

Barbro Mathiesen. Alltså nu är hibiskusen fri från bladlöss efter att ha varit mycket angripen. Vad har 

jag gjort? KS! Hällde i en halv kapsyl i blomkrukan. Kan det verkligen vara det? 

 

Anna Wihlner. Min dotter, nu 10 år, har fått KS sedan hon var 3 då jag kom i kontakt med det. Hon 

har astma och plitor på armar och ben. Hon tar 30 ml två ggr om dagen och smörjer armar och ben 



med silverlotion. Plitorna är nästan borta och astman märks inte så länge hon inte är förkyld vilket 

händer ca 1 gång om året. 

 

Sven Erik Nordin. För några år sedan drabbades en bekant kvinna i 70-årsåldern av cancer i 

bukspottkörteln, vilket ju är en av de mest dödliga cancerformerna. Den genomsnittliga 

överlevnadstiden efter diagnos var då mindre än ett halvår. Sjukvården tog lång tid på sig att 

konstatera, att det faktiskt rörde sig om just pankreascancer, och när detta slutligen blev klart, så 

hade hon redan metastaser i levern och en njure. Läkarna konstaterade, att man inget kunde göra. 

Kvinnan skrevs in i palliativa teamet på hemorten, och det var endast smärtlindring och psykologiskt 

stöd som gällde fram till den oundvikliga döden – som alltså kunde förväntas inträffa om någon eller 

några månader. 

Efter att (redan under den inledande sjukhusvistelsen – och utan läkarnas vetskap) på min inrådan ha 

börjat inta kolloidalt silver (15 ml fem gånger dagligen) och rejäla doser D-vitamin (6000 IE dagligen) 

var kvinnan efter en tid cancerfri. Och hon lever fortfarande – fyra år senare. 

Kostnaden för hennes egenmedicinering (kolloidalt silver och D-vitamin) stannar på några hundra 

kronor. Om sjukvården inte direkt givit upp – eller om kvinnan varit betydligt yngre – hade man 

möjligen satt in ett av de ”modernaste” medlen, Tarceva (med den aktiva substansen erlotinib). Den 

behandlingen kostar ca 20 000 kr/månad – och vid pancreascancer förlänger den livet på patienten 

med i genomsnitt 1½ vecka. 

Alltså kan man i detta fall konstatera: 

Skolmedicinen: Kostnad: 20 000 kr/månad, förlängning av livet 1½ vecka. 

Alternativ behandling: Kostnad några hundra kronor, förlängning av livet minst 4 år. 

 

Marie Winterstam. Fick ullöss på mina orkidéer, som enligt blomsterhandlaren inte gick att "bota", 

hällde KS i vattnet och de försvann, fick kämpa några gånger så nu mår de bra! 

 

Malin Andersson. LÄNGE LEVE KS OCH MSM! Pratade med min gode läkarvän Dr. K i går, och till min 

stora glädje delgav han mig åter igen information som bevisar hur effektiva medel Ionosil och MSM 

är. För att göra en lång historia kort: En person hade svåra problem med Dupuytrens kontraktur ( I 

folkmun benämnd "vikingasjukan"). Detta innebär att handflatans bindvävsplatta förtjockas, 

varefteter det bildas kontrakturer, mm. Detta medför bl. a. att fingrar ej kan rätas ut. Personen i 

fråga hade haft detta problem under en längre tid. Han är musiker och har inte kunnat spela 

musikinstrument ordentligt på länge, vilket har medfört stora problem för honom. Dr. K. uppmanade 

personen att inta Ionosil och MSM varje dag. Dessutom skulle han ha handen lindad i en "trasa" 

indränkt med Ionosil varje natt. Häromdagen hörde mannen av sig till Dr. K. och var helt lyrisk. Hans 

problem har helt gått tillbaka, d v s han kan åter igen räta ut fingrar. Han tackade Dr. K. och 

berättade hur lycklig han är över att ha haft turen att träffa honom, varvid han kunde få dessa tips. 

Få läkare känner ju till KS och MSM, samt hur fina resultat man kan få av dessa preparat. Det mest 

uppseendeväckande är att resultat uppnåddes på bara några veckor. Dupuytrens kontraktur är ofta 

svårbehandlat. Operation är möjlig, men tyvärr är det många som återfår problem efter en tid. Hipp 

Hipp Hurra för KS, MSM och Dr. K!!! 

 



Berit Gustavsson. Jag har jagat rätt på en ny tandläkare, och denne säger följande (detta inför en 

amalgamsanering). Ta MSM (och en massa andra vitaminer). Ta KS på kvällen och gurgla innan du 

sväljer. Använd INTE tandkräm med fluor. High five på den! 

 

Ingela Härbre. På mig funkar det att droppa KS i ögonen. Har slutat helt med ögondroppar Artelac. 

Droppar KS morgon & kväll. Skadar inte att prova. 

 

Johanna Adielsson. Har nu druckit k s i ca 3 månader och har haft två sprickor vid näsan i flera år 

utan att det gått över men nu har dom försvunnit. Så häftigt! Verkligen stort tack för informationen 

Marie, Elviras ögon har blivit bra och t är bättre. Jag kan ha mascara igen!! Älskar ks! 

 

Anna-Karin Högtorp. Jag provade KS igår när jag brände mig. Har aldrig läkt så stor brännskada så 

fort förut och det blev aldrig någon blåsa. Jag tror för övrigt att aloe vera är väldigt bra, brandchefen 

sa så till mig, att det är det bästa. 

 

Lina Forssell. Ks super tog i brännhet våffeljärn o sprayade sen på ks ingenting som syntes eller 

kändes. 

 

Henrik Beckman. I onsdags natt var det akut ambulansfärd till sjukhuset som gällde med 

fruktansvärda buksmärtor. Väl på plats konstaterades njursten ganska snabbt. Röntgen om två 

veckor och fram tills dess får du köra med kraftiga värktabletter för smärtan så kanske stenen 

kommer ut av sig själv enligt läkaren. 1,5 dygn senare (fortfarande kraftig smärta) fick jag tips från en 

vän att dricka minst 2 dl KS på en gång och även smådricka lite KS resten av dagen. Drygt 1 dygn 

senare sitter jag här nu helt symtomfri!! HELT GRYMT!!! 

 

Maria Västerås. Jag fick ont i öra o hals i torsdags. Droppade KS i örat (såg dock ej hur mycket det 

blev, 1-3 droppar kanske). Låg på andra sidan så det fick rinna ner. Torkade ur efter 30 min. Höll på så 

några ggr. Tog även silvergrogg + gurglade silver och sprayade i halsen och näsan. Öronvärken o det 

halsonda gick över på 1,5 dygn. Är bara lite hängig nu. 

 

Maria Olhans. Jag sprayar KS i svalget/halsen så fort jag känner tendenser till halsont o har med hjälp 

av det klarat mig från riktig halsont. 

 

Madeleine Eriksson. Jag har gett min vovve msm i ca 2 månader nu och har märkt av en oväntad 

"biverkning"... Hon har fått mindre starr!! Det är numera knappt märkbart. Alla om känner henne ser 

också skillnaden och den är STOR! 

 

Charlotta Rexmark. KS ersätter inte immunförsvarets arbete utan de jobbar tillsammans. 

Immunförsvaret trännas alltså även om man förenklar och kortar sjukdomsförloppet med KS. Bara 

det att viruset kommer in i kroppen sätter igång en respons hos immunförsvaret, man behöver inte 

bli hemskt sjuk för att bilda antikroppar. 

 

Frida Gabrielsson. Jag kan börja med att skriva att jag klarade mig väldigt bra från en influensa nyss, 

där min man och mina barn var dåliga i över 1 vecka men jag endast ett dygn. Jag känner mig hyfsat 

övertygad om att detta är tack vare KS. 



 

Leif Silverein. Jag hade ett PSA-värde på 3,5 för 3 månader sedan, med uppföljning av sjukvården. Jag 

behövde gå på toa flera ggr på natten. Men med 15 cl KS per dygn så har jag inte längre några 

bekymmer med det! 

 

Carina Strömberg. Vårtor. Själv har jag lagt en bomullspad dränkt med ks över natten varje natt jag 

märker att den miskar efter några veckor var den 50 % mindre nu är den helt borta. 

 

Charlotta Rexmark.Här kommer en väldigt odramatisk men mycket trevlig betraktelse av vad tillgång 

till god näring gör med kroppen. Igår lyckades jag vrida och belasta ryggen samtidigt och naturligtvis 

högg det till som en kniv i ryggen, förmodligen en sträckning. Hade detta varit "förr i världen", dvs 

innan MSM och KS så hade jag haft besvär av skadan i flera dagar, kanske veckor eller längre, men så 

är det inte längre. Det gjorde ont en stund just då och sedan försvann det igen. Inte ens efter en 

natts sömn känner jag av minsta lilla stelhet eller smärta. Smiley smile Samma sak med vrickade 

fötter, ett knä jag ramlade på när jag snubblade för ett tag sedan, osv. Jag är helt övertygad om att 

denna snabba och smärtfria läkning från diverse skador kommer sig av att kroppen har god och 

kontinuerlig tillgång till bra byggmaterial, framförallt MSM och KS. Det känns fint att vara snabbt 

självreparerande. 

 

Maria Grönlund. KS Finns alltid i vårt husapotek ☺ Finns inget bättre till ex brännskador. 

 

Monica Söderquist. Räddade min hund när veterinären inte lyckats få henne frisk från 

lunginflammationen på 6 mån så fixade kolloidalt silvret det på 4 mån. Tack vare det har jag en pigg 

och frisk hund som LEVER. 

 

Agnetha Hjortsparre. Min hund hade livmoderinflammation där det börjat läcka ut i buken, hon 

borde inte ha klarat sig sa veterinären, då sa jag att jag gav henne silvervatten när hon blev dålig och 

det var min hundveterinär övertygad om att det var därför hon klarade sig. 

 

Therese Lind. Har använt detta i flera år till både djur och människor. Har funkat jättebra! 

 

Natalie Kervén. Djuren är så mkt mer kloka än vad människan är. Läste om en som givit KS i vattnet 

till sina hundar i 2 år. KS tog slut under ngn dag och hundarna vägrade dricka det vanliga vattnet. 

 

Agneta Lillås. Jag fick hett kaffe över mage och ben. Det sved ordentligt och stora röda fläckar lite 

överallt. Sprejade ks från och till en halvimme. Efter en timme varken syntes eller kändes något. 

 

Mia Lindell. Min fyraåriga son klagar på öronsmärta i ena örat. (Han har haft två öroninflamationer 

vid två års ålder.) Ska jag droppa KS i hans öron? Hur mycket och hur ofta? Uppföljning dagen efter: 

När min son vaknade sa han med ett stort leende -mamma jag har inte ont längre! Magiskt. Tack för 

all hjälp här i tråden.  Tänkte fortsätta droppa lite i hans öronen två dagar till.  

 

Stefan Bergquist. Jag har själv cancer i buksportskörteln. Fick diagnos i november 2015. Tumören var 

38x38 mm lateralt och jag hade tre metastaser på levern. Påbörjade cellgifter i januari som jag 

avslutade i slutet av februari då jag tappat vikt från 82 till 67 kilo. Konsulterade då Erik Enby och 



påbörjade alternativ behandling vilket resulterade i att i slutet av mars så hade mina metastaser i 

levern minskat dramatiskt. Två var helt bort och den tredje hade minskat från 20 mm till 8 mm i 

omkrets. Huvudtumören i buksportskörteln hade minskat från 38x38 till 24x24 mm så jag ser 

sommaren framåt med tillförsikt utan cellgifter, dvs med ett värdigt liv. Fick förresten svar på mina 

cancermarkörer idag. Har från december till slutet på mars sjunkit från 2800 till 461 så något rätt gör 

jag. Utöver Enbys alternativ så använder jag kolloidalt silver 5x15ml/dag, cbd olja, kalk, björkaska och 

bittra aprikoskärnor dagligen. 

 

Jennie Sjöström. Alltså! Jag är så pollenallergisk! Har lidit igenom några veckor nu, men i morse tog 

jag 1/2 krm msm, drack 1 msk KS och sprejade mina ögon med KS. Någon timma senare va jag utan 

symtom! Fantastiskt! 

 

Lenita Wikström. Jag blandade KS och askorbinsyra några dagar med plåster på ,vårtorna blev svarta 

sen försvann de. 

 

Anita Edberg. Katter är så kloka. Jag ger vår Frasse 20 år ks varje dag och han är piggare än förra året. 

Veterinären ville avliva honom förra året men en annan gav honom en chans och sedan har vi gett 

honom ks varje dag. 

 

Maja Holmberg.  KS! Det funkar! Jag har sk hormonell candida. Som förvärrades under/efter 

graviditet. Inget har fungerat (fick tillslut en kraftig allergisk reaktion på apotekets preparat) Sedan 

provade jag ks. Dels oralt men även baddade/tvättade. Nu är jag fri från eländet! 

 

Jen Janzdotter. Jag håller precis på att läka ut fula knölar i underlivet. Det är inga finnar, finns inget 

innehåll.  Det har redan hänt massor bara genom att spraya KS tidigt på kvällen och gå naken under 

morgonrocken. På natten har jag smörjt med ems-cremen. 

 

Jennie Boije Af Gennäs. Jag kan rapportera att min mormor fått smärtlindring i sina händer av 

silverlotion. Hon har klagat länge över att hon fått knölar på händerna (verkar sätta sig främst i olika 

små leder) och att det gör ont att använda händerna. När hon var hemma hos mig masserade jag 

hennes händer med silverlotion och gav henne flaskan. Några dagar senare berättade hon att hon 

hade mycket mindre värk och att hon kunde spela kort igen utan att ha så mycket besvär. Fint att 

kunna ge en 86-åring lite bättre livskvalitet!  Hon smorde överraskande nog inte särskilt mycket. Typ 

när det värkte. Det var bara 5 dagar mellan jag smörjde in henne första gången och att hon sa att det 

kändes bättre. Rekommenderade henne att smörja 3 ggr per dag i fortsättningen men vet inte om 

hon gör det. 

 

Maria Västerås. Tallbarrsvatten funkade inte alls för mig. Nu dricker jag Björksav och droppar KS o 

MSM i ögonen och sprayar KS i näsan. Funkar toppen! Även de som är tvärallergiska mot björk kan 

dricka björksav (till 99%). 

 

Margit Green Follin. Hade sedan många år en besvärlig musarm samt ont i fingerledarna. Det är helt 

borta efter att jag började med MSM. 

 

Maria Västerås. Jag fick tokvärk i örat i fredags. Droppade KS i örat regelbundet o la mig på andra 



sidan. Sprayade KS i näsan och gurglade med det och drack lite. 1,5 dagar senare var jag frisk! (Hade 

även ont i halsen o var vit vid ingången till örontrumpeten.) 

 

Filis Jano-Tuominen. Mina barn använder Silverlotion mot växtvärk. De vill inte ha nåt annat. 

 

Marianne Westbom.  Själv har jag opererat ena tummen och stortån pga artros. Jag är oxå i stort sett 

smärtfri sen jag började med msm och ks . Smörjer händerna varje dag med silverlotion. Tar även 

hampaolja varje dag. 

 

Jennie Sjöström. Allergi. Jag tar 1 krm msm varje morgon samt dricker 1 msk KS. Sprejar även ögonen 

med KS vid behov. Mår såå mycket bättre!! 

Anna Sörensen Quist. Jag har haft besvär med pollen hela mitt vuxna liv. Jag har tagit msm och silver 

i ca 2 år nu och jag har sluppit ALL besvär kring pollenallergi! För mig känns det helt otroligt! Så himla 

skönt att slippa kliande ögon och att det kliar i halsen mm. Jag kan starkt rekommendera msm och 

silver! 

 

Cecilia Anca Leinen. Jag har tagit KS under några år nu . Ger till hundar, katter och krukväxter varje 

dag. Inga som helst biverkningar och då tar jag ganska rejäla doser. Outspädd skall det vara. Tar ca 1 

dl om dagen totalt. Lever ensam med djur och lägger inte pengar på så mycket annat. Möjligt att jag 

inte behöver den mängden men känns ok för mig. Har full förståelse om man måste prioritera 

annorlunda. Min psoriasis är borta, mitt hår växer och eventuella sår eller dylikt läker snabbt. Svårt 

att tåla för mycket MSM däremot. Dricker också chagate på inrådan av min son. Inget annat te, inget 

kaffe. Allt socker borta så långt det går och undviker gluten även om jag inte är intolerant. 

 

Veronica Björkman. Min dotter har ofta vaglar, sköljde med KS var 10 min i en timme och sen var 

den borta. 

 

Gunnel Pousi. Har sedan 10 mån.tillbaka använt KS och MSM mot min svidande,brännande och 

svullna tunga .Otroligt men sant allt ont är borta.Har fått prova olika mediciner mot allergi,svamp 

osv. Inget har hjälpt utom KS och MSM som funkade efter några dagars användning.Jag är otroligt 

tacksam för detta! 

 

Madeleine Eriksson. Har en katt med astma hemma.. Köpte hem en vanlig luftfuktare och tänkte: va 

fasen, kan väl testa!  Så.. I med ks, igång med luftfuktaren och håll katten över.. Blev resultat samma 

dag! "Ångar" honom ungefär en gång var tredje dag och han mår mycket bättre. 

 

Ellinor Biörklund. För 14 år sedan fick en av mina väninnors katt en mycket svår ögoninfektion. Det 

blev 2 dyrbara besök hos veterinären + dyrbar medicin = bortkastade pengar. KS fixade problemet 

med 48 timmar och sedan den dagen fixar vi det så gott som allt med KS. 

 

Eva Anderson-Hanhineva. Samma har hänt med mina katters ögon och dom har blivit helt bra med 

ks, en kisse hade fått hinna på ena ögat, såg för mig själv redan pengarna försvinna hos veterinären 

men sprayade på ks och hans öga blev helt friskt. 

 



Siri Steen. Jag har blivit av med/förkortat förloppet av vagel vid två tillfällen genom att 

badda/massera så mycket jag hunnit/orkat med bomullspad sprayad med KS + sprayat i ögat också 

emellanåt. Det är ett av de områden jag sett KS ha bäst effekt. 

 

Josefin Haller Johnsson. KS är fantastiskt, jag behandlade ett basaliom jag fått med enbart KS tiden 

mellan första läkarbesöket fram tills jag kom till hudmottagningen, det tog ca 3-4 veckor. När jag kom 

dit var fläcken helt borta!! Två läkare undersökte området det suttit på men det fanns inte en 

tillstymmelse till något kvar! Ja, läkarna blev mycket imponerade av min berättelse!! 

 

Björn von Backe. Tack Anders för produkten som fixade min "kroniska bihåleinflammation" som 

läkarna så fint kallade det. 

 

Mirakel Kakel. 33000 medlemmar och fler väntas. Och det är för att den här gruppen har allt. Här 

kan man få info från andra som botat sina åkommor på ett naturligt sätt. Man är lixom inte ensam 

om sina problem här. Dessutom kan man lära sig väldigt mycket om sjukdomar här och vad som 

skapar hälsa och ohälsa. Det får man inte höra på vårdcentralen där man ägnar sig åt försäljning av 

läkemedel som endast lindrar och botar symptom och inte den underliggande sjukdomen. Eftersom 

detta är en alternativ medicin grupp så härjar även skeptikerföreningen Vof= vetenskap och 

folkbildning härinne och försöker misskreditera produkter och läkekonst som fungerar på oss. Och de 

gör det med motiveringen att det inte finns vetenskapliga bevis för att det fungerar men de som 

provat och blivit av med sina besvär behöver inte några vetenskapliga bevis. Till alla vofare: hur 

vetenskapligt bevisat är vaccinet Pandemi? När självaste Anders Tegnell säger att det inte är 

färdigforskat och man fortfarande vill skjuta in detta i barn? Sedan duckar man för frågor om 

riskerna? Det om något är inte seriöst. Anders Sultan svarar på ALLA frågor gällande Ionosil och KS. 

Till den grad att man numera satt munkavel på honom. Det sverige vi växt upp i är på väg bortom 

horisonten där rätt skall vara rätt. Vad kommer vi att lämna kvar till våra barn om inte ens vi kan 

rätta till detta? I framtiden kommer våra barn få kostråd av en clown i rött hår som inte svarar på 

tilltal och om man väljer bort viss livsmedel kommer man få böter. Därför är gruppen Kolloidalt Silver 

2.0 så viktig för här sprids även hälsofrihet. Tack för ordet. 

 

Berit Gustavsson. Jag är oerhört glad att fått ta del av KS..... visserligen mycket senare i livet än vad 

jag egentligen skulle. För min mormor har använde KS och köpte direkt från Lödde till sig själv och till 

min mamma (vi är ju skåningar). Min mormor blev hjälp med detta vatten genom alla sina krämpor, 

hon vägrade läkarhjälp och vägrade bli inlagd då hon hade blivit sjuk.. hon hjälpte sig själv naturligt, 

hon hade påbörjad cancer som hon hjälpte själv etc etc.. Hon bodde kvar i huset med källare och 

ovanvåning och städade allt själv, bakade allt själv etc.. hon blev 93 år och dog i sitt hem.. tidningen 

skrev om henne! Önskar att hon fanns här idag när jag själv har blivit invigd i KS o hälsolivet.. Nu när 

jag handlar KS så har min mamma tagit upp sitt "drickande" igen och kan nästan börja gråta då hon 

saknat detta..  

Tack snälla Anders Sultan och är övertygad om att segern kommer till dig snart! 

 

Raija Ravelin. Jag som höll på att kvävas med min KOL förra hösten. Nu frågade läkaren vem som 

hade gett mej den diagnosen  Hahaaa, sa inget bad honom kika i min journal. Har tipsat andra med 

KOL om ks. Dom blir bättre med  Tack Björn von Backe att du gav mej tipset  



 

Mimmi Junggren. Är så otroligt glad att ks och msm har hjälpt mig att få bort min perorial detmatit 

helt å hållet, har kämpat i flera år me diverse naturpreparat och pencillin kurer och krämer �� 

men msm och ks har verkligen hjälpt. Efter 7 veckor är jag helt symptomfri från mina hudbesvär och 

mycket piggare desutom. 

 

Maria Berglund Kolbe. Tänk att "de" utan att tveka sprutar in konstigheter (vacciner) i folk, MED 

ansvarsfriskrivning och MED knäppiga biverkningar som får enorma konsekvenser för folk... Då är det 

ingen som säger något om "Beprövad vetenskap bla bla"... Men säger man något om Silvervatten 

eller att MSM är nyttigt och bra så kommer voffarna springade med stora plakat med troll på… 

 

Carina Strömberg. Ks fungerar mycket bra på nagelsvamp. Har blivit botad själv med hjälp av silvret. 

Dom dyra medel som fanns på apoteket fungerade ej så jag rekomenderar ks gör tåbad direkt i ks 1gg 

per dag tills det är borta. Deformationer på naglar tar ett år innan dom blir helt fina igen. Den friska 

nageln bädden tar ett år innan den är helt utväxt. 

 

Peter Olsson. Använder silvervatten varje dag. Funkar fantastiskt. Kliet i kattens öron bleknar bort 

med kurr och gos som Tack. Blanka rena örongångar. Lek med livsglädje. 

 

Stefan Vikström. Tack Anders. Ks fixade min kroniska halsbesvär med rethosta. 

 

Kicki Sylvander. Min man brände handen och vi virade in den med silvertrasa över natten och han 

har inte ens ett märke efter den svåra brännskadan. 

 

Arshia ChashmAhoo.  Blev tipsad om kolloidalt silver när jag disskuterade lchf och dess historia med 

en kollega, han tyckte att det påminde om KS historia. Den vägen och jag hittade denna grupp på 

sökning av nyfikenhet. Nu ca ett halvår senare kan jag lätt säga att denna grupp är den främsta 

anledningen till att jag har kvar facebook Emoji grin Tack till alla som är med i gruppen och bidrar och 

upplyser varandra varje dag! Tack Anders för att du driver detta och alltid är redo med information 

när det efterfrågas! 

 

Johanna Jalkstam. KS, helt klart att rekommendera! Inga blåsor utan bara sveda! Har bränt mig 

mycket genom livet och aldrig inte fått blåsor. 

 

Una Blom. Vill bara tipsa om att ks fungerar utmärkt mot ohyra på krukväxter. Jag har ett apelsinträd 

som var helt fullt med spinn. Jag sprayade (väldigt noggrant) 3 dagar med outspädd ks, och nu är 

dom helt borta och trädet mår toppen! 

 

Ingela Härbre. Jag har endast KS & behöver inte allergidroppar eller artelac längre. 

 

Fredde Bergkvist. Min och min sambos katt fick inflammation i ögat, självklart ringde vi till 

veterinären som säger att vi bums måste till djursjukhuset. Det var lördag och endast jouren va 

öppen. Då kom jag på den geniala idén att tvätta kattens öga med KS och efter 1 dag visade katten på 

förbättring och efter 5 dagar var katten helt bra. Veterinärer vill bara tjäna pengar på oss som älskar 

våra djur. Från och med den dagen kommer jag alltid behandla diverse inflammationer med KS innan 



jag kontaktar giribukarna till veterinärer... 

 

Linda Lamme. TACK KS! Igår slant jag med en glashällsskrapa och fick ett riktigt djupt jack och det 

pissade blod. Fick stopp på det med en kompress doppad i KS...annars hade jag åkt till akuten för att 

sy...det var nära att jag åkte. Bilden överst till vänster visar jacket efter en natt med KS-kompress. Jag 

sköljde mer med KS och lät torka...sen satte jag på ett vanligt plåster med lite KS på. Bilden längst ner 

till vänster visar hur det ser ut idag kl. 15...det ser hur fint ut som helst och såret har nästan gått ihop. 

På bilden till höger ser ni ett litet skrapsår som jag INTE sköljde med KS för jag var så upptagen med 

det djupa. Det lilla såret är inflammerat och rött. Det är inte det djupa såret. 

 

 
 

Jonna Nicolausson. Jag dränker in pads med ks och stryker över områden där eksem eller blemmor 

finns. Eksemet försvann efter 3 dagar ca och igår fick jag utslag av att varit i solen för länge. Baddade 

en gång och det är borta. 

 

Linda Karlsson. Det enda som funkar på mina eksem är Ems-salva och kolloidalt silver. 

 

Tina Dahlgren. Har fått mina axelärr fina med Emssalva, eller om det är Emskräm, kommer inte ihåg 

vilken jag har  

 

Cecilia Anca Leinen. Har tagit KS under några år nu. Positiva effekter på mig själv både oralt samt 

utvärtes o även mina djur o t.o.m. krukväxter uppväger den kostnaden flera gånger om. Såklart 

individuellt och beroende på åkomma men skadligt är det iaf aldrig. 

 

Kate Vestergaard Herskind. Jag har börjat med med ks och msm. Fick en chock när jag ställde mig på 



vågen, hade visst gått ner ett par kg. De va inte de jag va ute efter när jag började med det, för väger 

vad jag ska göra. Men antar att det har rensat ut en med "skit" ur kroppen eller?! 

 

Elinore Hansson-Böe. MSM är verkligen grejer!! Inte känt av min allergi alls nu efter 5 månader av 

användning. 

 

Ulrika Andersson. Jag måste berätta att jag inte känner av pollen alls nu i vår - och nu ska det 

tydligen vara extremt hög pollenhalt i luften. Att jag klarat mig nu måste bero på att jag ätit MSM 

sedan december -15. 

 

Nikoline Fred. Det är grymt!! Jag ger dottern 1 dl rent KS om hon kräks, hon har aldrig kräkts mer än 

en gång :) 

 

Margareta Kahn Oskarsson. Det slår mej att jag har suttit utomhus, nästan hela dagarna, mitt i 

björksprickningen, nu när det varit så fint.  Jag klippte även gräsmattan igår. Har inte haft någon 

känning av allergi alls. Det brukar vanligtvis inte gå utan allergitabletter och droppar från apoteket. 

Ögonen brukar klia och rinna. Började med Ionosil silver och msm för ca tre veckor sen. Jag har även 

droppat KS i ögonen. Det funkar, eller har jag plötsligt blivit allergifri... Jag tror på silvervattnet. 

 

Åsa Berglin. Fick själv en minimal glasflisa i ögat. Det kändes dock maximalt. På akuten fick de bort 

flisan. Jag fick recept på sulfadroppar som jag droppade i ögat 3 ggr/dag i 25 dagar=75 droppar. Ögat 

blev mindre rött, men fortfarande rött och skavigt så fort jag blinkade. Tog då KS. 3x1 droppe under 

en dag. Hade ju tänkt ta fler ggr denna dag men glömde bort det eftersom skavet var borta och ögat 

var ljust rosa. Efter 3 droppar!! Tog sedan ngn droppe per dag i ytterligare några dagar och ögat blev 

vitt igen. 

 

Pia Cavonius. Jag ger mig och får erkänna att jag haft fel.... Efter 2 doser KS märker jag en enorm 

skillnad! Har gått runt en tid och känt mig sjuk/febrig men ikväll mår jag fint! 

 

Katarina Malmsten. Bitsår från hund (rejält infekterat). Då jag inte tålde antibiotikan jag fått bytte 

jag till att badda såret med KS. Jag hade då ätit antibiotikan i några dagar men med kraftig diarré tror 

jag inte att så mycket hunnit tas upp av kroppen. Efter att ha baddat detta infekterade sår med KS 

kan jag konstatera att såret läkte ovanligt snabbt och fint.  Ett mindre ärr finns kvar men ser ut att 

kunna försvinna med tiden. 

 

Irma Wettergren. För 17år sedan bröt min särbo vänsterarmen. Han fick en skena med 4 skruvar och 

de 4 "skruvhålen" blev ganska snart rejält infekterade. Han gick till distriktan 3ggr i veckan för att få 

såren rengjorda med alsolsprit. När han äntligen kunde komma till mig och jag såg såren och hur 

mycket var det kom ut dem blev jag ganska förskräckt. Jag tvättade rent med ks och baddade såren 2 

ggr/dag. På en vecka var infektionen borta. Nästa gång han gick till distriktan vågade han inte säga 

något om ks utan hon fick tro att det var hennes.omsorger som hade helat honom. Detta hände långt 

innan jag visste hur verkningsfullt ks är. Jag följde min instinkt. 

 

Leila Lind Karlsson. Ville bara berätta att min man, som kämpat med svåra huvudvärk och snuva pga 

inflammation i bihållerna varje sommar (och halva vintern) har sen FÖRSTA behandlingen med KS 



sprej inte behövt använda neseril eller kortisonsprej för första gången på minst 3 år. Annars har han 

gjort det dagligen. Nu har det snart gått en vecka. Han är en ny människa eftersom han kan sova utan 

andningsuppehåll på natten. (och jag slipper väcka honom för att få igång den) Han har varit hos 

läkare av och till i många år, till o med gjort skiktröntgen, ingen har kunnat hjälp honom. Tack o lov 

att vi testade. 

 

Ellinor Biörklund. Jag har hjälpt min gamle granne 94 år som har haft andningsproblem under natten 

sedan många år. Han är helt salig och har nu lånat ut mina böker om KS till sin läkare. 

 

Mariana Jonsson. Jag har hört om dem som doppat svullna tassar i ks och låtit dem stå så ett tag 

vilket har hjälpt. På hästar har jag hört att man dränker en svamp i ks och lägger under hoven och 

bandagerar in vilket gjort att en ny stråle växt fram i hoven vid strålröta. 

 

Håkan Porsman. Dålig doft i näsan brukar vara någon / lite var-klumpar i antingen övre eller undre 

bihålorna, jag själv får det i de undre och då får jag spola snörvla mm tills det lossnar vilket man bör 

göra när man är själv pga det äckliga ljudet. Att varje dag ta ett par cl KS 3 ggr/dag brukar få 

infektionen att släppa samt ta bikarbonat en tsk i ett halv glas vatten morgon och kväll ca ½ timme 

före eller efter måltid för då tar man bort förutsättningarna för basseluskerna. Värt att testa! 

 

Ingela Härbre. Jag cyklar mycket i mitt arbete och redan efter en veckas intag av 1msk KS morg/kväll 

så kändes benen mycket lättare. Nu efter ca 1,5 mån så får jag inte alls lila lätt mjölksyra. Började 

inhalera KS för ca 2 veckor sen & har mycket lättare andning nu (har kvalsterallergi), därav svårt med 

andning & ALLTID täppt näsa som å andas genom ett sugrör men det är borta nu näst intill (slipper 

nasonex i alla fall som innehåller kortison). Klådan o ögonen är HELT borta,..droppar 2dropp 

morg/kväll. Tar fortfarande Aerius för klådan i kroppen men hoppas slippa det också så småningom 

(började med MSM för några veckor sen & hoppas den kommer hjälpa mig + KS ) Vågar dock inte 

sluta med den än för klådan är hemsk (måste ju då sömn för å orka jobba om man säger så). Mina 

nackexem är nästan borta (sprayar KS & smörjer efteråt med EMS salva eller kokosolja). Min karl 

hade svamp på HELA kroppen i flera år som aldrig ville ge med sig....den försvann på 2 dar med KS 

(helt galet fantastiskt), man tror knappt det är sant. Det har knappt gått 2 månader & vi har fått sån 

hjälp av detta som inget läkemedel gjort på många många år. Kör på & ge dig inte, för du kommer få 

resultat. Jag rekommenderar dig att köpa en 5L dunk KS (ionosil) på en gång för det blir bra mycket 

billigare. Lycka till nu! 

 

Maria Johansson. Måste få dela med mig. Min gammelkatt har ju varit dålig i både mag och tarm, sår 

och kräkts och bajsat blod. Han står på behandling med andapsin och Diasanyl. Efter 5 dagar hade 

han inte blivit bättre. Köpte KS och gett honom flera gånger per dag. Nu har han slutat bajsa blod och 

är på bättringsvägen. Helt underbart. Jag trodde jag skulle måsta ta bort honom, men det ser ljust ut 

nu. 

 

Johanna Börjesson. När min katt blev sjuk så fick han två skålar att välja på, en med vatten och en 

med KS han valde KS och fick så ofta han ville. 

 

Linn Hemminby. Seininflammattion. Det var pga senebetennelse at jeg forstod at ks virker. smile 

emoticon Jeg hadde hatt ks en stund, og brukt litt ved forkjølelse. Merket egentlig ingen virkning. Så 



fikk jeg akutt senebetennelse i begge armene. Jeg tok litt ks på kvelden, før jeg la meg. Da jeg våknet 

morgenen etter, hadde betennelsen gått ned. Det kjentes som kram snø. Jeg har hatt 

senebetennelse flere ganger, og det blir alltid sånn når det er i ferd med å gå over. Men det pleier å 

ta lang tid. Denne gangen ble det bra "over natten". 

 

Eva Claesson. 2 dagar med ks och min slemhosta gav sig. En munfull morgon och kväll. Gurglade runt 

och svalde. Fortsätter ta det pga trånga luftrör. Inväntar svar från lungröntgen och ska göra 

spirometri den 30:e. Hade bara 80% lungkapacitet. En försämring på 11% under 3 år. Ska bli 

intressant vad nästa utandning visar. Fick utskrivet bricanyl men den får ligga kvar på apoteket. 

 

Madeleine Eriksson. Ännu en lyckad "behandling" med ks! Min mor har ända sedan 70-talet haft lätt 

att få vagel i ett eller ibland båda ögonen samtidigt. Inga småvaglar heller utan ögonen svullnar igen 

totalt så hon får svårt att se. Hon får det flera gånger om året och det tar aldrig mindre än en vecka 

innan det försvinner. Häromdagen vaknade hon med svullet öga - vagel! Jag fick veta det vid 12-tiden 

och sa till henne att tvätta med ks en gång i timmen + droppa i ökat. (Hon har tidigare fått en flaska 

av mig) efter 5 timmar var det märkbart bättre och när hon vaknade morgonen efter var den borta! 

Aldrig gått bort så fort tidigare att få bort en vagel så nu är hon lyrisk över kolloidalt silver! 

 

Ole Mortensen. Jag gurglar ks 2-3 ggr/veckan 6-10 min för aggressiv tandlossning sväljer, har ej varit 

sjuk sedan dess fast andra i familjen är det. 

 

Mikael Lackner. Det enda KS kan göra är minska ditt behov av andra mediciner..Min hund hade grova 

allergiproblem men istället för den svindyra kuren hon rekommenderas så är tvätt av ytorna med ren 

KS i kombination med KS i hennes vatten samt ibland när det är illa en kortisontablett så behöver hon 

inte det längre! 

 

Helena Wilkman. Jag lämnade Abx bakom mig och använder KS, MSM och bikarbonat istället. Funkar 

skitbra. Billigare och mindre illamående. Autoimmuna sjukdomar tror jag för övrigt är läkarens lögner 

när de inte ids ta reda på vad Immunförsvaret kämpar med? Borrelia och andra bakteriella 

infektioner, liksom candida och vissa virus orsakar likartade besvär så utan grundlig undersökning kan 

man inte säkert veta vilka mediciner man ska ta. Min kombination bör ta vilken som och då blir det 

mindre viktigt att veta exakt. Ca 3cl KS,en tsk MSM och bikarbonat morgon och kväll. Ibland tar jag 3 

ggr om dagen. Det är inte gratis, men billigare än örter och Abx. 

 

Micha Madsen. Jeg vil aldrig bruge noget længere end nødvendigt- men jeg har kæmpet med en 

ubehandlet borrelia så længe at det er nødvendigt - vil tage det indtil jeg føler mig rask og så trappe 

ned. (det skal iøvrigt tages hver 6-7 time for at tage de nye bakterier der har ligget på dvale og 

kommer frem.  Jeg har taget KS hver 6 time i 5 dage nu og har det bedre end jeg har haft det længe- 

jeg tager kun Ks og vitaminer mineraler mm - msm kommer en af dagene - det tager jeg når det 

kommer. Jeg kan mærke det med det samme lige så snart jeg går over 6 timer- mine smerter i mave 

Tarm er væk og træthed, hjernetåge er 60% væk. Har aldrig haft så hurtig forbedring på noget andet. 

Og vær obs på herxheimer reaktioner (rektioner på døde celler- jeg blev død mands træt da jeg tog 

K's første gang- mine lymfer hævede og pus løb af mine øjne). 

 

Britt-marie Ljungkvist-Thesslund. Jag kapade nästan fingret av mig i fredags..Handkirurgen har sytt 



ihop med 7 stygn. Sprayar in i bandaget, silver o MSM + tar oralt. Ser idag andra dagen mycket bättre 

ut. Tack! 

 

Maria Carola Linell. Jag skrev ju här och rådfråga för ett tag sedan så jag kan nu delge min 

solskenshistoria. Min mamma hade svåra ögonbesvär i över 6 månader. Hon var till ögonläkare och 

fick prova två olika salvor, varav ingen hjälpte. Det skavde och gjorde ont hela tiden och varade igen 

när hon sov. Vi köpte en flaska KS och hon droppade i ögonen några gånger per dag, samt tog en liten 

hutt på morgnarna. Inom loppet av 2 veckor var hon helt bra! 	 Med 100% säkerhet är det KS som 

botade! Helt fantastiskt!!! 

 

Anette Rosengren. KS är enligt mig inget farligt och tar alltid ks då jag är sjuk på ett eller annat vis 

och blir alltid fortare friskt. Du kan testa själv på ngt litet som en finne eller ett skärsår och se hur det 

läker. För mig är det 50% snabbare. 

 

Margareta Kahn Oskarsson. Jag droppar i ögonen. Känns lite obehagligt först, men det går över. Jag 

har klarat mej från pollenallergitabletter hittills i år... 

 

Cecilia Anca Leinen. Häller KS i dricksvattnet till både katt och hund. Inte behövt avmaska sedan jag 

började med detta. OBS, utekatt. 

 

Peter Karlsson. Jag blandar en kork i 3dl vatten.Först gav jag katten rent i en skål som hon drack ur 

direkt.Ingen mask på 1år o 2mån. 2-4ggr år annars. 

 

Helen Gustavsson. Jag rev mej ganska ordentligt i knävecket för en vecka sen. Jag har smörjt med 

silversalva/emssalva/emscreme ett par ggr per dag. Vissa dagar har jag sprayat rent silver. Jag är rätt 

nöjd med läkningen, särskilt när såret satt i just knävecket... 

 

  



 

Anja Perniel. Har provat spraya KS i ögonen. Mina ögon mår jättebra, slipper torra ögon, dom rinner 

inte längre och jag ser mycket bättre.  Använder en liten sprayflaska, som jag sprayar på ögonen, en 

gång morgon och kväll. 

 

Agneta Fogelberg Bergman. Jag slutade med kaffe, och allt socker för 6 mån sedan började med 

gurkmeja och ingefära varje morgon samt MSM har senaste månaderna ätit efter LCHF och har blivit 

så pigg och fått så mycket energi, älskar att arbeta med kroppen och nu får jag inte längre 

träningsvärk samt att magen fungerar utan bulkmedel, känns som en revolution. 

 

Linda Persson. För egen del har MSM o KS hjälpt mig bli av med värk, o fått en fungerande mage, 

håller mig pigg o vital, mm. 

 

Katrin Hedberg. Nog så liten men ack så bra sak..... Vaknade med en självspricka i fingret i morse, 

svullen och ont.. Sprayade på KS.. 25 min senare var svullnad och det onda borta. Nu, 1,5 timme 

senare är det bara ett litet streck kvar på fingret.. Fattar inte hur det är möjligt? 

 

Marie Winterstam. Jag är evigt tacksam för att jag blev introducerad av min dotter för två år sedan 

att börja med KS och MSM. Har haft mycket värk i ryggen, gick hos sjukgymnast länge, blev inte bra, 

fick besvär i mitt ena knä, allt är bra nu. Dessutom har jag fått sluta med blodtrycksmedicinen, 

hoppas det håller. Tack för alla tips för övrigt, speciellt till Ann-Katrine Backman. Har ätit 

blodtrycksmedicin i 7 år. Jag började med 1 krm MSM, ökade varje vecka tills jag var uppe i 5 tsk, tar 

3 tsk idag. KS ca 2 msk, 1 på morgonen och 1 på kvällen. 

 

Jaana Vildhjärta Heiti. MSM hjälper mot biverkningar av neuroleptika har jag märkt... Inte mot 

psykos. Psykos var det längesen jag hade, men medicinen kan även framkalla psykoser... eller 

psykotiska symptom.... 

 

Lolo Linde. Likadant för mej, sved som attan när jag droppade KS i ögonen. Sår på hornhinnan. Men 

jag fortsatte droppa o svedan försvann. 

 

Elin Wiberg. Har några små, men ack så bra, erfarenheter av ks. Här kommer de: 

 

1. Min hund som hade haft kraftig svampinfektion i öronen i månder blev fri från svampen på mindre 

än en vecka med hjälp av ks. Vi hade betalat flera veterinärer och lagt ut 1000 tals kronor på kortison 

preparat som bara hjälpt för stunden. Så fort vi slutade med dom så blossade det upp igen. Ks tog 

bort det på ett par dagar och höll det borta i flera månader.  

 

2. Magsjuka i huset. Jag vaknade upp mitt i natten av att magen bubblar, kluckar och jag mår illa som 

tusan. När det var så illa att jag satt och kramade toalettstolen i väntan på undergången kom jag på 

att jag ju hade ks hemma. Jag svepte 2 dl rent och fortsatte krama toaletten. En halvtimme senare 

var illamåendet borta och jag kunde gå och lägga mig. Mitt största halleluja moment.  

 

3. Dotter på 2 år ramlar och skrapar upp knät och blöder. Dränkte en pad i ks och lade på en bra 

stund. Bytte sedan till plåster och när jag två dagar senare tog bort plåstret var det ett fint, rosa 



märke. Inte ens ett litet sår. 

 

4. Skulle ta ut en ugnsform ur ugnen och hade inte vikt handduken ordentligt. Hettan gick igenom 

medan jag sprang genom köket för att ställa ner formen på bordet. Jag brände mig rejält. Tog ks på 

direkt och baddade fingret i någon halvtimme. Blev inte ens ett märke.  

 

5. Både jag och min dotter (8 år) har alltid haft lätt för att bli förkylda. Om vintrarna har vi nog varit 

mer sjuka än friska. Om någon så mycket som andats förkylning så har vi blivit sjuka. Dottern blir 

dessutom riktigt sjuk länge med hög feber och förkylningsastma varje gång. Nätterna har varit värst. 

Hon har bara legat och gråtit hela nätterna för att hon hostar så illa. I höstas började både hon och 

jag att ta en hutt ks varje kväll. Sedan dess har jag varit sjuk 1 gång och dottern har fått ett par 

slängar av snuva och hosta och någon gång lätt feber men inte värre än så. Har äntligen kunnat njuta 

av vår vackra vinter utomhus istället för inomhus. 

 

Jerry Essgren. Efter jag och mina hundar började använda msm febr.-15 så har vi inte haft någon 

fästing som bitit sig fast någon enstaka som irrat om kring. Tydligen gillar dom inte organiskt svavel 

som även går ut ihuden. 

 

Ninnie Hermansson. Einstein sa: ”Egen erfarenhet är kunskap. Allt annat är information”- Detta har 

blivit än mer påtagligt för mig sen min egen läkningsresa började från värk och inflammationer i 

kroppen till ett läge som nu är mycket bättre med hjälp av naturliga medel, såsom gurkmeja, 

nyponpulver, blåbärspulver, nässelpulver, MSM, kolloidalt silver, MSM, vitaminer och mineraler.Jag 

är ännu inte helt bra men är på väg att bli. Mitt startskott var när jag lyssnade till Linda Karlström för 

första gången. Då rämnade mycket för mig. Min hälsoresa började med att jag började läsa på om 

vacciner, vad de orsakar och som i sin tur ledde till insikten om läkemedelsföretagens abnorma 

vinster, deras cyniska syn på människors hälsa. Ja, ni vet ju själva utan att jag går in på det i detalj. 

Det ena ledde till det andra och för att göra en lång historia kort, mynnade det hela ut i att jag till 

fullo insåg vikten av att vi en gång för alla måste ta fullständigt och oavvisligt ansvar för vår egen 

hälsa. Undantagslös. Utan ursäkter. Utan att titta bort. Det sistnämnda ställde en del tuffa krav på 

min egen sanning mot mig själv, om jag var villig att släppa alla illusioner om samhälle, företag, 

myndigheter och slutligen stå inför den sista slutliga insikten i detta sammanhang; att jag i ett helt liv 

har jag blivit så grundlurad och hjärntvättad att det nästan gör ont att inse det. Men är jag väl gjorde 

det, kändes det märkligt befriande. Det kändes skönt att inse vilken idiot jag varit och är fortfarande i 

vissa lägen. Men det sistnämnda gör inte så mycket för det är oftast temporärt och kommer och går i 

skov. Alltefter ökande insikter. Insikt föregås av tillfällig idioti, tror jag. Så jag har många idiotskov 

framför mig. Hur som helst, plötsligt insåg jag att jag hade återtagit makten. För har jag fått insikten 

om att jag varit lurad i hela mitt hittillsvarande liv, är jag inte längre maktlös. Det ligger en stor tröst 

och styrka i det. Den egna intuitionen och magkänslan slår ut i full blom och leder mig oftast rätt 

numera. Samtidigt innebär det att jag fortfarande ”kämpar” med frustrationen över att det finns fler 

som är som jag var. Men så inser jag att de är där de ska vara eftersom universum aldrig slösar med 

energi. Om det är meningen att de skall hitta samma väg, kommer det att ske. Den vetskapen räcker 

för mig. 

 

Karin Sandin. Måste berätta om vår hund även om detta är en sida för människor. Hon skulle få 

behandling för svamp i öronen och jag tog lite KS, men det blev inte bättre. Det gäller att hälla örat 



fullt med KS, lyfta öronlapparna om de är långa och hålla för med fingrarna vid öronmusslan och gno, 

det skvalpar i öronen, ha en stor bomullstuss i beredskap och håll emot och gno en stund till, då 

rinner det överflödiga ut, förutom när hunden skakar huvudet. Jag fick köpa öronringningar som 

användes i 2 veckor och KS med. Hon blev frisk av det. Till saken hör att jag inte använde ytterligare 

medicinska örondroppar. Så veterinären blev helt förvånad. Nu säger han att vi ska fortsätta med KS 

vid behov. Also inga droppar utan fylla örat med KS! Nu sprayar jag i mina öron på kvällen då jag 

använder öronproppar och det kan bli irriterat. Men KS hjälper. 

 

Micki Pikulinsky. Sitter på en föreläsning var en person verkar ha ett gallstensanfall.. kan KS hjälpa? 

när det är akut? Ann- Katrine ? jag råkar ha en hel flaska med... Uppföljning: Hon fick lindring, och 

smärtan minskade. Tog ks 1dl med en timmes mellanrum 3 ggr.. tog också svenska droppar och 

björkticka te. men sen for vi alla hem så vet ej hur det gick. tyvärr.. hon vet nog att hålla koll på det 

och åka iväg till läkare om det måst. Hon är min Fytoterapi kollega och ville helst klara det utan 

mediciner.. har så introducerat KS bland mina kollegor ..Bla. ögoninflammation, 

tandköttsinflamation, nagelbandsinflammation har jag fått bättre hos dem...  

 

Ann-Katrine Backman. ÄÄÄÄÄLSKAR Ionosil. Slutar aldrig förvånas över dess effekt trots jag använt 

det i 14 år. Häromdagen var det en kund som tog kontakt med mig och var helt uppgiven som hade 

fått calicivirus/norovirus och som inte hade möjlighet att vara borta från jobbet. Jag sade kunden ska 

ta Ionosil och berättade för kunden hur personen skulle ta det och efter ca 4-5 timmar så fick jag PM 

av personen, då var noroviruset som bortblåst och fortfarande är personen bra.Innan hade personen 

haft illamående, svåra buksmärtor, feber, diarré och kastat upp.Länge leve Ionosil KS! 

 

Greger Lindberg. Ingen psykologisk påverkan på mig av MSM, använt det med c-vitamin i ett par 

månader. Kroppen är starkare återhämtar sig fortare efter träning, kommer inte in i samma vägg 

efter hård träning, känner mig gladare än nånsin! 

 

Jessica Yiskah Thelma. Jag har depression och tar msm. Har absolut inte märkt att jag skulle mått 

sämre utan känner mig piggare och att kroppen fungerar bättre. 

 

Ninnie Hermansson. Stor positiv förändring i mitt liv sen jag började med MSM! Hade en del 

utrensningseffekter i början men nu är det toppen! Kan t o m springa igen efter 30 år i knäkarantän! 

 

Elenor Rosdahl. Sist jag hade förkylningssymptom drack jag 1 msk ks 3 ggr/dag - gärna mer om man 

vill. Sprayade ks i näsa och hals regelbundet hela dagen och andades in djupt. Drack te som jag gjorde 

på ingefära (ska stå och dra, gärna ett par timmar) och blandade med gurkmeja, lite svartpeppar, 

kokosolja och citron. Tog extra bra c-vitamin och då även tillsammans med msm. Jag lyckades stävja 

halsont och hosta, blev enbart lite snuvig. Bra att även skölja näsan med nässköljare. 

 

Yvonne Hellström. Jag blev rejält förkyld med ont i halsen, ont i huvudet, tappade rösten, och hosta 

som gjorde att jag fick hålla i på vänster sida trodde att revbenen skulle gå av gjorde mycket ont..så 

kom jag på igårmorse att hmmm kanske skulle prova den där silvergroggen..sagt o gjort tog 1 dl rött 

vin och 1 dl silver samt lite citron i..började sippa lite o hade kvar i munnen och trott eller ej men 

efter att jag sippat upp halva glaset var det som att vända på ett blad hostan försvann helt...jag 

fattade ingenting och den har ej kommit åter så skitglad rent ut sagt. Dock har jag kvar hesheten och 



lite ont i halsen så ska sippa en grogg till dig smile emoticon. Trodde inte detta var möjligt, kan säga 

att jag tog lite host medicin en natt som jag fick av en vän..vaknade på natten med magont och 

kräktes sen upp det. 

 

Rebecka Cordua. Min pojkväns mormor tvättade sitt bensår med KS och det blev snabbt bättre och 

försvann till slut helt. 

 

Jane Janne Swedel. Mågen har blivit av med blåsorna i munnen! 

 

Pernilla Berglund. Delar en erfarenhet av MSM med fantastiska resultat. Mina hästar var med i en 

trafikolycka. Vår stora älskade familjehäst dog omgående i mina armar. Våran lilla shettis klarade sig 

men med omfattande skador och svårt chockad. Hade ut veterinär i omgångar de första dagarna. 

Höger bakben var trasigt,leder,senor mm. Jag tackade vänligt men bestämt nej till penicillin då hon 

tidigare haft magproblem och exem. Hon blev ordinerad boxvila ETT HALVÅR till att börja med. Här 

började diskussioner om hon någonsin skulle bli bra,om det var det bästa för henne,eller låta henne 

somna in. Veterinären ansåg att hon ev skulle bli okej och tyckte att vi skulle ge henne ett halvår och 

utgå därifrån. Jag grubblade och läste på en hel del. Kontaktade en kvinna som jag minns tidigare 

pratat om MSM till galoppörer. Det jag gjorde var att ge henne dubbel dos Aloe Vera,MSM och en 

massa kärlek. Efter två månader med en massa omvårdnad,MSM och Aloe Vera tyckte jag mig se en 

helt ny blick,en livsglädje. Ringde ut veterinären igen för att få en ny bedömning. Han 

kollade,klämde,kände och bad mig springa med henne...springa?! Det knöt sig i magen... Han bad 

mig springa en gång till... Så sa han.  Nej jag kan inte annat än att friskförklara henne...Vad har du 

gjort? LYCKA!! Idag två år senare är hon en glad och busig 18åring som fortfarande älskar att bli 

ompysslad och riden av de minsta barnen!  Fantastiskt hur kroppen kan hjälpa sig själv med rätt 

förutsättningar!! Rekommenderar MSM till alla!! Två som fyrbenta. 

 



 
 

Henrik Lillis Salomonsson. KS grogg special. Nu ska förkylningen döö!! Uppföljning dagen efter:  Och 

de gjorde den åxå! Sprit, nypressad citron och is för lyxet sen resten KS. Smuttade på 2 sådana å nu 

feberfri och lätt i huvudet… 

 

 



 
 

Eva Eliasson. Vet inte om jag ska tro att msm har gjort effekt på två dagar men jag hoppas det. Tog 

min första dos igår, ett kryddmått, och ett idag. Har inte varit så här pigg och glad sen Sundsvall 

brann 1888. Har varit sjukskriven för utbrändhet i nästan ett år och idag har jag bestämt tillsammans 

med arbetsgivare och FK att det är dags att börja arbetsträna. Så himla pepp! 

 

Curt Axelsson. Malin Andersson . Hejsan snart 6 månader med ryggont . Hade endast tillgång till 

Ionosil´s KS i små plastflaskor som skulle räcka till att inhalera samt inta oralt mot min Kol samt 

motverka BAKTERIER etc i operationsärr. Såklart min lilla mängd KS ej kunde räcka nästan 30 dagar 

där jag var. I morgon skall suturerna borttagas i bröstet från revbenen ner till naveln. Om du har tid 

så kolla användarberättelser där/som du hittar bra i. Idag startade jag tungt med KS dvs oralt kanske 

2 dl , samt inhalerat 2ggr som jag knappt gjort sedan januari eftersom combivent + syrgas är parollen 

på Karolinska . Hälften av ryggsmärtan försvann . Kanonbra ! Förvånad ja, Glad till 1000 såklart. 

Andningen som varit bedrövlig så att jag knappt orkade inhalera Symbicort forte eller spirivian 

gissade att det skulle ta 3 månader att märka en förbättringen på andningen åsså kom den direkt. 

Vaknade & lungorna ville ha mera. 

 

Tiina Lyttinen. Vaxpropp. Jag körde med bollspruta med rent silver i sonens öra, löstes upp genast. 

Sprutade i ordentlig mängd, lade huvudet på sidan. Väntade en stund, vände huvudet så allt rann ut 

upprepade tre gånger, sen var det klart. 

 

Åsa Karlsson. Det ÄR så sorgligt att KS ska baktalas så in i bängen...jag blev frisk från Psoriasis av det. 

Det säljs som vattenreningsmedel. Dvs det ska hällas i vårt dricksvatten-bara där talar det emot att 

det skulle vara farligt..Men idag är det faktiskt mer upp till var och en hur man väljer. När en har 

provat allt, vad har en att förlora. Jag känner att det är deras förlust, inte min… 

 

Lena Hellstrand. Jag gav min kollega silver i morse då han var hes o tappat rösten. 50 cl sippade han i 



små omgångar under en timme och nu är rösten tillbaka. Han var både tacksam och sa lite förvånat -

De funkar! Jag svarade: 8 års erfarenhet så, klart det funkar. 

 

Gerd Borgström. Använde själv KS på bältros med gott resultat.Omslag med outspätt KS hjälper mot 

smärta och klåda. Samt silvergrogg (eftersom det är virus). 

 

Bodil Henriksson.  Jag skulle vilja att Aftonbladet begrundar varför kolloidalt silver kan vara farligt? 

Kvacksalveri kan döda människor det är sant. Jag känner ingen som har dött av Ionosil, jag dog inte 

själv heller, men min cancer dog för 2 år sedan! Min läkare sa också att jag hade lurat döden då han 

fick veta vilken alternativmedicin jag hade anv., nämligen IONOSIL 15mlx5 i 7 månader. Alla 

metastaser borta! Jag blev op., och fick cytostatika. Dom kombinerade 2 olika sorter och sa att jag 

måste sluta med behandlingen efter 2-3 månader pga. mitt immunförsvar ville bli drabbat, samt 

blodtransfusion ville bli nödvändigt och mitt immunförsvar skulle bli drabbat så jag måste göra 

uppehälle i 3-6 månader. Jag visste att om jag måste göra uppehåll så är det kört. Jag började med 

Ionosil 1 vecka innan operationen. Åkte hem efter 4 dagar. Började med Ionosil då jag kom hem. Fick 

veta att pad. visade 4 metastaser i lymfa. 6 veckor efter op började jag med cellgiftet. Jag skulle ha 

cellgifter i 6 månader. Jag tog Ionosil som ovan, men berättade inte för onkologen eller kirurgen om 

det. Dom tyckte det var konstigt att mina värden inte blev så dåliga så behandl. skulle stoppas. Jag 

lämnade blodprover var 14. dag innan cytostatika insattes. Då alla behandlingar var slutförda utan att 

måste avbrytas, blev onkologen fundersam för det här hade aldrig han varit med om för ut. Jag 

berättade att om jag hade avbrutet cytostatikabeh. med den sortens cancer och metastaser som satt 

nära lever hade det varit kört. Det kunde han inte neka för att det var nog troligast. Efter det här blev 

jag kallad till kirurgen för kontroll. Han var också nyfiken och undrat vad jag hade gjort. Den här 

läkaren är tysk och då jag berättade om ionosil kände han väl till det från Tyskland och då sa han: 

"Bodil, nå har du lurat döden". 

 

Lindis Boki. Har tyvärr inga bilder men fantastiskt vad silverlotion kan göra, min morfar fick ny 

knäskål för ett par veckor sen och fick då ett irriterat ärr med massa eksem runt. Rekommendera 

silverlotion åt honom då och på bara några dagar så är svullnad och eksem borta och ärret är super 

fint!! Kanon bra salva verkligen. 

 

Johanna Börjesson.  Ang. blodutgytelse så fick jag en stor ful blå finne som var sprängfylld med blod! 

Den gjorde så ont och jag kunde inte på något sätt få sönder den. Så jag la på KS på en tvättlapp o 

tejpade fast! Dagen efter var den halverad i storlek och andra dagen borta. Så nog skulle det vara 

värt att även testa med en bomullstuss mot hemorrojder! 

 

Lisa Wiklund. Tackar KS och msm för mirakulöst läkande av långvarigt stresseksem. Jag dricker några 

klunkar KS här och var under dagen och baddar fingrarna morgon och kväll och så smörjer jag in tunt 

lager med salva med zink i och sen mjukgörande. Msm har jag prec höjt till 1\4 tesked som jag 

blandar med vatten bara. Började med detta för ca 2 månader sen. Har även börjat med tillskott och 

vitaminer. Har haft detta i tre år och fick min son för ett och ett halvt år sedan så det var inte det som 

var boven tyvärr, då hade det varit enklare för mig. 

 



 

 
 

Ingela Härbre. Jag sprayar KS på mina exem och smörjer efteråt med EMS salva eller kokosolja. 

Funkat jättebra för mig. Slutat helt med kortisonet som jag använt i 30 år (detta på knappt 2 

månader). Intar även 1 msk KS morgon & kväll, & är uppe i 4 krm MSM. 

 

Pia Svensson. Hade en Jack Russel för 10-11 år sen som blev ordentligt biten tvärs över ryggen av en 

schäfer, djupa sår. Det första jag gjorde var att hälla KS direkt ur flaskan över/ner i såren och dom 

läktes utan att bli infekterade. Det tog lite tid, men det var jättedjupa sår och dom ska läka inifrån o 



ut. Jag har två hundar nu som jag har gett KS varje dag i flera år nu eftersom dom tyvärr har en massa 

kroniska åkommor o jag är helt säker på att dom inte hade mått så bra som dom ändå gör utan KS. 

Dom är nu 9 o 10 år gamla. Spraya/badda så ofta du kan nu i början.Du behöver inte vara rädd för att 

det blir för mycket. 

 

Filippa Ameln. Kollodialt Silver, Silver-Lotion och Kokos-Olja från Markatta, det är min 

hudvård...Fantastiskt.... 

 

Mona Ottosson. Verkar som om många dåliga magar blivit hjälpta av KS! Har druckit det ett par dar 

nu - och det känns redan bättre. Har även blivit lite smalare runt magen - svullnaden har minskat. 

 

Minna Jernström. Använder EMS både morgon och kväll. Bästa jag haft någonsin! 

 

Taina Stenberg. Det stämmer! Jag fick gikt i min stortå. Fick bort det med Msm..Hade även 

muskelinflammation i ryggpartiet och muskelfästen under revben. Tar även kollodialt silver och B12 

spruta var annan månad. Det tog ca: 1och halvår nu är jag frisk..Känner mig mjuk i kroppen. Bättre 

förbränning med. 

 

Sylvia Grop.  Det är bra att ta msm. Det tar bort det man säkert inte vet att man får. Jag skulle inte 

kunna leva utan msm energin o magen. Dottern blev sv med pollen allergi o gräs mm täcker hela 

året. Bara slemhinnorna i näsan kvar att få bukt med. Bästa som jag använt någonsin. Kommer aldrig 

att sluta. Kul att då många blir hjälpta. Synd bara att sjukvården inte rekomenderar… 

 

Ann Rydholm. Har en son som inte mår bra sedan i torsdags förra veckan. Han får bara mer och mer 

svullna mandlar och känner sig sämre för varje dag med huvudvärk o feber. Han vill undvika 

antibiotika pga tidigare tarmproblem och undrar nu om han kan ta KS för att bli bättre? I så fall vilken 

dos? Hade liknande sjukdom förra året i 2 veckor och fick antibiotika. Kollade då även om det var 

körtelfeber, vilket det inte var. Uppföljning senare:  Redan gott resultat!! Smärtan i halsen har 

avtagit något så han har kunnat äta och dricka lite grann redan efter 1 timme! Han tog dock en rejäl 

dos med 1 dl KS inledningsvis. Förstår inte att vi kunde glömma behandla med detta från början… 

 

Anne Månsson. Min son hade supertjocka mandlar i förrgår och vi var in för att kolla eftersom han 

hade lite svårt m andningen också. Gett honom KS tre ggr per dag (ett snapsglas) plus sprayat ofta. 

Idag är han helt feberfri, pigg och inget halsont! 

 

Jeanette Sneitz. Jag har fibromyalgi och artros, och jag märker en stor skillnad med msm. Började 

med 1 krm varje dag i 3 mån, sen ökade jag sakta upp till 1 tsk om dagen. Har inte blivit botad, men 

mindre kraftiga reaktioner av väderomslag tex, förut blev jag sängliggande vid oväder. Det känns som 

att kroppen blivit mer stabil på nåt sätt, sen är det fortfarande jobbigt med smärta men klarar det 

bättre nu... 

 

Astrid Leitner. KS är de bästa ögondroppar jag någonsin haft. Har många gånger fått ögondroppar 

utskrivna av ögonläkare men återkommer alltid till KS. Använder vid behov. Outspätt naturligtvis. 

 

 



Victoria Drotz. Jag måste bara berätta - i grunden har jag hypotyreos och är ganska infektionskänslig 

men jag tar KS varje dag, ca 1-4 msk, och jag har sluppit magsjukan from hell som drabbade resten av 

min familj! Vi fick till och med åka till akuten med vår 10-åring för hon hade hög feber och gräsligt 

ont i magen, mycket jobbigt för henne. Men jag har hållit mig frisk! Ja, eller frisk från magsjukan i alla 

fall - känns fantastiskt! 

 

Suzanne Byström. Som båtägare har vi använt det i åratal i båtens vattentankar för att behålla det 

bakteriefritt. Det har funnits att köpa på de flesta marinor som något fullständigt ofarligt och vi har 

aldrig haft några magproblem även om vattnet stått kvar i tankarna i veckor. 

 

Helena Ribrant.Vi har en av Sveriges bästa veterinärer, Satu Kärnu, tidigare chef för Kalmar 

Djursjukhus i många år. Driver sedan länge egen klinik i protest mot för höga veterinärarvoden. Hon 

är stark anhängare av KS, rekommenderar alltid så var lugn - använd tryggt KS. 

 

Irene Stenudd. Har haft 5 canceroperationer och urinvägsinflammationer med åtskilliga 

antibiotikakurer - men sedan jag börjat KS, MSM, K2 och D samt C-vitamin. Har jag varit frisk i 6 år! 

Helt underbart! 

 

Eva Eliasson. Jag huttar ks morgon och kväll, en kork åt gången. Får väldigt sällan utbrott sen jag 

började med det. Om jag ändå får herpes baddar jag som en tok med ks på blåsan, läker ut snabbare. 

 

Siri Steen. Att badda o spraya med KS så ofta man kan har hjälpt mig att bli av med vaglar betydligt 

snabbare än utan KS. 

 

Julia Fung. Min son åkte på kräksjuka igår.Hämtade hem honom och vi intog genast Ks. Resultat - han 

kräktes bara ytterligare 1 gång väldigt lite. Jag och min dotter helt symptomfria. 

 

Tomas Mattinen. Denna sidan hjälper väldigt mycket. Silver blivet standard botemedel i 

husapoteket. Har blivit uppmärksam på hur vidrig medicinalindustrin uppför sig genom at se alla 

angrep på Ionosil. Tackar alla för de allsidiga inslag om hälsa. 

 

Linda Lund. Jeg drypper mine øjne med sølvvand og er gået fra + 2 til + 1. 

 

Randi Måhl. Min pudel 4,5 kg får varje morgon ett kryddmått MSM. Fästingar gillar inte lukten av 

svavel! Min hund har inte fått en enda fästing i pälsen. 

 

Mammabloggen. Svinkoppor + kolloidalt silver = Sant! 

För två veckor sen kom det en liten prick på Ellens kind, vi tänkte inte mer på det utan såg ut som om 

hon slagit sig på en pinne i skogen. Dagen efter var det lite rödare och på söndagen en blåsa. YES, 

vattenkoppor tänkte vi. Så var det inte, det blev större och större. Åkte till läkaren som sa att det var 

en svinkoppa.Hem och hålla rent, dagen efter var det som en explosion i ansiktet och det började 

sprida sig mer och mer upp mot ögat. Fredagen ringde jag läkaren igen för det spred sig in mot ögat 

och hon hade börjat svälla igen. Antibiotika blev kuren som Ellen kräktes upp gång efter gång. 

Funkade inte alls, hon slutade till och med dricka välling eller annan dryck om hon inte fick se när vi 



gjorde i ordning den. Sen bara slog det mig, varför tänkte jag inte på det tidigare?? Började badda 

ansiktet med kolliodalt silver, redan några timmar efter såg det bättre ut. Tänk om det bara slagit mig 

lite tidigare så kanske det inte hade blivit så illa för stackars lilla Ellen. Men hon har varit en riktig 

hjälte trots sprickor på kinderna med blod och var, hår som fastnar och torkar fast. Kudden som 

fastnar i ansiktet på nätterna och febern. Finaste lilla Ellen så duktigt hon har varit! Vi andra klarade 

oss tack och lov! 

 

 
 

http://kurera.se/josefine-norling/2016/05/19/svinkoppar-kolloidalt-silver-sant/ 

 

Anne Månsson. Om man har åderbråck endast på vänster ben och samtidigt ont i vänster knä kan 

det vara levern som spökar. Det är därför det hjälper med msm för mina åderbråck - de gör inte 

längre ont och knäet är nu bra! 

 

Bettan Holmberg. Silverlotion funkar bäst tycker jag. Så fort jag känner att ett munsår är på gång så 

smörjer jag. Förr använde jag Vectavir, denna pyttelilla tuben för hundra kronor. 

 

Benita Holm. Vår katt slickar i sig MSM först som vi strör på maten innan hon börjar äta. Vi sprejar KS 

med MSM iblandat på henne varje morgon innan hon går ut för mota bort fästingar. Vi har inte sett 

några på henne i år ännu åtminstone och inte ifjol heller sedan vi började spreja blandningen på 

henne. 

 

Sven Erik Nordin. Var och varannan dag kommer det ”sensationella” forskningsrapporter i våra 



media… De kan handla om att man ”går ner i vikt genom att äta mer fett” eller att ”diabetiker får 

dramatiskt bättre blodsockervärden genom att äta mer fett och mindre kolhydrater”. De här 

rapporterna meddelar sådant som varit känt i kanske hundra år eller mer! Men fortfarande tycks de 

ha ett nyhetsvärde… Kunskapen om vad kosten betyder för vår hälsa är skrämmande dålig – och 

fullständigt historielös. Läkare utmärker sig ofta genom att inte ens fråga sina sjuka patienter om vad 

de äter. I stället tycks de omedelbart börja bläddra i FASS för att hitta ”rätt medicin” till varje 

åkomma. Det mest tragiska är kanske, när läkare levererar en dramatisk diagnos om cancer – som 

patienten sedan kan få vänta i månader på att få behandlad. Och sedan ger läkaren beskedet att det 

går bra att fortsätta att äta ”som vanligt”, och att detta inte kan påverka cancern. Dels är detta 

förstås kvalificerad psykisk misshandel, och dels är det en ren lögn. Man kan i hög grad påverka 

cancer genom sitt kostval, och med hjälp av litet vitaminer, mineraler och andra kosttillägg kan man i 

många fall faktiskt BOTA cancer. En anledning till att den beskrivna dialogen med läkare än i dag 

förekommer är förstås, att läkarnas utbildning i kost och nutrition är i det närmaste obefintlig. En 

annan är att det låter alldeles för enkelt att kunna ”äta sig frisk”. När jag berättar att D-vitamin, 

gurkmeja och kolloidalt silver befriat mig från min dödliga cancer, så får jag ibland kommentaren: 

”Om det hjälpte, så skulle naturligtvis alla äta D-vitamin och gurkmeja och dricka kolloidalt silver.” 

Enligt samma naiva logik kan man också säga att ”om cigarretter vore hälsofarliga, så skulle de 

förstås inte få säljas”… Vår kollektiva okunskap är synnerligen beklämmande och tragisk! 

 

Elisabeth Söderström. Jag måste bara visa, förra våren var det inte en enda blomma på mitt gamla 

äppelträd det såg nästan döende ut. Vi vattnade det med 2½ liter rent Kolloidalt Silver, i höstas 

likadant, en dunk KS och så nu tidigt i vårast ytterligare en dunk på 2½ liter och titta - vilket 

blomprakt. 

 

 
 

Christina Jönsson. Sprayade mina nysatta rabarber med KS förra sommaren då bladen blev kraftigt 

angripna av någon röd rost och visade till slut . Såg förbättring på dem efter några dagar detta var 

framåt sensommaren . Så vinter och i år kannonfina . Försökt odla förut men då har de dött ut av 



angreppet av röd skorv . 

 

 
 

Håkan Porsman. Ja visst är det ett mirakelmedel. Jag har själv gjort experiment med att dela en 

bukett rosor och i ena vasen var det enbart vatten och i den andra slog jag även i KS. Den första höll 

sig bara i några dagar men den med KS höll sig i några veckor och när jag tog upp dom så fanns det 

nya späda blad på stammarna. KS används ju även i akvarium för både fiskar och växter. 

 

Cecilia Anca Leinen.  KS är suveränt! Vattnar mina krukväxter med det o de mår superbra. För egen 

del var jag vare sig skeptisk eller positiv innan jag började med KS. Svårt att vara när man inte har 

provat. Fick tips av sonen o visst läste man om diverse nackdelar. "What doesn't kill you makes you 

stronger". Så tänkte jag. Snudd på 3 år med KS o MSM till mig, djur o blommor. Har det till i princip 

allt. Så nöjd! Finns fler delningar om detta där man jämför med o utan KS på samtidigt inlöpt bukett. 

Den med KS står mer än vecka längre så knappast vare sig tur eller placebo. Utan KS hade mitt eget 

liv inte varit vad det är idag.  

 

Elisabeth Söderström. Har sprayat min jasminbuske som fått något, har också blivit märkbart bättre 

bara efter ett par sprayningar. 

 

Lina Eklund. Jag sprayade på KS flera gånger dagligen på ett ganska djupt sår som jag själv åstadkom 

på min näsa... Det läkte jättefort och fint på drygt en vecka! När jag duschade och det blev en kladdig 

skorpa så pillade jag försiktigt bort det allt eftersom det gick bra och lossnade lätt. Så spraya med KS 

och försök att vara utan plåster är mitt råd! Definitivt inte Locobase eller annan skit! 

 

Susanne Borell. Har haft samma erfarenhet med KS och rosor 



 

Pia Berntson. Tack ionosil o msm för att ni finns! har svår kol o känner mig mycket bättre! 

 

Raija Johansson. Ja ks hjälper mot astma o kol. Höll på att dö förra hösten.Sen började jag inhalera o 

svälja ks. Nu inhalerar jag. Mina lungvärden har aldrig varit så bra som dom är nu. 

 

Ninnie Hermansson.Fick ett getingstick igår kväll. Rött, svullet, sved som bara den. Sprutade på 

kolloidalt silver en gång. I morse var det helt borta. 

 

Maria Engdell. Tack för alla kommentarer och råd om hur jag skulle göra med min brännskada. Jag 

skippade omslag med KS utan sprejade bara KS kontinuerligt och lät det torka emellan och hade på 

kokosolja och varvade KS och kokosolja och bilder ljuger inte. Första bilden (i kommentarer) är 

samma som i trådstarten (från i onsdags) och den andra är tagen precis nu. Det ömmar och varar lite 

men jag kunde aldrig tro att det skulle läka såhär bra. Så tack igen för alla råd! 

 

 



 

 

Astrid Leitner. Brände mig på bakplåten när jag tog ut den ur ugnen (ca. 175°) Sprayade genast lätt 

med KS om och om igen tills svedan försvunnit. Efter en stund syns bara litet rött, ingen blåsa eller 

så! Har funkat flera gånger tidigare. Hurra för KS! 

 

Kerstin Sörensen. När jag var hos tandläkaren sist och drog ut en tand som skulle rotfyllas så hade jag 

med mig KS och sköljde munnen med. Tandläkaren fyllde hålet med "nåt" och sa att jag inte skulle 

skölja munnen med någonting sen. Det första jag gjorde när jag kom hem var att fortsätta skölja med 

KS. Hålet läkte ihop på ett par veckor. Han sa att läkningen kunde ta fyra till sex veckor. 

 

Sandra Andersson. Min dotter har krupp ofta så vi vill inhalera ks på henne, vilken inhalator är bäst? 

Men inte för dyr. Min 5 åring fick förkylnings astma/krupp efter 3 månaders vaccinet och lika dottern 

fick krupp efter 3 månaders vaccinet. Min 8 månaders bebis är helt ovaccinerad och han har aldrig 

haft nått sånt här.. så d är uppenbart att d är vaccinet som orsakat d här på mina vaccinerade barn 

eftersom min ovaccinerade är helt annorlunda! 

 

Curt Axelsson. Var på test för nya hörapparater för c:a 1 vecka sedan . Har haft hörapparater i c:a 15 

år. PÅ sommar/vår blir det ofta svettigt inuti örat samt massor med vax. Körde Ionosil´s KS 3 kvällar 

på raken & blev godkänd betr. renhet/brist på vax . TESTA! 

 

Eva-Liz Bonis. Ja KS är bra mot nagelsvamp! Mycket bättre än dyra droppar från Apoteket!en tuss 

doppad i KS på med häfta! Det tar tid . Men man ser att det hjälper! 

 

Åsa Johansson Ahlbin. Mina barnbarn hade vattenkoppor o ett tag efter fick jag små knottror som 

blev som koppor o rött på bara en sida av övre skinkan( bältros) har baddat området o druckit o 

andats in ionsilver, pluss knotweed cat clow o sida acuta. 4 dagar efter jag upptäckte det har jag nu 

sårskorpa o det har torkat ut, bara lite yrsel kvar. 

 

Eva Wall Gullberg. Jag använder KS både till mig o hundarna. Jag har inte varit förkyld sen jag fick 

reda på att KS fanns. Sprayar i näsan o gurglar i halsen om jag känner att något är på gång. Likadant 

om jag har träffat  hostiga o snoriga barnbarn. 

 

Anna-Karin Högtorp. Jag har också leverfläckar som blekt bort sen jag började med msm. Jag har 

också tagit bort födelsemärken med askorbinsyra, punktbehandlig då. 

Filippa Ameln. Samma här.... leverfläckar försvinner och/eller bleks..ock jag har massor av fräknar, 

leverfläckar, åldersfläckar etc.....funkar bra med KS och även Äpple-Vinäger,(ekologiskt) funkar bra... 

 

Marie Mäkeläinen. Använde Ems-salva, vi fick bort molluskerna på nån vecka. 

 

Irene Holm. Jag genomgick en bröstcancer för ett år sedan, cellgift, strålning mm. Har sedan några år 

tillbaka oxå fibro. Började för 6 månader sen med msm och kände förbättring när det gäller 

fibromyalgi men nu till min undran. Kan msm förbättra ledvärken som kommit av cellgifterna. Denna 

värk är olik fibrovärken så jag märker skillnad. 



 

Eva Nilsson. Ja jag märker också skillnad med msm till det bättre .Op för bröstcancer i aug 2015, 

cellgiftsbehandling och strålning. 

 

Eva Anderson-Hanhineva. Min hund hade noskvalster, flera gånger i veckan, jag gav henne ks att 

dricka samt sprutade i näsa och mun, efter ca två dagar var hon helt bra, hon hade verkligen jobbigt 

att hosta eller som dom brukar göra dra in andan när dom hostar. 

Monika Flugel Sundgren. Psykiatriska mediciner eller Ortomolekylär terapi? 

Min resa startade 2014 med att jag googlade "Ortomolekylär terapi" dsv behandling med vitaminer, 

mineraler och omega-3. 

Jag sökte hjälp för en familjemedlem som var svårt deprimerad med tvångstankar och rädd för att ta 

livet av sej! 

Han medicinerade med flera antidepressiva mediciner, åt massor av skräpmat och en massa godis 

med socker i. Medicinen hjälpte inte! Jag var desperat...hela familjen led! 

Jag fann att forskning visade att i 95% av fallen med depression och ångest berodde på någon 

toxicitet i omgivningen, din mat, kemisk överkänslighet o allergier. 

"Tråkigt nog har människor blivit utbildade att tro att när dom har ångest eller depression, så sitter 

allt i huvudet och det är inte sant." skriver Genita Petralli, näringsbiokemist och utbildad i 

Neurokemisk rehabilitering. 

Vidare fann jag en pappa i Kanada som funnit lösningen för sina psykiskt sjuka barn, tyvärr hann 

mamman i familjen ta livet av sej trots åravis behandling med psykiatriska mediciner. Han startade  

truehope.com, ett företag som gör en specialformula av vitaminer och mineraler mm. 

Samma år satt ett annat föräldrapar och letade bot för sitt sjuka barn. De hade funnit en läkare i 

Holland som kunde testa för en massa allergier och mycket mera. 

Så vi reste dit och sonen befanns var mycket allergisk mot griskött, socker (gav panikattacker) samt 

alla mjölkprodukter. Han hade även svår zinkbrist och kunde inte bilda serotonin. 

Vi tog bort allt detta från hans kost och började med Truehopes formula, trappade ner hans medicin 

med hjälp av Truehopes fantastiska supportpersonal och är idag nästan medicinfri. 

Samtidigt går han i KBT.  

Det är nya tider nu och rätt kost (ekologisk) och kosttillskott är mycket nödvändiga i dessa tider med 

fabriksproducerad mat, E-medel, bekämpningsmedel, toxiner, stressade föräldrar ( om dom inte 

redan gått in i väggen) och överaktiva barn samt strålning från Tv, datorer, mobiler och paddor mm. 

Jag är rädd att våra barn får en remiss av skolläkaren till BUP(Barn o ungdomspsyk) och bli felaktigt 

medicinerade för ADHD. Redan på 80-talet visade forskning att Omega-3 är viktigt för våra hjärnor! 



Nyare forskning visar att vår västerländska kaloririka kost...med färdigmat som innehåller för mycket 

socker, sötningsmedel och många andra tillsatser, inte lever upp till det behov av näring vår hjärna 

och kropp behöver! Vår kost har brist på bla B-vitkomplexet, zink, selen, magnesium, D-vit och 

Omega-3, enligt Dr Julia Rucklidge , Universitetet Canterbury. 

Utan B-vit och zink...kan vi inte bilda serotonin. Välj själva...vitaminer, mineraler eller antidepressiva 

med biverkningar som självmordsbenägenhet, hallucinationer, oro, mani nedsatt libido mm mm.  

Rätt kost, kosttillskott, sömn i tillräcklig mängd utan mobiler i sängen och motion är essentiella för en 

god psykisk hälsa! 

Monika Flugel Sundgren, Kost- och näringsrådgivare. Distriktsköterska 

 

Jaana Säker. Jag har kraftig magkatarr och ibs. När jag regelbundet dricker KS så känner jag inte alls 

av symtomen lika mycket :) Så jag råder verkligen KS till personer med samma problem. Ja alltså när 

man dricker det för magens skull, så är det bra att blanda ut det ca 50/50 och gärna rumstempererat 

då öppnar magmunnen sig lättare och på så sätt hjälper snabbare :) Men jag är så dålig med rutiner 

så jag dricker rakt ur flaskan när jag kommer ihåg. Ca fyra klunkar om dagen om man slår ut det. 

Ibland mer då jag har väldiga problem med magen och dricker/gurglar även för mina trasiga tänders 

skull. Men det är i princip omöjligt att överdosera, då har du hunnit bli sjuk av mängden vatten innan. 

Så drick så mycket din kropp behöver. Tips börja med utspädd KS direkt på morgonen och sedan ta 

en klunk då och då under dagen. Om du är helt ny på detta så råder jag dig dock att börja med 

mindre dos i nån vecka. En del kan få utrensningssymtom i början men ovanligt. 

 

Sabina Larsson. Sen jag började med MSM KS Zink magnesium Q10 rosenrot folsyra Nyponpulver och 

omega 3 har mitt hår växt som ogräs!!! Blir dyrare omkostnader till frisören 1 gång i månaden!!! 

 

Maria Västerås. Jag blev av med en halsfluss på 2 dygn.Blandade 50 procent sprit (rödvin säger 

många man ska ha, men det hade jag ej hemma) och 50 procent KS och gurglade och drack små 

huttar av titt som tätt. Sprayade även KS i näsan och droppade i ögonen och öronen. Sköljde även 

munnen med ren KS och gurglade ännu mer. Var helt vit runt öppningen till örontrumpeten längst 

bak i halsen och svullen bak i halsen men allt försvann på 2 dygn! 

 

Jessica Sandgren. Sprutade på mina pojkar med ks fick torka sen la jag på potatis mjöl innan säng 

gående funkade jätte bra torkat å klart på ca 4 dagar. 

 

Margareta Kahn Oskarsson. Jag blev öm och röd i ögonen en dag i början, hade skalat äpple och 

trodde jag fått in det i ögat. Tog en av de vanliga pollenallergitabletterna då. Det gick över. Sen 

fortsatte jag droppa i msm och Ion silver. Har inte ätit några mer allergitabletter den här våren. Ändå 

har jag varit ute jättemycket när björklöven slog ut. Det har även slutat rinna och droppa ur ögonen, 

det var väldigt besvärligt innan med det också. 

 

Anonym. Hej, jag har ju börjat med MSM. Och det jag vill berätta eller fråga andra om är ang effekt 

med adhd medicin Concerta. Men jag vill inte gå ut med det på Fb sidan. Jag har märkt att min 

trötthet som alltid kommit på eftermiddagen har nästan försvunnit. Utan medicin var jag tvungen att 

planera in eftermiddags vila jämt. Med medicinen Concerta så försvann tröttheten till att börja med. 



Sen kom det igen efter3-4 veckor. Så jag fick börja vila. När jag började med MSM var jag super trött 

på morgonen i början men blev pigg efter 1 tim. Sen var jag pigg hela dagen. Jag har märkt att 

effekten blivit superbra med MSM För min adhd och undrar om andra märkt av det? Tänkte jag ska 

minska min Concerta fram över. 

 

Johanna Häussler Sand. Har jobbat mycket inom palliativa vård och det finns egentligen kanske bara 

en eller två cancerformer som cytostatika fungerar på. Ändå erbjuds det nästan vid alla former... 

Skulle aldrig ta det själv. 

 

Inger Johansson. Har ingen pollenallergi sen jag började med Msm för 3 1/2 år sen. Kan varmt 

rekommendera! 

 

Maria Berglind. Msm hjälper oxå vid allergi. Första året jag klarat mig helt utan alla allergimediciner! 

 

Natalie Kervén. Det här inlägget riktar sig till dig som vet om dig inta skräpmat, läsk, godis, socker, 

bullar, chips mm. 

KS är nog det bästa naturen kan ge oss mot mängder av symptom, besvär man kan lida av.. Bakterier, 

parasiter, svamp, virus, ja you name it, men.. 

Din kost är AoO och det här tänker inte många på tyvärr, inte jag heller under mina första 43 år. Jag 

bokstavligen levde på socker. 

För att förebygga div besvär, symptom och bygga upp kroppens eget immunförsvar gör man med 

kosten. Tyvärr bygger inte KS upp nya goda bakterier, hur mkt vi än skulle vilja. Däremot tar KS väck 

de dåliga och kroppen bygger upp de goda i sin takt då med hjälp av en hälsosam kost. Man bör då 

inte mata kroppen med socker, snabbmat och alla färdiga rätter som finns i våra diskar idag. Det är 

inte mat, det är rent skräp som gynnar de dåliga bakterierna. 

I vårt moderna samhälle med vår moderna kost är det inte konstigt alls att så många i västvärlden får 

magproblem, huvudvärk, ont i leder, hudbesvär mm och intar man dessutom antibiotika, kortison 

(steroider) mm så ökar riskerna markant till att få ett hav av olika besvär eftersom våra goda 

bakterier dör av gifterna du intagit. 

Det bästa du kan göra vid infektioner, inflammationer är att inta mängder med KS, vitaminer, högre 

doser av C-vit, mineraler, probiotika samt vila och självfallet dra ner eller bäst att sluta helt med 

socker som göder både bakterier och svamp när du är sjuk. 

Nu kommer säkert några av Er nämna att ibland "måste" man inta AB. Jag säger inte ibland utan i 

endast nödfall om man ligger dödssjuk. AB är förödande och kan ta många år för kroppen att återfå 

en normal tarmflora igen. Har man dessutom en dålig tarmflora med div olika magbesvär innan AB..? 

Ja, då kan man räkna med att bli sämre såsom jag varit hela livet tex. 

Är bekant med en familj med fyra numer vuxna barn. De har aldrig vaccinerats, aldrig någonsin 

intagit antibiotika. De ggr barnen fick ngn influensa, öroninfektioner, bihåleinflammation mm så har 

de behandlats på naturlig väg med bl a KS, oljor, örter mm. Barnen/familjen är fullt friska, de har inga 



besvär, symptom, sjukdomar what so ever utan mår toppen. Det här är ovanligt idag att en familj på 

6 personer inte har ett enda besvär. Jag känner ingen iaf.. 

Några av er här inne vet om min historia att jag haft besvär från när jag föddes (sk öronbarn) Mitt liv 

har inte varit ngn dröm precis och jag blev riktigt svårt sjuk 2011 till förra året då jag kröp på golvet 

där mina organ höll på att kollapsa helt. 

Har lidit av svår endometrios, op otaliga ggr pga cystor, svår PMS, svår IBS, IBD, abnorma 

magkramper, gallsten, njursten, enorm värk i rygg, leder, muskler, fibromyalgi, spänningshuvudvärk, 

migrän, hudbesvär, klåda, ångest, depression, brain-fog, konstant trött etc. Vi räknade i gruppen min 

och kom upp i 80 besvär. Intog över 25 piller om dan, höga doser morfin + hjärt-piller, magpiller, 

ångest-piller mm. 

Förra året ändrade jag min kost och livsstil, hällde i mig KS och idag tio månader senare har jag 

endast 3 småbesvär kvar. Alla piller är ett minne blott och jag mår fantastiskt. 

Jag har träffat över 200 läkare genom åren och jag undrar ärligt talat hur de kan sova på nätterna? De 

har förstört hela mitt liv pga att de kan NOLL om kostens påverkan på kroppen och proppat mig med 

mediciner, antibiotika mm (tyvärr vet en hel del läkare hur kosten påverkar, men inget dom kan tjäna 

ngt på = inget de pratar om) 

Om jag vetat om allt detta kanske iaf för ca 25 år sedan hade jag kunnat levt ett helt annorlunda liv. 

Tex hade jag kunnat följt med min väninna till USA som au-pair efter gymnasiet, hon åkte, jag blev 

kvar hemma pga alla mina problem. Har inte kunnat åka utomlands på de senaste 8 åren pga att jag 

var tvungen att ha akuten nära mig.. Ja, detta var bara två ynka exempel. 

Nu finns Facebook tack och lov, nu har vi massa underbara grupper där vi alla hjälps åt för att få bukt 

med div besvär på naturlig väg. Utan nätet vet jag inte hur jag hade mått eller om jag ens hade varit i 

livet idag. Förutom mig själv är det nu många hundratals i gruppen min som jag startade i november 

som fått bukt med mängder av besvär, symptom och detta på bara 5-6 månader. 

- En medlem har haft svår eksem sen 70-talet och är idag helt fri, hen är så otroligt lycklig att kunna 

vara ute i solen för första ggn på 30 år. 

- En annan har haft mkt svår psoriasis och magbesvär i 15 år som nu är väck. 

- En annan har lidit av svår ångest, depression, svår förstoppning och klåda/utslag på kropp, hen är 

helt fri idag. 

- En annan har fått väck sin Rosacea, sina magbesvär och sin pollenallergi 

- En annan kan gå ut med sina vänner och fika i solen, värmen vilken hen inte kunnat gjort på många 

somrar då hen låg utslagen inomhus. 

- Många andra har tex blivit av med sin pollenallergi, djurallergi, eksem, IBS, förstoppning, diarré, IBS, 

mensbesvär, klåda, brain-fog, ångest, depression, huvudvärk mm samt även fått bukt med sånna här 

småbesvär man inte tänker på såsom "gomorronsnor" rinnande ögon och näsa, skönhetsfläckar, 

pigmentfläckar, dimmig syn mm mm. 



Nu använder de flesta KS (en hel del även MSM) såklart, men det gjorde många även innan de 

började dieten/programmet. 

KS och MSM intar jag dagligen och kommer göra resten av mitt liv, just för att förebygga ev 

influensor, kräksjukor, infektioner mm och hittills under detta år har jag fått bukt med 3 

förskylningsinfluensor, 2 kräksjukor, väck på samma dag (hann aldrig bryta ut) samt inflammation i 

tanden, men vid dessa infektioner/besvär är det lite andra bullar som gäller än ett par matskedar KS 

om dan ;) Jag verkligen häller i mig KS, minst 4-5dl fördelat under dan när jag känner att ngt är på G. 

Nu vet jag sorgligt nog att det finns en del som tänker "Det här skriver hon bara för att ragga folk till 

hennes grupp" 

Ragga folk...? Ni som tänker såhär, sluta läs detta inlägg nu.. Leta upp ngt annat inlägg ist som du 

tycker är mer intressant att läsa. Inget jag skriver/berättar om handlar om att få "fler" medlemmar 

till gruppen utan endast för att hjälpa andra. Har man svårt att förstå det så kan man som sagt sluta 

läsa. 

Jag har suttit i månader under min tillfrisknad för att skriva ner alla pdf:er i min grupp och detta som 

sagt ENDAST för att hjälpa våra medmänniskor. Medlemmar kan ladda ner alla pdf:er helt gratis och 

kan på egen hand förbättra sin hälsa utan att behöva "köpa ngt" De kan gå med i gruppen, de som 

vill, ladda ner pdf:erna och gå ur gruppen eller t o m be någon vän spara ner pdf:erna och maila till 

varann. Så det har ingenting med hur många "medlemmar" vi har eller inte. Jag hoppas innerligt 

samtliga förstår detta <3 

Jag har gjort detta för att jag har ett hjärta och bryr mig om andra <3 Har alltid i hela mitt liv brytt 

mig om andra där ute.. 

Vill Endast med detta inlägg berätta att man kan göra så mycket för att boosta sin kropp, (Hur många 

såg inte 9 timmars-serien The truth about cancer?) och om du inte nu känner dig sjuk och intar 

skräpmaten, godiset varje dag kan det ev ge dig besvär och sjukdomar i framtiden om du fortsätter. 

Det är bara att slänga en tanke till våra morföräldrar.. Varför är de så pass mkt friskare och varit mer 

friska under deras liv än vad vi är idag? 

De växte inte upp på samma skräp som vi gjort. De hade inte en massa vidriga tillsatser. Att äta 

bullar, kakor mm intogs som en festlighet när ngn fyllde år mm, de hade inget kvällsmys och numera 

alldagsmys med fika på stan för jämnan. Inte heller hade barnen en massa magbesvär, allergier, ont i 

huvudet, satt och gäspade konstant i skolan mm såsom så många gör idag. Det var ovanligt förr. Idag 

är det nästan ovanligt om man inte har något besvär i någon form, vilket är hjärtskärande. 

Hur boostar man kroppen? 

Bort med socker, snabbmat, tillsatser (speciellt citronsyra) alla snabba kolhydrater och skräpmaten. 

Vill du få bukt med dina mag-, hudbesvär fortare, ta bort all gluten och mejeri, speciellt komjölk 

under en tid. 

Laga mat från grunden, inta proteiner, lite långsamma kolhydrater, ät mer grönt, lite frukt, bär samt 

nyttiga fetter. Enklare än så är det inte, såsom dom åt förr.. 



Stressa ner, motionera, ut i friska luften, bra tex med yoga, meditation, ha folk omkring dig som du 

mår bra av, njut av livet. 

Inta snabbmaten, godiset ibland såsom vi gjorde förr. Minns du att Mc Donalds var en ren lycka att 

gå till? Likaså pizzerian, kinarestaurangen mm + att gå köpa godis på lördagarna var en fröjd för ögat 

där expediten hade en tång bakom disken och man valde vad hen skulle stoppa i påsen :) 

Åter igen.. Var försiktig med medicinerna, speciellt Antibiotika och Steroider. 

KS är vår medicin likaså MSM, probiotika, vitaminer, mineraler + självfallet kosten. 

 

Åsa Virtanen. I Fredags så bet våran ena hund den andra i tassen. Ett hål på ovansidan rakt ner i 

tassen. Jag vet ju hur lätt det blir infekterat då det är hundbett och bithål helst bland leder. Ringde 

direkt den enda jourveterinär som fanns å han sa att det kommer bli infekterat och varigt för det blir 

det alltid. Han är en väldigt bra och billig veterinär å skulle vi komma in så fick vi räkna med 4500 kr. 

Vi ville avvakta å behandla med Silver först å vetrinären tyckte absolut vi kunde göra så. Han fanns 

för oss dygnet runt om vi behövde. Vi rakade och sköljde med Silver och sedan har han haft 

silveromslag. Idag Måndag så syns det inte, det har inte varit någon svullnad eller ens varmt. Nu 

använder han tassen helt utan problem. Inte tillstymmelse till infektion. Silver är magiskt vid sårvård. 

Bonusen är att vi sparade 4500 kr. 

 

 
 

Barbro Johansson. Fick samma fina resultat, fast på min ena hunds svans, som han slagit håll på, är 

så glad över ks, både till oss själva och hundarna. 

 

Linn Hemminby. Vi opplevde det samme i julen. Den ene hunden vår bet den andre. Det var på 

snuten, og et ganske dypt sår etter en tann. Vi behandlet med ks. Ingen tegn til infeksjon. Litt hoven 

var han, men jeg tror ikke det kom av såret. Det var nok fordi han fikk seg en kraftig smell over 

snuten. Jeg bruker alltid ks på sår. Finnes ikke bedre middel. 

 

Marianne Björs-Nilsén. Vår katt tusse blev biten av grannens hund rakt över bäckenet på båda sidor 

två stora var bölder blev det är nu pungterade och behandlade med ks det ser bra ut ks är super! 



 

Britt-Inger Bitte Persson. Jag är verkligen fascinerad av KS. Det räddade bl.a min sons ben vid en 

hemsk bilolycka. Han var bara 13 år. Det fanns inget kvar av muskler, hud, ben etc, men de 

transplanterade hud från hans lår o sedan på med vad jag minns en stor dyr sak med silver på. Såg ut 

som en skumsvamp. 

 

Agnetha Burström. Mitt hemska sår från förra torsdagen läker bra tack vare daglig "dusch" med 

ionisil i sprayflaska. Första bilden la jag upp här i gruppen då det nyss hänt. Då hade jag så ont att jag 

nästan kände mig sjuk. Idag (andra bilden) känner jag inget alls förutom att det kliar lite men inget 

mer. O med tanke på att ett helt skinnlager dragits bort så mkt att det nästan var nere på köttet så 

tycker jag att det läkt fantastiskt bra. 

 

 
 



  
 

Ann Katrin Persson. Efter ungefär två år utan fluor tandkräm så är mina tänder vitare än vanligt och 

jag hade redan vita tänder innan jag slutade. Var hos tandläkaren igår jag hade inga hål, ingen 

beläggning ingen tandsten. Nej jag tror inte på fluor längre mina tänder mår allra bäst av kingfisher 

mint. Så kör på ni som håller på med eller funderar… 

 

Annika Clair. Min dotter har haft eksem i ca 10 år på händerna. Varit hos många hudläkare osv som 

gett henne massvis med olika krämer o salvor, inget har hjälpt. Sen började hon för ca 2 år sen med 

EMS salvan och har inga eksem längre. 

 

Gunilla Hjalmarsson. KS hjälper på djur och människor. Strålröta på häst med KS mycket bra. 

Förkylning på häst med KS. 

 

Majbritt Falkensten Andersen. Vi har oplevet mindre soleksem, efter vi er startet med MSM & KS. 

Endvidere ser det ud som om det flytter sig, når det så kommer. 

 

Kristin Persson. Ömmande solbränna + ks = sant! Provade det mesta för att stilla det ömma på mina 

axlar. Kom på att jag hade ks hemma. Mindre öm direkt! 

 

Nanna Hagström. Använde Ionosil under senaste resa till Afrika och med gott resultat! 

 

Sandra Tuvebrant. Eksem: Tvättat med KS och smort med obehandlat ekologiskt sheasmör. Före och 

efter: 

 



  
 

 

Julle Samyaza Rampeltin. Har ni med hjärndimma upplevt mer klarhet och energi av silver?Är 

påtagligt för mig. Hjärntrötthet,hjärnan är trög och man får svårt för fokus man känner när dimman 

lossnar. 

 

Micha Madsen. Mit (hjärndimma) forsvandt da jeg startede - tager det hver 5 time :) og borrelia 

infektion næsten væk - samt kronisk infektion i underliv og mave/Tarm næsten væk. 

 

Camilla Rådmans.  Jag har lidit av urinvägsinfektioner från helvetet under hur många år som helst. 

Använd Kolloidalt silver! Både invärtes, spraya rakt på och vid större besvär dränk in ett trosskydd 

med KS o sov med under natten. Har hjälpt mig oerhört mycket. Har väldigt sällan uvi längre. (Innan 

minst 1-2ggr/mån). 

 

Ulrika Andersson. Jag fick helt "utan anledning" urinvägsinfektion för ca 1 vecka sedan. Jag har 

behandlat mig själv med KS både inifrån och utifrån flera gånger om dagen och tre dagar i rad tog jag 

en silvergrogg innan läggdags (1 dl silver + 1 dl rött vin) + 1 dl rent KS på fastande mage direkt på 

morgonen. Jag tar oxå 6 st tranbärskapslar/dagen + MSM med extra C-vitamin. Peppar peppar - men 

nu har mina besvär försvunnit. 

 

Eva Eliasson. MSM har en grym effekt på energin och humöret. Har de senaste månaderna minskat 

min Escitalopram från 20 mg till 5. Med hjälp av msm och en massa vitamintillskott har det gått 

jättebra. 

 

Micha Madsen. Borrelia. Jeg begyndte for 1,5 md siden. blev anbefalet at tage Ks hver 7 time - men 

tager det hver 5 time - da det virker Somom at det i starten var der smerterne kom igen. - jeg var 

virkelig syg, borrelia, der var gået i hjernen- fibromyalgi - kronisk træthed, smerter i mave og Tarm - 

jeg fik mere svimmelhed istarten - så derfor lagde jeg mig i sengen hver gang jeg tog det. satte dosis 

op og jeg kan se at efter hjerne tåge og smerter/migræne forsvandt (husk at drikke meget vand da 

kroppen bruger Extra for at rense ud- det tog hovedpine og svimmelhed) så er min lyst til mad 



kommet igen - jeg tager samtidig msm og C-vitamin. og hver dag for jeg det bedre og bedre- sover 

bedre. det virker Somom at kroppen endelig for noget af de kosttilskud og gode ting jeg gør for mig 

selv- istedet for at bakterier spiste det. 

 

Mari Arvidsson. När jag tappade min rotfyllning och fick helvetisk tandvärk så dränkte jag 

bomullstuss med ks och bet ihop , bytte den efter 30 min och gick samtidigt till apoteket och köpte 

cavit som är en tillfällig lagning som jag fixade till - detta va för över 1 år sedan och inga besvär och 

lagningen sitter kvar. Lever själv på sjukpenning och får ut 4900kr/mån och lagningen hade gått på ca 

3800kr !!!! Inte kul att vara fattig och sjuk i dagens samhälle så man får hitta egna lösningar tyvärr. 

 

Görel Anja Enegren. Hundbett. Spraya absolut med KS. Min hund blev svårt biten och jag sprayade så 

ofta jag kunde. Det läkte rekordsnabbt och veterinären var stum av förvåning. 

 

Åsa Virtanen. Vi behandlade våran hund nyligen med silver då han blev biten i tassen.Risken för 

infektion var/är jättestor. Vi valde att behandla med Silver i samförstånd med vetrinären. Inte 

tillstymmelse till infektion och det har läkt jättefint. 

 

Carita Pirnes Svensson. Är i min mammas stuga på Sweden Rock festival. Igår kom det hit en hit en 

man som såg plågad ut och gick och höll ispåsar mot sina armar. Han frågade om vi hade något som 

kunde hjälpa honom då han bränt sig i solen. Jag sprayade honom med kolloidalt silver och lämnade 

flaskan kvar ute så han kunde komma inom en sväng till senare och spraya. Jag var inte hemma då, 

men mamma berättade att några timmar senare kom han tillbaka igen med sina kompisar. De sa att 

kompisen gått iväg så gnällig och kommit tilbaka så glad! De lämnade en chipspåse och ett "tack så 

mycket" skrivet på ett kaffefilter. Och så sprejade han en omgång till. Härligt att kunna hjälpa till! 

 

Linda Holgersson. Jag har precis blivit av med min uvi med hjälp av ks. Sonen min hade uvi för något 

år sen, han är 12 år. När vi åkte skidor o fjällen så fick han det. Han drack 0, 5 dl ks på natten och lika 

på morgonen. Sen var det borta. Samma för mig. 

 

Anne-Marie Menzinsky. Urinvägsinfektion. Jag hade liknande besvär och provade liknande saker som 

du beskriver. Det som hjälpte mig till slut var att spola urinblåsan med silver. Jag gick varje vecka i 

flera månader och sedan läkte det. Har inte kommit tillbaka sedan dess. 

 

Elaine Debner. Jag somnade i solen och fick i alla fall 2:a gradens brännskador. Fick rekommenderat 

Kolloidalt silver. 6 dagar tog det och jag är "återställd". Bilderna dag för dag...dom talar för sej själv! 

 



  

  

 
 

Annika Olsson. Jag sköljer mina ögon m KS för att motverka irritation trötthet o fr f a en envis vagel 

under ögonlocket med gott resultat. Känns väldigt behagligt! 

 



Helena Huldt. Jag har problem med inflammationer i nerver och muskler, får ofta migrän pga nerver i 

näsan/bihålorna som ofta drabbas av inflammationer. Känslan av att det svider skarpt och intensivt 

är ett tecken och som alltid ger garanterat migrän. Har testat alla receptfria och på recept läkemedel 

mot migrän och samma med smärtstillande, olika typer av antiinflammatoriska. Och så olika naturliga 

alternativ. Man hinner med en hel del på 23 år. 

 

Jerker Andersson. Fick precis näsblod. Det blödde snabbt igenom några papperstussar och jag fick 

idé att testa nässprayflaska med kolloidalt silver. Stack inte in pipen i näsborren utan sprayade strax 

utanför och andades in det. Voilà, det slutade blöda nästan omgående. Jag har autoimmun sjukdom 

som gör att blödningsbenägenheten ökar. Blodet koagulerar inte som det ska. Har näsblodet väl 

börjat så kan det ta en bra stund innan det slutar. Sedan intag av kolloidalt silver så har 

blödningsbenägenheten avtagit nästan helt. Dock blir det vid förkylningar näsblod, som envist 

fortsätter. Det nästan rann ur näsborren då jag sprayade silvret och det slutade tvärt då jag sprayat 

ett antal gånger så att det inandats ordentligt. Fyra minuter gäller inte alla. 

 

Linda Carlsson. Jag droppar "rent" silver i ögat. Använder en vanlig ögondroppsflaska. Dessutom går 

jag på regelbundna ögonkontroller och doktorn har inte hittat något konstigt. Helt ofarligt med silver 

i ögonen. 

 

Annelie Janzon. Droppa KS i ögat.  Nej det är inte farligt jag tog det två ggr på en dag när jag hade 

fått infektion dagen efter va det borta. Det är 99.999 % vatten, bättre än pencillin, du kan inte 

överdosera. ögat tar bara emot en droppe i taget. 

 

Johanna Adielsson.Blefarit, ögonlocksinflammation. Jag har exakt det Du berätta om och det har 

nästan försvunnit efter att hällt i ögat i ca 4 månader nu fortsätter varje dag morgon och kväll samt 

vid behov jag kan ha mascara igen och kliar aldrig svullnaden är bara på morgonen nu. Jag häller en 

halv kork k s i ögat varje morgon och kväll sedan 4 månader tillbaka och jag kan ha mascara på mig.  

Jag har också rosacea men allt har blivit bättre sen jag använt Ks. Jag fick mitt när jag var gravid med 

mitt andra barn för ca 2 års sedan tror jag fick av stress för jag hade samtidigt en bebis med kolik 

hemma då så det var turbulent men ser en klar förbättring. 

 

Carina Ek. En vän sågade sig i tummen idag o det blödde ymnigt, jag sprayade ks på en gång o det 

kom inte en droppe blod mera. 

 

Malin Persson. KS har blivit en del av livet i vårt hem. Bra till många saker, ögon, öroninflammation, 

brännskador, sår, munsår, förkylning, insektsbett m.m. 

 

Marianne Oldemark. Vill tacka KS ännu en gång! En annalkande förkylning blev bara en liten nätt 

nysning, halsont en halv dag. Nu är allt som bortblåst!! Betyder mycket för livskvalitén att slippa en 

jobbig sommarförkylning! 

 

Jeanette Hedell. Jag har två fånghästar här hemma, den ena kan gå på gräs andra halvan av 

sommaren, efter oerhört långsamma invänjning, då går han som mest halva dygnet på gräs och 

andra halvan i en skogshage. Den andra, en Haflinger, går inte på gräs alls. Han går i en stor 

skogshage. Båda hästarna är hur glada som helst ändå. Båda får MSM och det gör skillnad, man 



märker det bl.a. på att hovar, päls och allmäntillstånd blivit så mycket bättre. MSM som ju består av 

en tredjedel svavel, är viktigt för att rensa ut gifter och slaggprodukter, samt för cellförnyelsen. Jag 

brukar kalla MSM för vaktmästaren i kroppen, hen som går omkring och fixar så små fel och kollar så 

att allt fungerar.  Jag kör med Alavis, som jag också äter själv :-) 

 

Tomas Auman. För en tid sedan hade jag en bihåleinflammation (sinuit/sinusit). Jag provade att 

skölja med saltvatten med hjälp av nässköljning flaska. Men efter 2 veckor var situationen 

fortfarande detsamma. Jag ville inte ta antibiotika med alla dess sidoeffekter så då provade jag att 

spruta in rent kolloidalt silver i näsan. Det var mycket effektivt, det tog två dagar sedan var 

inflammationen helt borta. Så jag fick beviset på hur effektivt kolloidalt silver är. Tack! 

 

Adriana Hansson. Bra, både spraya i näsa och öron. Har sluppit bihålsinflammation och 

öroninflammation över 1 år nu. 

 

Anita Pecaver. Jag har under många år haft en utstående leverfläck (icke farliga) på magen och en på 

vårtgården. Förra veckan under Spanienresan sprayade jag KS på kroppen efter en dag i solen. Jag 

gjorde det för att jag läst att kunde vara bra efter en dag i solen.  Igår trodde jag, efter att jag såg 

något torrt på magen, att jag hade börjat ömsa skinn. Men icke, det var min leverfläck som var så 

snustorr att jag lätt med nageln kunde ta bort den. Samma sak med den på vårtgården. Det här är 

leverfläckar som jag har haft i minst 20 år. Det här var verkligen en överraskning! 

 

Christian Harrison. Emslotionen är oxå helt suverän, bästa jag använt… 

 

Monica Lorenz. Mitt barnbarn visade mig en vårta på tån och jag sprayade KS på plåstret på 

morgonen och på kvällen tog han bort plåstret varpå han kom till mig och sa titta farmor det är bara 

en röd fläck kvar, jag gjorde likadant i några dagar till och vårtan är putsväck. 

 

Ametist Britt. Jo jag hade en kund som hade fullt med vårtor på nagelbanden hon satt med en tops 

på kvällarna med KS. Även svår akne i ansiktet - samma där KS.Hon är jättefin i dag ingen akne eller 

vårtor. 

 

Marina Olsson. Min dotter drack det o vips en dag så var vårtan borta men hon tog det inte för 

vårtan den hade hon gett upp om / gissa om hon blev glad! 

 

Nettan Hallqvist.  Jag lider av rosacea och jag sprayar KS i ansiktet när den blommar upp, på ett par 

dagar så har den lagt sig och är nästan borta. 

 

Johanna Börjesson. Jag brände både bröstet o axlarna och dränkte tvättlappar i KS och lät det ligga o 

svalka, vände på tvättlapparna när de blev varma och fyllde på med mer KS. Dagen efter var 

brännskadan läkt! KS används på brännskador på sjukhusen och det är helt fantastiskt vilket under 

lite silver kan göra! Jag baddade flera timmar efter att jag bränt mig och det blev inga synliga men! 

Jag flådde inte ens! 

 

Mariana Friberg. Jag har en kollega som fick streptokocker i armbågen för några månader sedan, hon 

har tagit 4 olika antibiotikakurer, men det fortsatte att vandra runt i kroppen. Jag gav henne ca 5 dl 



KS och sa att hon skuĺle ta 1 msk några ggr om dagen, vilket hon gjort och nu har hon endast en liten 

svullnad kvar i ena hälen. 

 

Linda Medina Karlsson. Jag hade en leverfläck på benet som började klia och området runt den 

svullnade upp. För att stilla klådan sprayade jag KS på i kanske två tre dagar en till två ggr per dag. 

Svullnaden och klådan la sig direkt och En dag när jag kliade allmänt på den så bara den ramlade av 

som en torr skorpa!!! Vilken grej vårt KS är - kul att läsa om andra med liknande erfarenhet!! 

 

Tina Johansson. MSM på katt.  Jag ser en skildrad i pälsen. Mjuk och inga tovor (har långhåriga 

katter). 

 

Johanna Börjesson. Acne. Kan dela med av egen erfarenhet, dottern hade väldigt oren hy och jag 

köpte Silversalva till henne som hon smorde ansiktet med efter tvätt med KS. Hon fick jättefin hy 

efter någon vecka, man såg skillnad efter bara några dagar. 

 

Anna Sellborn. Jag vill rikta ett stort tack till alla som hjälpte mig med råd angående kolloidalt silver 

när jag försökte få bukt med min envisa infektion/inflammation i käken. Ett särskilt tack till Ronny 

Rydström som tipsade om att det kunde vara ett kraniellt ben som hamnat i kläm. Det var det! Jag 

har efter att en duktig osteopat behandlade mig här i Göteborg blivit bra! Det kolloidala silvret fick 

definitivt bukt med den värsta smärtan i början, så det hjälpte definitivt det med. Nu vet vi hur vi ska 

göra här hemma med infektioner och annat. Krya krya alla som kämpar med allt möjligt! 

 

Linnéa Kokås-Sörgård. Jag sprayar ks rätt in i ögonen på morgonen och på kvällen. Har alltid haft 

problem med vaglar i ögonen och det värsta var några somrar sen, då jag hade 7-8 st samlade i en 

klump så ögat var helt svullet och det såg ut som jag hade ögoninflammation. Åkte till hc och hon 

som hjälpte mig att "klämma" ut dom var fascinerad då hon aldrig sett något liknande. Hur som helst, 

mamma visade mig ks och en vecka senare har jag inte haft en enda! 

 

Anita Pecaver. För ca 3 veckor sedan opererade min väninna ut en tand. Jag gav henne KS som hon 

skulle använda. Så fort det började göra ont så tog hon (ren KS) och höll i munnen ett tag innan hon 

spottade ut det. Hon dränkte även en bit bomull i KS och hade det i "hålet" där tanden förut satt. 

Hon blev smärtfri väldigt snabbt, enligt henne. 

 

Desiree Ivares Osmark. Jag gjorde egen lite sprutflaska med ks och vatten,fick en frisk mops på några 

dagar, gav även extra blandning i vattenspruta som han slickade klunkade glatt i sej!!!! 

 

Anette Rosengren. Spraya på pannan rent ks och se över hennes kost. Jag sprutar alltid på mina 

enstaka finnar som jag får en gång i månaden och  de försvinner 50% snabbare. 

 

Helena Fernandez. Har haft kramp i magen i natt många toa besök illamående,tog en kork med KS 

känner ingenting nu. 

 

Margareta Kahn Oskarsson. Jag visste ingenting om kolloidalt silver och msm för två månader sen. 

Jösses vad mycket jag har läst och lärt sen dess i den här härliga gruppen.... Jag har ju tid att 

hobbyforska nu när jag är pensionär, vill ju helst ha ett friskt pensionärsliv. Mår så bra av dessa 



preparat och tips man läser om här och i en del andra grupper � önskar man kunde förmedla till 

nära och kära, men det finns mycket skepsis om detta har jag märkt. De får skylla sej själva tänker jag 

då... tids nog kanske de märker att det är bra... Jag har iaf ett bevis, har inte haft nån känning av 

allergi i år och då satt jag ändå ute hela dagarna mitt i lövsprickningen. Ska bli spännande att se 

senare om ögonen droppar och rinner så fort det blåser lite. ...det gjorde de hela vintern. Har inte 

märkt nåt av det sen jag började heller. Jag droppar i ögonen också, antingen rent KS eller KS och 

msm blandat en del msm och sex delar KS. 

 

Bitte Sommer. Jag började med MSM för en tid sedan och känner mig mycket bättre i mina leder och 

muskler. Är 60 år och varit Reumatiker sedan 13 års ålder, med stora problem. För ett tag sedan 

kunde jag inte gå promenader, men nu med lätthet. Jag kan inte tro att det är bara för att jag "tror" 

på det. Spännande att se hur det tas emot av min reumatikerläkare. 

 

Jeanette Seldevall. Jag började väldigt försiktigt, 1/2 krm per dag i två veckor. Kände att det gick på i 

kroppen efter 1 dygn. När jag nu ökade till 3 krm/ dag blev jag glatt överraskad när min 

nervinflammation i en fot plötsligt blivit bättre (mortoms neurom)Inte helt bra än, men jag blev så 

glad för jag har svårt att gå och läkarna vill helst inte operera för det är bara 50% chans att bli bra. 

Hoppas på att bli helt bra.  

 

Monika Träskelin. För 1 år sedan fick jag tips om KS när jag drogs med ont i halsen och lite 

feberstegring nu som då. Konstaterades att jag hade ett virus och det var bara att vänta ut fick jag 

veta på hälsocentralen. Följande dag fick jag köpa min första liter KS och blandade min första 

silvergrogg, samma kväll försvann "klumpen" jag hade i halsen och efter ett par dagar visste jag inte 

att jag alls haft nå problem. Sedan dess har varken jag eller min man haft nån förkylning trots att vi 

har 3 barnbarn som vi tagit hand om när dom varit sjuka. Så varje morgon tar vi en msk KS direkt som 

vi vaknar och på kvällen efter tandborstningen tar vi en msk. Tror stenhårt på detta och har läst och 

lärt och rekommenderar åt alla som vill höra på och som har några som helst problem. 

 

Åsa Welander. Tyvärr ligger det ljusår bort. Att vi skulle få så i Sverige� Här styr läkelmedel 

industrin med järnhand. I ställe för gå mot en större öppenhet som det görs i många länder. Så går vi 

mot de motsatta hållet. Sedan tycker jag svenska folket har slutat tänkt själva. Går snällt i 

ledband,gör som storebror säga. Tydligt ex är väl när man uppmande svenska folket att vaccinerade 

sig. Vi gick snällt i väg. Jag som alltid är motsträvig val bort detta idiotiska påfyndet. Liksom min son. 

Vi var väl en handfull i denna stad,som valde att stå över!! WHO har också kritisera Sverige och 

Finland för detta. Var bara i dessa länder man gick ut med massvaccinering. I båda länderna 

drabbades människor av den svåra och livslånga sjukdomen "sömnsjukan"Nä tyvärr är vi svenskar allt 

för "mesiga". Lyder snällt allt vad våra politiker säger. Bara se runt om i Europa,där vågar man högt 

ljud säga i från. 

 

Rebecka A Sand Milan. Efter att ha jobbat 8 år i sjukvården o levt med Fibromyalgi i 12 år så kan jag 

säga att jag är mörkrädd när det kommer till läkare. Jag kan med all rätt ifrågasätta både deras 

kompetens o bemötande av sina patienter!  O ja, jag vet vad ett jobb är, jag har jobbat sedan mitten 

av 90 talet. Vad nu det har för relevans i frågan?! 

 

Camilla Tubertini. Jag blev anmäld till socialen av hela Malmös barnklinik när jag lyckades få sonen 



nästan frisk med vitaminer, mineraler, kemikaliesanering och bra ekologisk kost när de gett upp 

hoppet om honom efter 8 år av feldiagnoser, felmedicinering och felbehandlingar. När läkarna 

bestämde över hans hälsa låg han i respirator en gång per år (7 gånger sammanlagt). Sedan jag gav 

dem sparken och tog saken i egna händer för 2,5 år sedan mår han ofantligt mycket bättre och har 

inte varit ens i närheten av IVA. Läkare gillar inte att en morsa fattar mer än de själva gör! Och att ge 

vitaminer och mineraler till sitt barn ses ungefär som om man skulle ge knark. Ajaj enligt de som styr 

vården och hjärntvättar läkarna (för en trevlig peng), dvs läkemedelsproducenterna. 

 

Birgitta Bibbi Johansson. Insåg i går att sen jag började med KS har jag inte behövt vare sig nässprej 

eller inhalator för min svåra allergi. Min väninna fick ett allergianfall hos mig och jag gav henne en 

kapsyl och efter en stund var anfallet över. Nu har jag även vågat börja med MSM men känner mig 

sjuk (har SLE) Tror att det har startat någon reningsprocess. Ska hålla ut ett tag. 

 

Anna Lundblad. Efter att ha tagit KS + MSM sedan april kan jag bara instämma med alla andra hur 

himla bra det är mot allergi. Har idag varit ute och sprungit förbi gärden där de skördar hö - utan 

allergisymptom. Har inte hänt på 30år! 

 

Kerstin Eliasson. Jag har använt MSM Lignisul spray mot högt tryck i ögonen och nu är trycket på 12 i 

båda ögonen så det är bra.  

 

Gunilla Bylund. Jag har dagligen tagit KS och msm i 5,5 år nu och har inte varit förkyld eller sjuk.Jag 

har dessutom läkt ut min artros fullständigt. 

 

Mikael Lackner.  Skulle hävda att KS varit instrumentalt i att inte bara motverka utan även bryta min 

pollenallergi. Tog KS nässprej och utsatte mig själv för stora doser pollen eftersom jag har en hund 

att promenera, nu har jag ingen reaktion alls längre… 

 

Anne Grape. Min mamma smordes in med EMS-créme på sitt äldreboende efter en skada hon fått på 

armen. De var förbluffade över resultatet. 

 

Christian Harrison. EMS-créme. Bästa jag provat, även om jag inte har några tatueringar, så läkte den 

min eksem snabbt och min mammas sårskada utan några ärr... 

 

Kicki Johansson.  Blanda ks i min sons vatten då han ofta drabbades av munblåsor, (han är förövrigt 

anti  ks) o han fick inte munblåsor på 6 mån. Han tyckte det var konstigt o då var jag givetvis tvungen 

att erkänna. 

 

Anneli Thunell. Måste bara berätta min erfarenhet av EMS-krämen. Min nu 5-åriga dotter har haft 

problem med atopiskt eksem på armarna. Vi har kört med ekologisk hudvård och eksemen blev lite 

bättre men inte riktigt bra. Efter 1 månads användning av EMS-krämen så är eksemen helt borta. 

Gissa om jag är nöjd och tacksam över att slippa se henne klia sig. 

 

Jes Can. Jag har en 40 års kris och firade denna med att pierca mig i lördags.Till min stora förtjusning 

försökte piercingstället sälja på mig Silver för att det var det bästa att rengöra såret med! - Nej tack, 

svarade jag. Jag har en 5 liters dunk hemma! Det blev en High five på den innan jag gick! 



 

Nikoline Fred. Min man är piercare(dock har vi stängt studion nyligen efter 8 år) men vi sålde silver 

som eftervård till kunderna och läkningen efter att vi började med det var FANTASTISK!! Dock 

hamnade vi i bråk med hälsokontoret som menade att det var miljöfarligt och inte fick användas som 

eftervård. Men efter tjat och en rejäl bunta med papper så fick dem ge sig och vi körde på med 

silvervatten i sprayflaska. 

 

Linnéa Eisold Appeltofft. Har själv läkt senaste piercingarna o tatueringarna med silver. (o lite ems o 

kokosolja på tatueringen) hehe. bäst resultat hittills! 

 

Monica Löfsved Pettersson. Har gjort ett intressant experiment genom att spraya kolloidalt silver på 

en miniros som bara ville dö..... typ av svamp, kanske! Lyckats få en fin tillväxt och t o m tre utslagna 

blommor på den. Känner mig glad att ha lyckats! 

 

Jannina Holmström. Här har vi sluppit astmaanfall -> sjukhusnätter, tack vare ks! ☺ vi sprayar 

barnen i munnen (twins på snart 6 år å en snart 2 åring) vi har även sluppit sega förkylningar som 

kretsat i närområdet, spysjukan har heller inte hittat hit! Vid symptom av tex förkylning ger jag en 

kork ks i et shotglas + lika mycket citronsaft! Och låter de dricka de i deras egna takt. 

 

Linnéa Eisold Appeltofft. Jag började med ks + msm för att få bukt med ibs, återkommande magsår 

samt kronisk bronkit. Förutom att hjälpa mig med detta känner jag mig allmänt piggare och friskare. 

fått bättre hud,hår, naglar. :) hela kroppen känns alertare på nåt viss o mer mottaglig för tex träning 

o dieter. Samtidigt som jag märker direkt om jag haft en svacka med skräpmat o godis tex, blir 

svettningar o finnar dagen efter :P Nu började jag ju som sagt med ks samtidigt så lite svårt o säga 

vad som gjort vad. 

 

Madeleine Blomberg. Jag har blivit så hjälpt av MSM. Hade värk - som något mellan influensa -och 

träningsvärk till för ett år sen. Så fort jag ansträngde mig. Sen över tio år. Hopplöst att försöka träna 

sig frisk. En månad med msm - ingen träningsvärk el dyl. Blev av med nästan all värk!!! 

 

Jonna Nicolausson. Idag blev jag rejält attackerad av min katt (hon har ungar och det kom en o 

ringde på dörren med hund i koppel) Jag blev illa riven på benen (glad att jag lyckades få bort henne 

innan hon gick till anfall mot ögonen/ansiktet). Sprayade på KS direkt och det slutade direkt blöda. 

Har nu sprayat några gånger. Ska bli intressant o se hur många dagar det tar innan såren är helt läkta. 

Dessutom lär det INTE bli infekterat tack vare ks. 

 

Nathalie Minna Ellinor Elstrup. Har använt Kollidat Silver i nu ett år, alltid en flaska hemma. Det 

bästa som finns vid sårläkning med, både vid piercing och hudproblem. Brukar gurgla det dagligen 

med efter att jag fick problem med en inflammerad visdomstand, funkat utmärkt.  Jag rengör efter 

piercing med KS minst 3 gånger om dan, i början, och tar även ur smycket ibland för bästa effekt. Det 

är ju så viktigt att hålla det rent när det är just nytaget. Även haft det i sprejflaska, smidigt och bra. 

Det har hållit infektioner borta. Hade mkt problem med den i naveln med som aldrig ville läka. Men 

efter jag använt KS så har även läkarprossen gått snabbare, även piercat tungan och läppen tidigare. 

Även fast jag vart noga med att tvätta och hålla det rent på annars sätt så har jag alltid haft lätt för 

infektioner, svullet och varit. Därav använder jag alltid KS nu som sårdesinfektion.  



 

Kristina Karlsen. Min datter tok KS samtidig med antibiotika. Ble frisk av lyme. Lam i 4-5 uker i strekk 

flere runder, og lå 24 t i døgnet i mørket. Kunne ikke lese, prate, høre lyder eller noe i de verste 

periodene. 5 dl KS hver dag i 2 mnd. Sammen med næringsrik kost og langtidskokt kraft. Mye 

animalske proteiner og fett. Klarte ikke spise mye i starten, men næring er så viktig for å bygge seg 

opp, så spis næringstett istedet for salat, grønnsaker og brød. Smør, gredde, sour cream, egg (gjerne 

rå eggeplommer i smoothies), kjøttpålegg, biff etc. 

 

Eleonor Danett Engdahl. Min man har just bytt axelled han hade med sig en sprayflaska och sprejade 

operationssåret det har läkt jättefint på bara några dagar. 

 

Linda Perla Perlström. Ks funkar på löss på päronträd! Ja är grymt glad. Trodde inte ett dugg på de 

som vanligt men med ks lyckas man alltid! Ja älskar ks! 

 

Karmapriya Jessica Muschott. Före jag började ta KS brukade jag ofta bli jättesjuk och ofta få 

bihåleinflammation, då jag var extremt allergisk mot damm, kvalster, mögel och pälsdjur, och när jag 

blev utsatt för det ledde det till förkylning och bihåle inflammation. Dessutom brukade jag som 

känslig bli brak förkyld och smittas så fort ngn blev sjuk på jobbet. Nu har jag flera ggr känt att jag 

börjar bli sjuk med ont i halsen, lite feber, ont i kroppen och satt in KS direkt, som jag blandar med 

färsk pressad lime och istället för att vakna upp sjuk som jag "alltid" gjorde tidigare när jag kände så, 

har det gått över efter en natts sömn. Blev inte sjuk en enda gång denna vinter, trots flera omgånger 

på jobbet & närhet till vänner och vänners barn som var sjuka. Dessutom slog jag läkarna med 

häpnad när jag utan antibiotika blev helt frisk från konstaterad borrelia. Och de blev väldigt 

intresserade då de visste att jag inte hämtat ut antibiotikan som de hade skrivit ut. Så glad att jag har 

funnit KS, då mina allergier blivit mkt bättre, pollenallergin putsväck, helt slutat med antihistamin 

(som jag åt dagligen i många år) psoriasisen helt borta, rosfebern försvinner direkt när jag smörjer 

med kokosolja blandat med KS, jag har håll mig frisk hela hösten & vintern, då jag brukar bli sjuk och 

hållit på att bli sjuk flera ggr. Så för mig är KS rena dunder medicinen och har höjt min livskvalité 

något enormt! Och kom inte och säg att det bara är placebo, då borde alla mediciner jag stoppat i 

mig tidigare oxå hjälpt, då jag trodde på dem med. Med att det säljs & är godkänt i många länder ville 

jag bara påvisa att det inte leder till argyria. 

 

Anne Månsson. Måste bara tipsa om att spraya silver på hud som man bränt i solen! Hade bränt min 

mage något grymt och sprayade KS flera ggr om dagen - borta snabbt och ingen fjällning! 

 

Kia Ojensa. Det är sant, jag hittar ständigt nya sätt att använda KS, en helt jävla makalös produkt! Har 

alltid med en liten sprayflaska i handväskan: som hand/sårtvätt vid behov, att duscha över icke 

upphettad mat eller frukt och bär för säkerhets skull, för lindring av solsveda samt inte minst - för att 

göra sittplats på grisiga offentliga toaletter! 

 

Lindis Boki. Börjat hälla upp ks i en skål till katterna o en med vatten bara, dom dricker upp den med 

ks snabbt o rör inte det andra vattnet alls.. Måste ju va ett bra betyg ;) 

Jeanette Hedell. Verkar som att alla katter väljer att göra så. En av mina hästar är lite dålig på att 

dricka vatten men häller man en skvätt KS i hans vattenhink så dricker han mycket mera, ofta allt. 



 

Ann-Katrine Backman. I slutet på augusti 2015 berättade jag om min kund här som kapat ca 1/2-1 

cm av tummen och ca 3 mm av nageln i en byggcirkel. 

Änden på tummen blev söndertrasad och det sprutade blod ur tummen och han for iväg genast till 

Vasa centralsjukhus för koll och omplåstring. Då personen kom till Vasa centralsjukhus sade kirurgen 

där att det såg hemskt ut och kallade in flera kirurger, och dom sade att det var omöjligt att få 

tummen bra, för den var så söndertrasad att dom kunde inte göra så mycket, men dom satte på 

bandage i alla fall.  

Vi har diskuterat KS mycket då kunden varit hit och så gav jag vägledning under tiden och efter 3 

dagar då kunden tog av bandaget började personen sitta med tummen i rent Ionosil KS. Ingen smärta 

har personen haft sen dess i tummen, ingen blödning trots att det är i tummändan, ingen infektion, 

ingen feber har personen haft, känseln var borta ur tummen.  

.  

Idag har jag träffat den här personen igen och nu är tummen helt återställd, syns öht inte att det 

hänt något med tummen. Så personen sade, som är en HÖGT uppsatt person här i Österbotten och 

har möjlighet att påverka en hel del. 

- Då jag träffar de här kirurgerna igen, ska jag visa tummen åt dem hur bra den har blivit och så 

kommer jag att berätta att det är enbart Ionosil kolloidalt silver jag har använt för att få den bra. 

Tro mig eller ej, men personen har fått tillbaka känseln i tummen dessutom, vilket betyder att KS 

bygger upp känselnerver och de sensoriska nervcellerna också.  

I huden registreras smärtan av fria nervändar i så kallade sensoriska nervceller. Nervändarna 

fungerar som receptorer, alltså som mottagare av sinnesstimuli. Retningen av receptorerna utlöser 

elektriska nervimpulser som transporteras längs med cellernas nervfibrer via en nerv och når 

ryggmärgen. Där bildar de sensoriska nervcellerna synapser med andra nervceller, så kallade 

interneuron. Synapserna är kontakter som överför information mellan nervceller på kemisk väg, med 

så kallade transmittorsubstanser. Interneuronerna aktiveras och skickar aktionspotentialer längs med 

korta axoner inne i ryggmärgen till nya synapser. I dessa synapser aktiveras motorneuroner, 

nervceller vars nervfibrer lämnar ryggmärgen och synapsar på skelettmuskelceller. När personen 

kapade av tummen, skickades motorneuronerna längs med nervfibrerna ut aktionspotentialer som, 

via synapser, aktiverar muskler som böjer lederna i armen. Reflexen blir att handen dras då bort från 

smärtkällan. 

Jag tog inget foto på tummen idag eftersom den är helt bra. Sista fotot är från i mars i år, man kan 

knappt se då att något hänt öht och kirurgerna stod helt handfallna på Vasa centralsjukhus och 

tyckte förstås det var tråkigt med min kund som fått tummen avkapad och nu är tummen helt 

återställd. 

 

Sten-Anders Karlsson. Fantastiskt! Har själv positiv erfarenhet av ks. Min son hade astma och nu i 

vintras gick han länge med problem i samband med förkylning. Det eskalerade i ett anfall som krävde 

ambulans till akuten. Skaffade då en nebulisator som han inhalerade ks med, efter två dagar var han 

symtomfri och har efter det inte haft några besvär! 



 

Ann-Mari Nordblom. Jag rev av en flisa på långfingret för 5 dagar sedan, blödde som bara den! 

Dränkte in en vadd tuss med KS och bäddade in fingertoppen... idag är det ett litet sår och nästan 

läkt! 

 

Kent Eriksson. Jag har prostatacancer med spridning till skelettet. ..obotligt enl läkarna. I Maj 2013 

fick jag beskedet...psa-värdet låg på 77, normalt är mellan 1-3.Den enda behandling jag får, är en 

Hormonspruta var tredje månad som tar bort testosteronet ur kroppen. Normalt får man 

strålbehandling och cellgifter, men eftersom det inte finns ngt att göra googlade jag mycket. Kom på 

dr Erik Enby som forskat om cancerns uppkomst, och tänkte då följa hans råd. Så...1 tsk i ett glas 

vatten/dag.Dessutom tar jag 10 cl Silvervatten /dag. Dricker det rakt upp och ner. Mitt psa-värde är i 

dag 0,17 !!!, vilket betyder att cancern ligger i dvala. Jag berättade detta för en vän som liksom du 

drabbats av buksp.kört cancer...fick en dödsdom.. i dag har hans värden förbättrats otroligt. 

 

Janne Forsström. Det råder en oerhörd kunskapsbrist och avsaknad av förståelse för hur kropp & själ 

interagerar och fungerar hos sjukvården. 

Ja själen finns ju inte ens inom sjukvården, det säger det mesta… Hur ska man kunna läka någon 

genuint utan att ta hänsyn till det grundläggande bakom allt, själen? 

Hur kan man fylla människor fulla med giftiga syntetiska kemikalier och sedan tro att de ska bli friska 

av det? 

Hur kan man bortse från orsaken och bara behandla symtomen? 

Hur kan man bygga upp ett helt sjukvårdssystem på något som bortser från i stort sett alla viktiga 

faktorer för att läka en människa? 

Med denna bakgrund är det inte konstigt att sjukvården misslyckas så totalt med att hjälpa 

människor bli genuint friska. 

Skolmedicinen, sedan den kom till världen har inte botat en enda kronisk sjukdom med sina giftiga 

kemikalier. 

Är det inte helt fascinerande hur man kan arbeta med ett sådant koncept som bygger på att hålla 

människor kroniskt sjuka istället för att hjälpa människor försöka bli friska? 

Det har då helt och fullt lyckats med en sak – Bygga upp ett imperium som skapar astronomisk 

ekonomisk vinning genom att korrumpera hela etablissemanget som skapar möjligheterna för att 

detta ska kunna bli möjligt! 

 

Robin Andersson.  EMS-salva............. Måste bara tala om att jag köpte denna och testade igår kväll. 

Har torr hårbotten och eksem som inte gått bort på flera år. Har testat nästan allt jag kommit över, 

både invärtes och utvärtes för att bli av med eländet, utan något speciellt resultat. Håll i er nu, för jag 

har svårt att tro det själv, med efter EN insmörjning igår kväll innan sänggående är nu dom röda och 

torra flagnande utslagen nästan borta, det röda är ljusrosa och inget torrt. WHAT! Imponerad, Tack 

Ann-Katrine Backman för tipset! Magisk salva. 

 



Henrik O Susann Frausing. EMS-salvan. Helt underbar produkt! 

 

Anne-Christine Andersson Svensson. Har gett min katt KS i vattnet hon dricker. Började ganska 

nyligen. Hon hade svårt att äta pga inflammation i munnen/tandköttet . Började ge henne för ev 

vecka sedan och nu är hon piggare och äter bättre igen. Hon är mindre röd i tandköttet så jag gissar 

att bättre med nån KS i kroppen än ingenting. � Veterinären svarade inte ens när jag sa jag börjat 

ge henne KS. 

 

Karin Mars Fd Lindberg.  Bor i Gävle och varje gång jag får stockholmsbesök blir dom magsjuka redan 

första kvällen...allihop! Har misstänkt vattnet men nu blir det renat med KS hädanefter.....hoppas på 

bättre resultat nu. 

 

Ann-Louise Johansson. Jag började äta msm för ett par år sedan för att läka eksem inifrån, eksemen 

är nästan helt borta. Minskat drastiskt. 

 

Agneta Wallin. Är så Glad, har två katter, den ena långhåriga riktig utekatt, kommer in varje dag med 

6-10 fästingar på sig och alltid några lösa krypande, han har svart päls så inte så lätt att se, men man 

känner dom. och han har lyckas gett en fästing till mig som satt sig fast, så till slut vill man ju inte 

gärna ha han i knät, vilket blir ju att han blir så sur, så ja börja för 4 dagar sedan ha på lite ks på 

blötmaten en gång om dagen, idag hitta ja ingen på honom, så glad hoppas det håller i sig. 

Uppföljning:  I går hitta ja två fästingar på Elvis, tog bort dom, och dom var döda, så värkar som dom 

som biter sig fast dör av ks. 

 

Pia Berntson. Inhalerar ks 2 gånger dagligen pga lungproblem och mår mycket bättre. Silver är i 

denna form inte skadlig! gör underverk! 

 

Eva Jonsson. Håller på att behandla hudåkommor på en gammal hund, som har veterinärkontakt och 

bra omsorg. Så här röda och såriga är de från början, men de har aldrig blivit större. Efter att vi 

sprejat KS så händer det en gradvis förbättring. Se nästa foto på ett som behandlats i drygt 3 veckor. 

Såret har gått från rött och öppet till vitt och torrt och krymper ihop. 

 



  
 

Eva Eliasson. Min jobbarkompis hund hade problem med eksem hela livet (vit hund). Hon gav den 

silver att dricka och behandlade huden en gång och det läktes ut i ett naffs och kom aldrig mer 

tillbaka. Hunden hade dragits med eksemen i åtta år. Slapp problemen de sista 7 av sitt liv! 

 

Angelica Andréasson. Min svärmor fick bort bältros med silver både på utsida och insida. Hon hade i 

ansiktet och baddade så ofta hon kunde och smuttade konstant på rent KS. 

 

Carina Nilsson. Måste berätta! Min 17-åring var illamående förut o ville prova KS. Han drack 1 dl o 

gick sedan ut för att träffa kompisar. Fick detta sms efter 30 min."Var lite skeptisk mot att KS skulle 

hjälpa, men det gjorde det. Mår inte så illa längre faktiskt, skiten funkar ju". Äntligen! 

 

Eva Bengtsson. Goda nyheter! Mitt operationssår läker, ser MYCKET bättre ut. har druckit flera 

huttar om dagen med rent KS på tom mage, sprayat med rent KS minst en gång i timmen, tagit 3mg 

C-vitamin per dag samt varit hemma och vilat mycket och rent generellt tagit bra hand om mig. Stort 

tack för ovärderlig hjälp!!!!!!!!!! 

 

Elli Arnell Ambrus. Har en hund som länge hade problem med ett öra. Gick till veterinären och fick 

"droppar", visst blev det bättre....Några dagar/veckor, men han fick hela tiden tillbaka sina besvär 

..sprayade med ks och tog sedan kokosolja (kallpressad ) i örat och masserade in under ca 5 min.. 

upprepade ca 3 ggr/dag , försvann efter ca 1 vecka och har aldrig kommit tillbaka. 

 

Petra Granlund. Jag använder Silversalva mot ppp, tycker att det funkar väldigt bra. 



 

Helene Samuelsson. Jag och min hund har intagit Silver i mer än 1 år nu. Jag har fått mycket bättre 

naglar och huden i ansiktet är så len .Blockeringar i benen släpper mer och mer efter trauma som satt 

sig just där. Hjälper även så fort jag känner av min uretrit. Min hund har en otroligt blank och vacker 

päls . Han får silver varje dag i sitt vatten. Läker små sprickor på händer över natten. Hurra för 

Kollodialtsilver <3 

Taina Stenberg. Vi har intagit det i två år nu. Varit arbetsför var dag. Har känt av en förskyldning. 

Men bara lite låg i ett par dagar. Bra i magen. Haft uppkast en kväll och någon magsjuka i en tre 

dagar. Det är allt. Mår toppen även min lilla söta hund som är nu 14månader. Anv Silver och Msm till 

allt. Så nöjd. Min Fam och vänner tycker nog inte det samma. Men det är deras val jag kör på och har 

ett fantastisk driv även i motgångar. 

 

Birgitta Jansson. Blev stucken av en geting häromdagen, blötte en bommulspad med ks o höll den på 

sticket i ca 10 min. Ingen sveda värk eller svullnad blev det sen. 

 

Ulla-Britt Winnerhed. Körde sprayflaskan med KS på mina 4 getingstick - värk och svullnad borta 

efter ca 3 timmar. 

 

Kirsti Peltonen. Min mamma blev biten av en hund i våras och baddad KS och hon fick inta KS. Hon 

klarade sig och slapp doktor... 

 

Camilla Tubertini. Hela vår familj, till och med min superskeptiske make, mår bättre av KS! Jag hade 

inte sovit en ordentlig natt på 10 år pga äldste sonens tandgnisslande om nätterna, han kliade sig 

alltid i öronen och näsan när han gnisslade också, i julas började jag, fullständigt desperat och 

utmattad, att droppa KS i hans öron och näsa och VIPS! så slutade gnisslandet, och det håller ännu! 

 

Sofia Fiian Eriksson. Jag har inga större erfarenhet av silvret, blev tipsad av en vän å använda på mina 

utslag jag fick av ett klädesplagg och ser att de sakta men säker blir bättre :-) isamband med detta så 

fick ja herpes utslag under näsan ( som ja brukar få) och behandla detta både utifrån och innifrån och 

ser hur herpes inte har utvecklat sej till gula blåsor. 

 

Linda Vigvinter. Jag fick en skada på Karateträningen på hornhinnan och droppade KS i ögat varje 

timme tills jag lade mig och sedan nästa dag. Läkte på ett par dagar. 

 

Carina Andersson. Ny på detta men har tagit ks i ca 2 månader. Haft astma och pälsdjursallergi sen 

barn. Djur betyder mycket för mig så jag fick ta det onda med det goda. Allergin är borta ,inte fått 

några astmaanfall, får upp slem på nätterna inget som stör somnar lätt igen. Min man blev opererad 

för "fönstertittarsjukan" nervskador och varbildning. Fick lyrica för detta av läkare en ep medicin. 

Fungerade inte. Behandlade med KS och ems salva, nu har han inga problem längre. En av mina 

katter föddes med stark ögoninflammation, var hos veterinär inga behandlingar hjälpte. Idag frisk ks i 

dricksvatten och behandlad direkt i ögonen. Fick även en böld under armhålan, även där fungerade 

inget. Ks på och ems salva på nu så gott som borta. Lite erfarenheter av min användning på kort tid. 

 

Raisa Uotila. Slem kan vara tecken om Twar eller mykoplasma. Jag har nämligen även de ...men med 



KS har det minskat betydligt. 

 

Carina Andersson. Aldrig brytt mig om födelsedagspresenter. Får alltid frågor om vad jag vill ha. Svar 

inget. Tills i år. Ionosil säger jag till alla ;). Får förfrågan "vad är det" så nu vill alla ha det. 

 

Jenny Svensson. Urinvägsinfektion. Jag tåler inte tranbär så har druckit ett dricksglas silver outspätt 

tre grr/dag + massa vatten. Har lyckats iaf 2 ggr utan penicillin! 

 

Ing-Christin Hedberg. Jag hade en rejäl blåsa på ovandelen av foten. Sprayade kollodialt silver, den 

drog ihop sig och huden under är rosa och fin och svider INTE. 

 

Johnny Vulcan ...halsbetændelse:doktor:30 penincillin-piller på 10 dage.-istedet sølv-vand IONOSIL, 

halsbetændelse VÆK på 2 dage !!!**** 

 

Bodil Henriksson. Läkemedelsverket vill nog inte inse det. Dom tänker på sig själva hur dom skall 

tjäna så mycket som möjligt med pengar och socialstyrelsen har skygglappar och är 

handlingsförlamad. För mig ser det ut som socialstyrelsen gör som läkemedelsverket vill, annars har 

dom godkänd kolloidalt silver för länge sedan. Kolloidalt silver har många andv.områder. Det som 

skulle göras är att forska på vilka bakterier, svampar, virus, olika typer cancer m.m. som kolloidalt 

silver fungerar på. Jag vet att det har en positiv effekt på Hb, leuc. tromboc då en har cytostatikabeh. 

Jag har troligen varit död i dag om jag inte hade tagit Kolloidalt silver så jag kunde ta cytostatika utan 

uppehälle! Det var som en läkare sa till mig då han fick veta hur jag hade klarat behandlingen utan 

uppehälle: "Nå har du lurat döden Bodil" Vid vissa cancersjukdomar kan man bota cancer enbart med 

kolloidalt silver och möjligen slippa cellgifter som inte är roligt att få??? Kolloidalt silver andv. vid 

något sjukhus sjukhus på brännskador, och jag vet ett sjukhus till som andv. det på kroniskt sår som 

inte ville gro. Nu läker såret fint, men det får inte komma ut. Det fungerar bra på hundar. Någon som 

jag mötte var ute med sin sjuka hund pga. den hade diarre. Han hade fått magmedicin, men diarren 

fortsatta. Jag gick in och hämtade en skål med kolloidalt silver som hunden drack lite av. Dom fick 

med resterande i skålen med hem. Hunden var frisk på 1 dag! Vem är det som bromsar forskningen 

på det här området? Varför nekar socialstyrelsen då flera länder har andv. kolloidalt silver med bra 

resultat i åratal. Dom kan titta på ex. Tyskland och USA och ta lärdom av det. Sverige kan spara 

miljarder om kolloidalt silver blev klassat som läkemedel. 

 

Tom Axwall Lena Wiman. Hade två citroner som hade börjat mögla lite o tänkte testa vad som hände 

om jag hällde på lite KS . Nu var jag lite snål så jag hällde bara på så det täckte halva citronerna o de 

har stått så i 3-4 dagar. Den övre delen som varit ovan ytan har fortsatt mögla o ytan som legat under 

har kvar sin gula vackra färg. 



 

 

 

Maria Gustafsson. Jag har 1dl KS i tanken till luftfuktaren som står bredvid sonen på nätterna. Han 

får stora virusblåsor i svalget väldigt fort utan luftfuktaren. Troligtvis pga att han snarkar pga allergi, 

vilket ger torra slemhinnor som virus älskar. Dessa blåsor gör djävulskt ont, men bara han inte slarvar 

med luftfuktaren så. Får han dom ändå, vid slarv, får han pressad citron och ett snapsglas KS efter. 

Lindrar och läker ut riktigt snabbt då. 

 

Malin Dahlström. Min dotter kräktes kl 15 när vi var ute, påväg hem somnade hon och vaknade 

17.20 hon spydde igen å var väldigt hängig. Gav henne 5ml KS kl 17.40 samt lite KS i vattnet hon 

drack. 18.40 ber hon om banan och äter den och har inte kräkts mer. Tack gode Gud för KS! 

 

Agnetha Burström. Haha tidernas erkännande från sonen, 17 år, som totaldissat KS o ionisil konstant 

sen jag började köpa hem det kring jul 2014.. Nu har han fått fullt med fotsvamp på ena foten o 

visade upp detta för mig i går. Jag sa typ att: Det är ju synd att du inte tror på ionisil för det om något 

funkar ju mot svamp. Han gick med på att prova eftersom vi inte har nåt annat att tillgå. Så jag fyllde 

en 30 ml sprayflaska o visade hur han skulle spraya på. Trodde dock inte att han skulle använda det. 

Men det hade han tydligen gjort. För nu då han kom hem från sommarjobbet visade han glatt upp 

foten. Som var nästan bra. O sa typ: Fan nu börjar ju t.o.m JAG tro på detta. "Har du nåt mer så ska 

jag fortsätta med det här för det funkar ju". Så jag fyllde på flaskan igen o log segerns leende inom 

mig själv. När t.o.m min son börja tro på KS då funkar det garanterat hahahahaha. Bara 

sprayat  två/tre ggr om dagen. Det är allt. Typ morgon o kväll o nån gång däremellan om tid finnes 

haha. 17 år då har dom så mkt annat i huvudet så jag har bara gett honom sprayflaskan o ser till att 

den är påfylld. Sprayandet sköter han själv o uppenbarligen har det haft verkan för foten är nästan 

helt utan svamp nu. Helt otroligt egentligen! 

 

Petra Nelimarkka-Backgren. Hejsan! Vill bara berätta att jag just tagit bort ett utåtstående 

födelsemärke på ca 8mm i diameter (!!!) med detta dundermedel :). På natten har jag haft 

föd.märket indränkt i vinägern (med bomullstuss och plåster) och på dagen har jag sprutat med ks... 

ca 1 och en halv vecka tog det och sedan var märket borta :)  

 



  
 

Första bilden tagen 26.6 sista 9.7 

 

idag 11.7 och fortsätter spruta med ks 

 

 
 

Så här såg det ut efter första natten..ngt mörkt som "lossnat" från föd.märket. 

 

 
 



Trodde inte riktigt själv att det skulle fungera så bra:) Har inte tagit det minsta ont en endaste gång . 

Kliat bara lite när det har börjat lossna från huden. 

 

Magdalena Larsson. Jag fick bort ett födelsemärke i ansiktet med enbart KS. Först blev det lite större 

och kändes nästan lite inflammerat sen minskade det och försvann helt. Tog ca 7-10 dgr och nu syns 

inte ett spår av märket. Jag sprayade flitigt flera ggr under dagen. 

 

Berit Birn. Jag hade ett litet på tinningen som jag dränkte in Ks i en pad , lite gladpack på och sen 

kirurgteip på de, lossna helt efter en vecka bytte varje dag. 

 

Marie Carlsson. Jag har skrivit tidigare om mina cellförändringar och några ville höra resultatet.Jag 

har haft cellförändringar i 11-12 år och det har alltid visat förändringar förutom 1 lr 2 ggr. För 6 år sen 

fick jag ett brev där det stod att jag hade cancer in situs, alltså cancerceller men de håller sig på plats. 

Såna förändringar ska alltid anmälas till cancerbanken. Förra våren började jag inta KS och gick med i 

denna grupp där jag fick tipset om att spruta in ks i underlivet och även inta oralt vilket jag gjorde. 1-

2 msk oralt morgon och kväll och sprutade in ca 5ml. Spädde inte ut det.Efter 3v gick jag på ny 

kontroll och svaret blev: endast lätta cellförändringar. Jag fortsatte med KS, dock lite sporadiskt med 

att spruta in i underlivet, och började med msm och c-vitamin plus d-vitamin. Nu i maj gjordes en ny 

kontroll och idag fick jag brev om att jag inte har några cellförändringar. Om det är KS förtjänst vill jag 

låta vara osagt men det är den enda förändringen jag har gjort. Att gå från att ha cellförändringar i 

11-12 år, cancer in situs och helt plötsligt inte ha något alls känns ganska overkligt. Ska försöka 

komma in på en extrakontroll bara för att vara säker. Förra året dog en gammal klasskamrat till mig i 

livmoderhalscancer pga att de hade läst fel på provresultaten så jag vill vara på den säkra sidan.  

 

Marie Carlsson. Jag använder KS till allt möjligt. Nu när barnen slår sig, har bränt sig, blivit stuckna 

osv så frågar de alltid efter KS. De två minsta vill även ha när jag tar det till kvällen. Förra året brände 

sig min dotter och jag tvättade med KS och lade omslag över natten. På morgonen fanns inte ett 

spår. Några år tidigare när mitt andra barn brände sig så visste jag inte om KS. Då fick jag tvätta och 

lägga vanligt omslag i ca 1v. 

 

Ametist Britt. Jag fick en stor blåsa i tandköttet för ca 5 dagar sedan gurglade och intog KS i dag bara 

lite öm.  

 

Eva Ullbrand. Jag har haft omslag m KS på en tumör varje dag i tre månader och den har minskat 

drastiskt/försvunnit... Dessvärre hann den sprida sig till levern och lite svårt lägga omslag där, men 

jag försöker. 

 

Bitta Trollet Jensen. Mina naglar raserade fullständigt efter någon månad med msm, nu 4 månader 

senare är dom tillbaka med full kraft igen, och min ständiga ryggvärk blir bara bättre och bättre. Tar 2 

teskedar på fastande morgonmage, blandar det med hett vatten (köper det staka dyra i hästaffären) 

annars löser det sig inte, och med ascobinsyra, en halv kaffesked. En smutt på silver åker ner varje 

dag, i förebyggande syfte. Så nu orkar och kan jag gå till gymmet igen, och äter bara nyttigheter, ett 

nytt liv med andra ord. 

 

Tini van der Poll. Måste få berätta om min lilla upplevelse, slog min vänstra lilltå riktigt illa strax 



innan läggdags häromkvällen, gjorde rejält ont. Men jag somnade, vaknade vid tvåtiden av att det 

värkte så fruktansvärt i tån, gick upp och kunde knappt stödja på foten, tågen bommullspad, dränkte 

den i KS och lindade runt tån med lite kirurgteip, åter till sängen, tog ca fyra timmar innan jag kunde 

somna om, under tiden låg jag där och kände hur KS gick in i tån, det smärtade pulsvis, mycket 

märklig känsla. Samtidigt som det gjorde riktigt ont så hände något. På morgonen hade jag 

fortfarande ont och gick väldigt försiktigt, ,men tån hade inte blivit blå som förväntat och var väldigt 

lite svullen också, idag ett dygn senare har jag fortfarande lite ont när jag går, men annars ser det ut 

som det ska. Så tydligen är användningsområdena hur många som helst, jag förstår inte hur det 

fungerade, men att det fungerade är jag tacksam för. Bröt nämligen samma tå för 45 år sedan och 

den gången var det kryckor i två veckor! :) Livet blir så mycket enklare med en dunk KS i förrådet. 

 

Lotta Törnstrand. Jag har lichen.. Har haft grymt ont. En bomullspad med KS som du lägger mot.... 

Hjälper 99 gånger av 100. Har käkat såå mycket antibotika och slipper detta nu. 

 

Mari Isabella. Min missfärgning av tänder e helt borta nu tack vare att ja gör oilpulling nu o då o 

använder Ks! Mina tänder såg ut ungefär som på bilden o nu e d fina! =) Utan fluor har ja varit i 

många år! 

 

Carola Nylund. Samma här, har i månader borstat med cocosolja och KS ingen tandsten längre och 

munnen känns fräsch! 

 

Lovis Henri. Svärmor gick i skogen med sandaler (!) och trampade i en myrstack med pissmyror. Det 

sved och började bli rött. Jag som testar KS på allt var snabbt framme och baddade på fötterna. Efter 

några minuter upphörde svedan och kom inte tillbaka. Jag själv hade extrem klåda down there, höll 

på att få panik igår. Baddade och försvann direkt o kliade inte på hela natten!! ☺Sonens myggbett 

som blir stora och såklart kliar massor baddar jag också med KS och det slutar klia direkt! 

 

Karri Zanderléhn. Som kuriosa kan jag bara berätta att min irriterande vagel i ögat försvann på en 

dag (dygn) med lite silver. Funkar till allt so far. Mer än jag orka inte berätta. Men. Vänners psoriasis 

etc. Listan blir lång. 

 

Rolf S Larsson. Jag sprutade silver på en Hundvalps tassar. Stackarn steppade å bet på tassarna efter 

gått i nyutslagna små Nässlor.......tog inte lång tid förrän han var lugn. 

 

Elise Martina Wadsten. Barnbarnet fick många brännblåsor av nässlor. På båda benen. Väl hemma 

sprejade jag KS i 3 omgångar efter ca 1 timme var alla blåsorna borta, liten rådnad syntes och 

5åringen lugn igen. Magi! 

 

Inger Jochnick. Ingen uvi sedan i början av maj -15 Innan dess tre på raken, januari, mars och maj. Tar 

en klunk varje dag. 

 

Taiyokazaii AllNatural. Min Sons fotvårtor, sedan flera År, försvann rätt snabbt med Kolloidalt Silver - 

både In- & Utvändigt. ****POOOOOF*** (!!!) bara. 

 

Robert Gunnarsson. Använder när jag gör saker man normalt behövt konserveringsmedel i. . häller i 



lite silver o funkar kalas som konserveringsmedel. .i livsmedel.. plus att det är mycket nyttigare än 

det hälso vådliga konserveringsmedelet. 

 

Ilse Thörnqvist. Jag testade med grädde förra veckan höll en vecka extra, kanske hade hållt längre 

om den inte hade tagit slut. 

 

 

Tina Jansén. Jag har blandat ks med citronsyra o lagt på utstående leverfläckar. De har skrumpnat 

bort efter någon vecka. Blev som en sårskorpa som lossnade. 

 

Susanne Björk. Jag har botat hundar med öronproproblem flera gånger med ks (även med det jag 

tillverkat själv) jag droppar med pipett direkt i örat gnuggar runt och sedan får det vara. Detta gör 

man typ 3-4 g per dag. Hunden på bilden (en bekant som kom o hälsade på) hade otroligt svåra 

problem trots flera behandlingar med antibiotika och svampdödande. Jag skickade med en flaska av 

mitt hemgjorda silver och dagen efter skickade ägaren dessa bilder. Till vänster är samma dag till 

höger dagen efter. Hon fortsatte behandlingen i ca 10 dagar. Inga mer problem efter det. 

 

 
 

Mona Johansson. Jag tipsade en bekant som har Crohns att dricka Ionosil. Hon har druckit ca 1/2 dl 

varje morgon sen förra hösten. I våras när hon var på den årliga kontrollen, sa läkaren att allt såg bra 

ut. Hon testade nyligen att vara utan Ionosil ett tag och då fick hon blod i avföringen igen. 

 



Åsa Ersson. Såg att hunden hade en infekterad bula en bit upp på frambenet. Som en fästing utan 

kropp,rätt uppgiven av svåra år med sånt och lite rädd tänkte jag att inget att förlora...Dränkte in 

bomulls pad med lonosil, baddade lång stund.Senare en gång till. Idag är bulan borta inte skymt av 

infektion. Mirakel,skönt slippa åka och skära, rengöra osv. Har själv nyligen börjat med silver, msm 

och c-vitamin. Haft svettningar och förkylnings symptom. Mår på hela taget trots det bättre, piggare, 

orkar lite mer. Läkt i huden som inte går annars, psoriasis på händer och armbågar är nu lite rosa 

påminnelse av hur det är. Så glad och ska ge det mer tid, snabbresultat redan ju. 

 

Mia Alatalo. Min dotter vakna upp med ögoninflammation, kan ks hjälpa? Uppföljning senare under 

dagen:  Tack för alla svar, baddade med ks å nu e de helt borta. inga tecken på mer klet o hon e inte 

de minsta irriterad i ögat längre! 

 

Lena Mauritzson. Jag har inte heller haft några utrensningssymtom och magen har inte heller 

reagerat. Jag håller mig kring 1 tsk. När jag började så hade jag problem med långvarig värk efter 

diskbråck och den försvann efter några veckor med MSM. Så skönt att vara normalt rörlig igen, var 

som en skruttig 80 åring innan och kom knappt upp ur sängen. 

 

Annette Seidlitz. Mina hundar som var så sjuka att vi tänkte ta bort dem har nu ätit silver i 1,5 år och 

är friska och katterna får i sitt vatten varje dag. Jag har vänner som ger till sina hästar och de har 

blivit av med sina krämpor. Fiskar i akvarier blir friska från virus och svamp.  

 

Helena Ardholm. Mina katter får i vattnet, har varit rena miraklet. Svårläkt svarthaka borta på en 

vecka!!!! En kapsyl till 1 liter vatten. Håller även deras munnar friska. 

 

Christina Lindahl. Ger en kapsyl rent i en liten skål till min katt. Hon kan då välja hur mycket hon vill 

dricka. Oftast är skålen helt torr på kvällen. 

 

Helena Huldt.  Jag vet ett par stycken som har olika typer av psoriasis - olika typer av besvärliga 

symtom - som alla fått stor hjälp av ks. På några få timmar lindrades besvären synligt (!) Och smärtan 

som båda upplevt försvann. Behöver jag säga att alla dom log stort efter bara några timmar ;-)   För 

att läka ordentligt är det viktigt att kombinera ks med tex msm och höga doser av C-vitamin m.fl. 

immunförsvaret måste stärkas av olika tillskott då det uppenbarligen råder obalans i kroppen. De RDI 

rekommendationer som kan ses på tex produkter från apoteket eller från mataffären är 

skrattretande låga. Mängderna är INTE anpassade för sjuka människor. Idag krävs det flera gram C-

vitamin för att ha en chans att bli bättre från en svårare ohälsotillstånd. Men det här är upp till varje 

individ att ta reda på.  Ks är absolut en fantastiskt produkt som jag själv sett fungera. Även känt själv 

då jag behandlar mig själv mot olika numera kroniska fästingburna sjukdomar - bland annat borrelia, 

TWAR, babesia och bartonella. Sjukvården förnekar dessa och därför måste jag, likt tusentals andra 

bara i Sverige, sköta min behandling själv. Vad är en kronisk sjukdom.. är det ett tillstånd av ohälsa 

som är omöjligt att bota.. eller är det ett tillstånd av obalans i kroppen som finns kvar tills man 

lyckats få bort den primära orsaken till ohälsa? Det sistnämnda såklart. Men litar man blint på 

sjukvården (som saknar kunskaper om hur mycket olika näringsämnen direkt påverkar kroppen) så 

får man räkna med ett plågsamt liv med stora mängder läkemedel som bara skapar mera plågor, 

skador och ett kortare liv. Eller så tar man själv tag i tyglarna och botar sig själv. Enkelt. 

 



Helena Huldt. Min mamma är en av dom med stora problem med sina händer och speciellt naglarna 

och huden runtomkring. Stackarn kunde inte ens nudda någonting utan att det började blöda en lång 

stund efteråt och hon som är ganska tuff, började gråta. Bad henne spraya ks direkt på huden och 

inom en timme sa hon att smärtan försvann helt. Nej jag överdriver inte. Och sen försvann min 

sprayflaska � det var i påsk som jag besökte henne och sov över en helg. Under besöket såg jag min 

sprayflaska endast när hon bad mig att fylla på den ;-) innan jag reste hem så fick jag visa varifrån hon 

kunde beställa sitt eget ks och små sprayflaskor. Nu använder hon dagligen och har inga sår sen dess. 

Läkarna har kliat sig på huvuden vid flera tillfällen. ;-) sen la hon till msm och mår desto bättre. Inte 

helt frisk men nästintill symtomfri efter några månader. Magi? Nej. Bara ks. Och har inte överdrivit 

ett dugg. Exakt så bra funkade den för min mamma med hennes, numera före detta problem händer. 

En annan från mitt ex jobb hade så såriga händer att hans tjocka arbetshandskar va helt genom 

kladdiga och luktade så illa efter en dag på arbetet. Han, tuffa mannen, mådde så himla dåligt pga 

smärtan och skämdes för sina händer. Skickade med ks till honom. Och smärtan försvann nästan 

omgående för honom med. Han med är en lycklig kund hos wwe.silversmurfen.se och hans händer är 

nästan helt läkta efter ca en månad (han hade verkligen ingen hel hud på händerna så honom var det 

så synd om. Såg foton på dom :-( och inga medel från sjukvården kunde ens lindra besvären. Han åt 

starka smärtstillande utan att de hjälpte). Han är oerhört tacksam för att ha fått tillbaka sitt liv utan 

smärta och kan numera våga visa sig bland folk utan handskar på. Om någon inte tror på det så kan ni 

alltid komma med en bra förklaring till varför båda de två exempel jag precis tog upp, upplevde så 

snabb och stor förbättring. Och det endast med ks! Och båda två hade diagnosen psoriasis. Ks går att 

spraya på huden (så som det är) så ofta man bara har möjlighet till. Det vid större besvär. Hjälper till 

vid alla typer av besvär med huden - fet hud, acne, psoriasis m.m. Använder ks som ansiktsvatten då 

jag har problem med acne (primär orsak kronisk borrelia) och det har hjälpt mig så enormt. Kan nu gå 

ut utan att ha tjockt lager smink på först. Använder knappt smink sen dess, endast vid några 

tillfällen. Mina döttrar fått allergiska reaktioner mot vissa födoämnen som jag spraya de ks på ist för 

någon hemsk kortison salva. Hjälpte kanon bra. Har spraya hud som blivit bränd av solen med samma 

bra resultat.  Så mitt tips är att våga testa :-) så får man uppleva samma positiva effekten som jag och 

många fler har gjort. 

 

Elise Martina Wadsten. Jag är övertygad... KS hjälper mot all sorts "irritation" klåda sår ... Ah ja jag 

med använder som ansiktsvatten... skönt svalkande... och känns renare, fick psoriasis (psoriasis artrit) 

diagnosen när jag var 13. Diet viktigt!!! Dricker aldrig vin knappt ngn alkohol alls. Försurar kroppen. 

Minskat sockret nästan borta helt. Glutenfritt-mjölkfritt liv. Mycket proteiner behöver min kropp. 

Hampa protein bra. Äter mycket ägg. Lämnat tomater vindruvor(russin) paprika äggplanta.... Tar KS 

morgon och kväll sprayar använder i egentillverkad hudcreme på cocosfett msm ks och lite rapsolja. 

(Recept finns i mängd i denna grupp.) Och annat...Så... hjälp finns, man behöver själv ta tag i sina 

ovanor/vanor och bestämma sig för att hjälpa sig själv. Vi är alla olika och reagerar olika på 

livsmedel... E330 undvik! Karragan (förtjockningsmedel), samt annat skräp i maten läs läs läs lus läs 

på förpackningarna. Naturligtvis nej nej är rökning/snus. Börja i det lilla öka... det går när man 

bestämt sig. Hoppas detta ökar lusten att börja titta på sitt intag och sina tankar.Det finns inget som 

är omöjligt. Träning ger färdighet. Lyssna inte på nej sägarna utan fokusera på att kroppen är klok 

och kan läka med lite hjälp från oss själva och andra. 

 

Helena Huldt. Ja även på sår funkar det. Min hund blev påhoppad i våras och fick en stor hörntand 

igenom huden så det blev som en stor grop. Min hund är liten en och väger ca 10 kg. Det var en labbe 



som bet honom. Två dagar senare fanns en pytteliten sårskorpa kvar som lossnade när jag tvättade 

med ks på bomull. När jag hittade såret flera timmar efter händelsen (han sa absolut ingenting men 

märkte att han va låg och att någonting inte stämde. Sen hittade jag blod på huvudet under all hans 

tjocka päls och det var svullet och varmt) så sprutade jag i ks i hela såret och gav ks i hans vatten. 

Finns inte ens ett ärr kvar idag. Och nej jag behövde inte besöka veterinären eller ge honom 

antibiotika. Har använt ks under ett par år men dagligen de senaste 1.5 åren. Har hunnit med en del 

positiva upplevelser under tiden mao. 

 

Lili-Anne Andersson. Rosfeber. Dricker ca 1 dl Kolloidalt silver 3 ggr per dygn. Dränker också in en 

bomullstuss med KS och gnuggar intensivt på en rosfeber-blaffa. Blaffan bleknar mer o mer och kliar 

inte längre. Fick inte feber denna gången. I april låg jag inne på sjukhus 12 dygn o fick antibiotika 

intravenöst - all typ av antibiotika som används i vården, sa personalen. Själv fyllde jag på med KS i 

samma dos som ovan. Den mkt djupa infektionen läkte ut på ca 3 månader. Återfall med rosfeber är 

tydligen mkt vanligt. Nu verkar det gå vägen med enbart KS. Att dricka o gnugga in. 

 

Emilia Landgren. Jag känner igen mig!!! Precis så har det varit för mig!! Känns som jag provat allt 

men nu känns det som det börjar vända. Håll ut! Ge det lite mer tid, jag vet precis hur det känns men 

man måste våga låta det ta tid att hjälpa kroppen inifrån!! Jag måste få tipsa om silverlotionen! Efter 

att jag börja med den för 4 dar sen (!!!!!!!) så har min hy blivit som förbytt. Det kan iförisig vara 

tillfälligt men inga nya blemmor eller acnelikande besvär har uppkommit de senaste 4 dagarna och 

normalt får jag nya hudbekymmer varje dag!!! Försök börja med något avslappnade som yoga eller 

meditation också. Stress är en stor bov i det hela. 

 

Magdalena Svartlok. Saker jag har botat enbart med KS den senaste veckan: Sårinfektion och 

fotsvamp. Saker jag behandlar för fullt; gammelkattens irriterade öron, han har trots flertalet 

behandlingar inte blivit av med sina "svarta" irriterade öron. Nu jäklar! 

 

Helena Ardholm. Jag använder till både katterna o hunden i öron mot svamp o inflammation o det 

funkar. Gör riktigt rent med öronrens och häll sen i KS outspätt och massera. KS 2 ggr om dagen i 

öronen o det är borta på några dagar. Man kan behöva använda öronrens för att rengöra in emellan 

för KS löser inte upp vaxet. 

 

Ametist Britt. Har använt MSM i flera år, har förslitnings skador i mina handleder, tar nu 3 tsk på 

morgonen och är mycket bättre. 

 

Anne. Har ett medfött fel på njurarna vilket gör att jag ofta får svåra infektioner i njurbäckenet. Jag 

har ätit stark antibiotika flera gånger per år, t,o,m. legat inlagd med intravenöst dropp med 

antibiotika, Nu har jag inte haft en enda infektion på tre år tack vare silver. Varje gång jag känner att 

det är på G, så tar jag lite silver och dricker mycket vätska och inom någon timma så är jag bra. Tack 

vare silvret så har min kropp sluppit belastningen av starka mediciner och svåra och långa 

infektioner. 

 

Susanne. Räddade livet på en av mina älskade katter. Veterinär ville avliva en katt som efter 

fästingbett fått den värsta av skador, på hjärnan, balans och rörelse mönster helt utslaget och efter 3 

veckor med silver helt frisk. Nu 3 år sedan. 



 

Yvonne Lundquist. Vill inte vara utan KS, tar själv och håller förkylningar på avstånd, tvättar sår och 

ger mina hundar. Toppen! 

 

Hanna Waller Thorngren. Sedan jag började spela fotboll och träna mer eller mindre regelbundet för 

ca 22 år sedan har jag aldrig (aldrig!) kunnat ta en löptur eller ens en promenad i högt tempo utan att 

vilja kräkas av smärta de första 1-2 km och inte vilja annat än att "kliva av banan" pga så 

frrruktansvärt onda benhinnor. Mina krångliga ben har gjort att träningen hamnat på is och det är 

inte alls lika roligt längre. Det är alltid en riktig kamp vid varje träningspass! Tills idag! 

För två veckor sedan började jag att varje morgon ta ca 1/2 till 1 kryddmått MSM tillsammans med 

1000 mg C-vitamin och idag var första gången i löpspåret. 6 km och inte EN enda tendens till onda 

benhinnor! På 22 år!!! Hahaha! Alltså, FÖRSTÅR NI LYCKAN?! � Jag har såklart inga vetenskapliga 

belägg för att det är MSMets och vitaminernas förtjänst men det är den absolut enda förändring jag 

gjort sedan senaste gången jag tränade och låg med onda ben resten av kvällen, vilket var bara ett 

par dagar innan jag började med MSM/C-vitamin! 

Det roligaste var att jag inte alls väntat mig denna förändring utan kom att tänka på det 4 km in i 

spåret idag, att jag inte känt ett smack i benen annat än härlig, naturlig trötthet precis som man ska. 

Detta KAN inte vara en slump! 

 

Lillan Lilly Granath. Härligt!! Mitt knä som gärna tryckts för mycket åt fel håll (inåt) i snart 35 år har 

inte gjort det senaste halvåret nästan.. Började med MSM för ett år sedan. 

 

Kicki Sjöstrand. Min pojk både cyklar och springer i skogen, hade problem med vaderna o ena knäet 

Är nu som bortblåst! Tack vare KS o MSM. 

 

Camilla Arlebrink. Hudkliniken på sahlgrenska har använt silver omslag på antibiotikaresistenta sår i 

många år. Jag har en polare som jobbar där.  

 

Mirja Hallia. Vill bara berätta- tar ju koll silver regelbundet. Alla runtom mig blev förkylda- inte jag. 

Men det bästa, får ibland ryggskott och det gör förfärligt ont! Det tar nån vecka gå bort, får 

inflammationshämmande och smärtstillande -utom nu! När det började komma, ökade silverdosen 

direkt jag tar dagligen - några timmar bara och allt är läkt! Blev heller inte så illa, utan en liten början! 

Vill säga hur otroligt glad jag är att jag börjat använda koll silver!! 

 

Anja Perniel . Har också haft problem med mina ben i minst 20 år. Både benhinnorna och värk i 

knäna. Är nu bra i mina ben tack vare ks och MSM. Sprayar rent ks på benen varje dag. Intar ett 

kryddmått msm +c--vitamin. Jag intar rent ks, en matsked, morgon och kväll, efter att jag borstat 

tänderna. Ja det är helt underbart! Det känns som man fått ett nytt liv. 

 

Ingela Härbre. Jag upplever samma sak. Cyklar dagligen i jobbet & redan efter några dagar märkte jag 

hur mycket piggare mima ben var (speciellt i uppförsbacke). Visst är det fantastiskt! 

 

Astrid Leitner. Själv hade jag svårt att gå uppför trappor p.g.a. höftsmärtor. Var litet orolig för att det 

skulle bli operation. Men jag började ta MSM vitaminer. Inte bara C. Nu går jag fritt uppför trappor 



och uppförsbackar så långt övrig kondition tillåter :) Är 73 år! Heja MSM! 

 

Linda Holgersson. Jag äter msm. Det är lite blodförtunnande. Har sluppit värk i kroppen sen lite drygt 

1 år tillbaka då jag började äta det. 

 

Kirsten Chen. Ks påverkar njurens qi och har då med ryggen att göra. 

 

Anna Lundblad. Sonen tappade stortånageln för två år sedan. Vi fick "kompresser" som var 

vasselinfylda att ha närmast såret, sedan kompress dränkt med KS, till sist en tub över. Byt minst en 

gång per dag, kanske två i början. Läkte fort och fint. 

 

Hanna Evelina Vuolab. Hej! Har använt ks nu i en vecka ungefär, har ätit msm någon månad. Märker 

skillnad redan på min hy då jag har haft blämmor och sett ut som att jag har rosacea men har nog 

mest haft det för candida som jag nu börjar få bukt med. 

 

Annika Jansson. Min dotter råkade doppa (!) 4 fingrar ner till första leden i kokande vatten. Hällde 

snabbt upp KS i ett glas och sa till henne att stoppa i fingrarna där. Hon satt säkert 1 timme så. Ingen 

blåsa, inte ens ett litet märke! Tack Anders för KS.  Jag vet att det är bra men det upphör aldrig att 

förvåna mig hur bra det är! 

 

Janette West. Jag brände handen igår i ugnen. Tog genast fram ks o fuktade såret med ks doppat 

topz-vaddpinne, 4cm lång sår var ovanpå handen, luktade illa, som bränt kött.. Blev inga blåsor o har 

kunnat varit utan plåster idag, känns, som den läker fort! 

 

Lovis Henri. Detta fantastiska KS slutar verkligen inte förvåna mig! Jag är typ hyperexalterad nu. Min 

lilla bonussyster fick just ett getingstick hemma hos oss, på benet. Självklart var jag än en gång fram 

med KS på två röda. Dränkte en bomullspadd ordentligt och la på sticket. Efter bara ett par minuter 

blev tussen såhär som på bilden - giftet från getingen sögs ut. La på en ny tuss när denna hade legat 

på ett tag, men då var nog allt gift uppsuget för tussen var helt ren. Den lilla svullnaden som hann att 

bli runt sticket (som ett myggbett) hade även gått ner på en knapp halvtimme. Blev inte ens en 

förhårdnad runt om som det brukar bli av stick och bett. Helt fantastiskt! 

 

Jenny Dyrén. Vi har också baddat med silvervatten på getingstick och smärtan försvinner på 10 

minuter. 

 

Anja Perniel. Så blev det på min man också. Han blev stucken av en humla. På med ks, sen efter en 

stund, hade den brinnande smärtan lagt sig. 

 

Ann-Cathrine Anki Lilja. Har nu fått getingstick tre dagar i rad första dagen tog jag mina betapred 

igår och idag har jag använt kolloidalt silver och det har funkat bra svullnaden blir inte så stor Inga 

problem med svullnad i halsen heller men det kan ju bero lite på vår man får sticket. 

 

Anita O Björn Andersson. 3-mån rapport! Återigen har Björn varit till onkologläkaren och fått 

fortsatta mycket positiva resultat! Cancern i bukspottkörteln har legat still och cancermarkörerna går 

ner och alla värden är så bra de kan vara! Idag har det gått över 1 år, och allt blir bättre. Han är stark, 



vi har flyttat med allt det innebär och jag är himlans imponerad! Tack för KS och bikarbonat! Med 

tanke på att läkarna räknade ut honom direkt efter operationen den 4 februari, 1 1/2 halvt år sedan, 

så känner vi väldigt stor tacksamhet idag! 

 

Lenita Svensson. Vi tog xylokain . KS . Alvedon . Kreditkort . Bakpulver rakade mm . Kylde och 

dushade. Tog ca 3-4 timmar innan det la sig . Men KS lugnande det väldigt bra. 

 

Josefine Haller Johnsson. KS fungerade på mina flickor när de brände sig på maneter. Jag sprayade 

direkt och smärtan och märkena försvann snabbt. Hade med mig en sprayflaska med KS till stranden! 

 

Ann-Cathrine Anki Lilja. Har nu fått getingstick tre dagar i rad första dagen tog jag mina betapred 

igår och idag har jag använt kolloidalt silver och det har funkat bra svullnaden blir inte så stor Inga 

problem med svullnad i halsen heller men det kan ju bero lite på vår man får sticket. 

 

Ingrid Ohlin. Blev också anfallen av en geting idag. Den bara satte sig på underarmen o stack. Spraya 

genast på KS o tog betapred o allergi pilla, eftersom jag haft en riktig allergisk reaktion för 17 år sen. 

Ska även söka läkarvård fortast möjligt, vilket jag ej gjorde idag. Fortsatte att spraya KS o svullnad o 

det onda dämpades. Då jag kom hem efter någon timme satte jag på indränkt kompress. Såg då att 

den blev brunfärgad. Fundera på varför o satte på en ny. Även den blev väldigt brun. Har satt på en 

ny för någon timme sen. Den är fortfarande vit o känner nästan ingenting av sticket o mår för övrigt 

bra. Känns väldigt tryggt o är så Tacksam för att jag har tillgång o vetskap om hur Effektivt KS är till så 

mycket som vanligt läkemedel inte lyckas med. TACK, TACK,TACK… Dagen efter:  I morse då jag 

vakna, var min arm helt normal. Underbart o lovar detta var tack vare KS. Ingen svullnad, inget ont, o 

ingen klåda. Normalt vid tidigare stick, väldigt ont, även efterreaktioner o fått äta kortison o 

allergipiller i flera veckor. 

 

Carli Jönsson. I dag fick jag ett getingstick. Kom att tänka på detta jag läst och baddade på KS och det 

känns inte som jag blivit stungen! Tacka KS för det! 

 

Pelle Eriksson. Har använt ks och msm i över ett år nu och är aldrig förkyld, helt fantastiskt. 

 

Barbro Johansson. Jag gör silvergroggar och tar en klunk var tionde minut i början, sprutar även upp 

silver i underlivet flera gånger om dagen, jag har botat mina urinvägsinfektioner på detta sättet 

senaste året. 

 

Therese Bengtsson Elfstrand. Jag sprayar på eksemen och i munnen. (Mina barn tycker det är en 

rolig grej med att spraya i munnen) sen använder jag Ems salva att smörja med. Kör silver lotion över 

hela kroppen lite då och då. Nu har vi varit på semester och badat i saltvatten och det har hjälp en 

del. Vi har dock testat att köra glutenfritt en period för att se om det bli bättre. Har fått tid förr test 

om 2 veckor. Han har haft sina eksem sen födelsen så svårt att säga vad det kan bero på. Han har 

även förkylningsastma sen 6 månader tillbaka. Livet är underbart. Lycka till med din sons utslag. 

Hoppas de försvinner snabbt. Silversalvan är för övrigt superbra. Men har fastnat för ems då den 

fuktar bra på oss. 

 

Jenny Öhman. Behandlade min systers hund genom att ha silver i dricksvattnet och smörja med 



silversalvan. Det var borta på ett par veckor. Hon fick en rejäl utrensning och hade diarré i 2 dagar. 

Eksemet hade hon i 2 månader, hela magen full och mellan tårna, slickade på det hela tiden. Enligt 

veterinären så hade hon utvecklat foderallergi. . Så var inte fallet. 

 

Therése Westfält. Min 10 åring har atopiska eksem sen hon va spädbarn. Vi har provat ALLT. Ks har 

hon druckit 1 tsk sen hon va två. Men det har inte hjälpt eksemen. För ett par år sen började jag 

blanda fifty fifty helosan å silversalva....... Halleluja! Då äntligen gav sig eksemen. Men, vi har tagit 

bort alla smakersättare i maten, typ jästextrakt. Det finns i all buljong å fonder. Vi gör egen förenkla 

buljong hemma. Det märks direkt när hon tex fått chickybits på skolan, då flammar eksemen upp 

direkt. Hon blir även sämre av alla färgämnen som finns i lösgodis. Så varje dag är en avvägning om 

vad hon får äta.  

 

Cecilia Roos. Ena dottern brände sig på brännmanet när de tog ett kvällsdopp. Grät av 

klåda/smärta/stickningar. Hem, badda på KS, efter ca 10 min - borta. 

 

Eva Eliasson. Tar förebyggande varje dag. En kork på morgonen, en på kvällen. Herpesutbrotten har 

minskat enormt och har inte varit förkyld på ett år vilket annars drabbar var tredje månad med 

halsont och tappad röst då och då. 

 

Monika Träskelin. Idag på förmiddagen så kände jag att det var herpes på G. Sprayade både innanför 

läppen och utanpå 6-7 ggr under dagen och nu känns ingenting. Och vi tar varje morgon och kväll ca 

en msk i förebyggande syfte, har inte varit förkyld eller nåt i den stilen på drygt 1 år. Förut fick jag 

alltid på våren en kraftig förkylning + att jag tappade rösten, så icke nu. Dessutom har vi skött om 

barnbarnen när dom varit sjuka under vintern som gick men själva fick vi ingenting. 

 

Therése Westfält .Mina barn har fått 1 tsk ks sen yngsta va två år, vi halverade våra vab dagar redan 

följande vinter. Hela familjen är mkt motståndskraftig mot förkylning, halsfluss å annat skit som 

snurrar på skola å dagis. Använder även som näsdroppar när det börjar snörvlas. 

 

Iris Rönnqvist. Diagnos för 2,5 år sedan - spridd lungcancer ( har aldrig rökt) Jag slutade med allt som 

innehöll socker och ändrade matvanor helt. Läste om Otto Warburgs rön och förvånades över att 

ingen upplyste om detta. Började med ett högt intag av D och B vitamin varje dag. Dricker Lapachote 

varje dag m.m Cancern har nästan försvunnit... Jag har gjort många inlägg här. För tre och ett halvt år 

sedan upptäcktes fläckar på min ena lunga. Man lovade att det var atelekstaser! Luftblåsor som fallit 

samman. Jag mådde inte bra! Hela året som följde. Jag hade fått många blodtrycksmediciner... Till 

sist forskade jag på nätet - trodde att tabletterna interagerade. Jag sökte läkare igen och visade på 

vad jag forskat fram. Blev ordinerad att sluta med de olika medicinerna. Dumt! Kroppen reagerade 

starkt efter några dagar.., ambulans! Jag syressatte inte så bra sa akutläkaren... Kan du kolla den CT 

röntgen jag fick i samband med att medicinerna sattes ut sa jag till läkaren? ... Inte så konstigt... 

Säger hon... Din lunga har dragit ihop sig! Jag förstod genast! Veckan därpå var undersökningar av 

olika slag igång. Från den första dagen beslutade jag mig för att ändra min kost och ta till knep som 

jag hittade på nätet. 0 socker, Lapachote, D och B vitamin, kollodialt silver m.m. Tur var väl det 

eftersom det tog 62! Dagar innan jag fick någon behandling. Jag ifrågasatte pallitativ strålning på en 

av metastaserna - men gick med på den efter övertalning ... Jag DNA testades och fick en målinriktad 

cytostatika eftersom jag hade en egfr mutation. Kostråd undanbad jag direkt! Jag har som jag 



berättat här och tidigare stadigt följt min egen övertygelse om vad som är bra att stoppa i sig. Mina 

metastaser i skelettet ses numera som sklerotiska förändringar och den primära lungtumören ses 

endast som en obetydlig skugga - inte som en sluten tumör längre. Jag är nog en sensation - bland 

den medicinska personalen jag har att göra med. De är inte vana med att det går åt rätt håll som de 

säger. Var tredje månad tar jag blodprover som berättar om statusen av 16 olika saker - jag har hela 

tiden haft jättefina värden. Jag uppmanar alla som har cancer att ändra sina matvanor - och tro på att 

det gör gott! 

 

Tina Pettersson. Jag hade tandfickor sa tandläkaren för nån månad sen då började jag skölja med ks 

varje dag. Sen gick jag till tandhygienisten några veckor efter för att ta bort tandsten och hon frågade 

vad jag hade gjort för tandfickorna hade dragit ihop sig eller vad man säger. Men jag sa bara att jag 

hade varit noga o borstat osv haha. Ingen idé att säga till dom att man använder fluorfri tandkräm 

och sköljer med ks. 

 

Lena Ledel. Jag fick stänkande fett på min arm för några veckor sedan. Sprayade under flera timmar 

med silver. Gjorde ont så in i he...te. Tänkte under kvällen att nu kommer snart blåsorna och jag får 

dras med det här länge. Hade svårt att somna på grund av smärtan. Nästa morgon vaknade jag med 

ingen smärta och att det hade börjat läka, inga blåsor.  Fortfarande lite ärr kvar men de bleknar. 

 

Ann-Katrine Backman. Kattpest och blinkhinneframfall hos katt och Ionosil kolloidalt silver <3. 

Tisdagen den 19.7 för en vecka sedan, ringde en person mig och var så olycklig då deras katt fått 

både kattpest och blinkhinneframfall och frågade om KS skulle kunna hjälpa. Deras grannes katter 

hade också haft kattpest och det hade gått väldigt snabbt efter att dom blivit drabbade så hade dom 

avlidit. Katten hade diarré och kräkningar, feber, men inga direkta magsmärtor. Jag sade att: - visst 

borde KS hjälpa eftersom det orsakas av ett virus och så gav jag lite tips och råd hur dom skulle göra. 

Idag ringde personen igen och var så lycklig, nu var katten så gott som helt frisk och återställd. Ingen 

feber, diarré och inga kräkningar längre och blinkhinneframfallet var också helt bra nu. 

Blinkhinneframfall kan annars också bli bra av sig självt, men inte alltid. Katten hoppade och skuttade 

som vanligt nu och inga som helst symtom kvar av någon kattpest :) Sååå himla härligt att djur också 

kan bli hjälpta av detta fantastiska silvervatten! 

 

Stina Wegebro. Min ena Råtta fick en "böld" vid ena ögat som bara blev större. Då fick Hon dricka KS 

och blev baddad med KS 1/dag på bölden och nu är den nästan helt borta. 

 

Lennart Carlson. Msm i kombo med KS har gjort mig besvärsfri vad gäller mina tarmfickor. Så våga 

prova, det kan bara bli bättre. 

 

Marianne Hilbert. Jag blev nyligen opererad för en infekterad tumme, då även nageln togs bort. 

Handkirurgen menade att jag skulle ha antibiotika, men jag ville inte ta det. Jag drack KS (Ionisil) 

istället och blötte tummen några gånger per dag, in under bandage och allt. Med några dagars 

mellanrum tvättades med saltlösning, rensades från död hud och nytt bandage sattes sen på. 

Resultatet var fint och läkningen skedde på bättre sätt än förväntat enl. läkaren, som verkade lite 

förvånad, men positiv.  Jag vill inte ge synpunkter på om andra ska välja att komplettera med 

antibiotika eller inte. För mig är det däremot självklart att i första hand välja den metod som inte ger 

dåliga biverkningar på köpet. Vissa fall kan vara nödvändigt att kombinera, men KS har ensamt räckt 



till för mig många gånger, sen jag började använda det 2013, Tack och lov. Min erfarenhet av diverse 

infektioner har visat mig att både invärtes och utvärtes behandling på samma gång har gett bra och 

fina resultat. Behandla några dagar efter att symtom slutat märkas av, ger också säkraste resultaten. 

 

Sebastian Hägglundh.  Har skrivit detta förut ett par gånger så jag gör historien kort. Kollegan kom 

hem från Sydamerika med parasit i magen. Läkarna kunde inte göra något och sa att den skulle 

självdö. Hur lång tid hade de ingen aning om. Han hade aldrig hört om silver. Tog med och gav 

honom 1 dl som han blandade med 1 dl ljummet kranvatten i brist på annat. Och vi hade ingen citron 

heller men dagen efter kom han till mig och sa "det är avsevärt mycket bättre". Hörde inga mer 

klagomål och han jobbade som vanligt. 

 

Zandra Svensson. Jag kom nyss hem från Thailand och har dragit på mig nån form av magsjuka. Har 

lämnat avföringsprov. Är inne på min 5:e dag nu och får inte behålla nått. Igår åt jag en rostmacka 

och en banan. Dricker vätskeersättning. Jag har fruktansvärt ont i magen och värken strålar ut i både 

rygg och ben. Att ligga på sidan är oftast omöjligt. Ni som vet hur ett missfall känns, detta påminner 

om den smärtan. Gör jag klokt i att dricka några munnar silver/dag? Jenny Reimer svarade: Testa en 

sån där "må-illadrink", med ett halvt glas silver + fyll på med hetvatten. Svep om du kan. Uppföljande  

av Zandra:  Okej d lät ju enkelt ska prova, tack. (Jag täknar inte med mirakel då jag tror jag har åkt på 

nån form av bakterie men om d lindrar bara blir jag så glad).. detta är nästan outhärdligt. Senare: 

Ddet blev bättre❤!! Har varit smärtfri i över 1.5 h nu.. helt otroligt. Tog ett rån just och det gjorde 

lite ont men sen försvann smärtan igen. Gör bara lite ont nu om jag trycker eller drar in magen. 

 

Malin Nylander. Måndag morgon brände vår lilla tjej❤ fingrarna på spisplattan. Med hjälp av 

kolloidalt silver har det läkt ihop så här fint. 

 

 
 

Mikael Del Smed. Jag sitter här och fascineras av hur mina två timmar gamla myggbett bara 

försvinner efter att ha sprayat ks en gång i kvarten. Är det någon som kan förklara hur det här 

magiska kan ske? Det handlar ju inte om bakterier, utan om ett ämne i myggornas saliv som irriterar 

huden. Neutraliserar silver detta ämne? 

 

Anna-Karin Riddarbäck. Har precis upptäckt att KS är det bästa man kan ha på kliande myggbett! 



Både jag, svärdotter och barnbarn blev hjälpta direkt. 

 

Sara Boo. Jag måste erkänna att jag har varit skeptisk till kolloidalt silver. Jag hade lärt mig att silver 

är en tungmetall och att tungmetaller ska man undvika. Detta var hårt rotat. Mina kollegor 

ordinerade kolloidalt silver - men inte jag!! Så var det under 15 år. Att ens undersöka vad kolloidalt 

silver var, föll mig aldrig in. Inte förrän för ett år sedan, då jag fick kontakt med Anders. Jag hade 

fortfarande ett motstånd mot kolloidalt silver, men tänkte att det är ju bättre än att använda 

antibiotika så man kan ju använda det i de fall som annars kräver antibiotika.  

 

Inte förrän jag undersökte mängden silver hajade jag till och jag berättade chockad för Anders att 

kolloidalt silver motsvarar en homeopatisk dos i D5. Då kunde jag relatera till det, för homeopati 

känner jag till. Homeopatin får ju ofta kritik för att det inte fungerar för att det "innehåller ju 

ingenting".  

 

Sen läste jag på och forskning visar att rent silver inte ingår i vår ämnesomsättning och därför inte tas 

upp av vävnaden, det kan därför inte förgifta oss genom en ackumulerad effekt. Det går in i kroppen 

och går i stort sett helt inert ut igen på ett dygn och när man räknar på det så blir det ingen som helst 

ackumulerad effekt som är toxisk.  

 

Nu var jag tvungen att testa kolloidalt silver, och upptäckte dess sårläkande effekt, och hur det kunde 

rätta upp tarmfloran så att magen återställdes. Jag fick erfara hur det kunde ta hand om infektioner, 

förkylningar... Jag märkte även omvälvande effekter på mina familjemedlemmar. Jag läste 

medlemmars berättelser och insåg vilken potential detta medel har. 

 

Lena Selahn. Var på vc och där talade jag om att ks användes, kanonbra fick jag till svar. En 

distriktssköterska var det, hon använder ks samt msm sen tre år! Nöjd gick jag därifrån. 

 

Cheyenne Olsson. Jag har då haft problem med urinvägsinfektioner hela mitt liv, ätit penicillinkurer 

flera gr per år. För två år sedan fann jag kolloidalt silver och inte en enda penicillinkur sedan dess. 

Inte en enda! Fuck you big pharma! 

 

Anita E Andersson A. Samma här, det började när jag fick "Giftstruma" 1993. Jag slutade bada och 

försökte med huskurer. Nu efter drygt 2,5 år med KS inte en enda antibiotikakur och därmed slipper 

jag efterföljande svampinfektion som brukade komma som ett brev på posten. 

 

Annelie Belestam. Vår katta hade aldrig druckit vatten, sedan började jag hälla i ks. Efter det gick det 

åt en skål varannan dag. Hon fick 50/50 ks och vatten. Jag började när hon var 14 år och hon blev 

nästan 20. Tror inte hon blivit så gammal utan ks. 

 

Caroline Carlsson. Har haft eksem på underbenen i cirka sex år. Har provat massor av olika salvor och 

krämer. Kortison, örtsalvor, snigelsekret och Gud vet vad. Började badda kollodialt silver på eksemen 

för två veckor sedan och nu är eksemen nästan borta. Så för min del har det då fungerat bra. Är så 

tacksam att jag blev tipsad att prova. 

 

Marie Lövsenger. Jag har i flera år dragits med smärta i mina handleder, ibland väldig kraftig ibland 



mindre men den har alltid funnits där. Började med MSM och KS för 2 v sen, samt zinzino/ 

balsnsolja(3 mån sen) , tog bort socker , gluten och mjölk i samma veva. Men wow, igår på jobbet 

slog det mig! Inte ens ÖM i handlederna längre!! Fått massa andra positiva effekter men detta va det 

mest markanta! Grymt tacksam! 

 

Anna-leena Evaldsson. Jag har rosacea och använder ks först som ansiktsvatten på en pad och 

rengör ansiktet med. Sen blandar jag HTH(original med mjölksyra-kanonbra för mig iallafall)ks och 

olivolja och smörjer ansiktet med. Hållt på så sen tidigt i våras och denna sommar har jag kunnat vara 

ute i solen utan besvär i början blev det sämre pga utrensning så ha tålamod. 

 

Christina Lindahl. Min dotter blev överfallen av bromsar och fick flera bett. Hon sprayade direkt med 

KS och smärtan försvann omedelbart. Nästa dag fick hon spraya igen med samma resultat. Magiskt! 

 

Helena Ardholm. Jag fick rejäla utrensningssymptom när jag började med KS. Blev "sjuk" i nästan en 

vecka men därefter så vände det till 100%. Har tagit det dagligen nu i en månad, en rejäl sup på 

morgonen och en på kvällen, och märker så många olika fördelar. Har inte längre svullnad runt buken 

eller problem med gaser. Har inte ont i ryggen. Känner mig pigg, lättare i humöret och behöver inte 

längre ta tupplurar för att orka. 

 

Susanne Borg. Jag botade min njursten med ks och äppelcidervinäger. 

 

Marianne Oldemark. MSM har säkerligen haft en mkt god effekt på mig också! Har periodvis haft 

värk i handleder, artros i ett knä m.m. Med styrketräning av ben plus MSM så är all värk borta! När 

det gäller handlederna så tillskriver jag MSM till 100 procent! Kan tillägga att när det var som värst 

kunde jag knappt lyfta eller diska en kastrull! Förbättringen kom efter c:a 3 månader med MSM. 

 

Hanna Waller Thorngren. Jag började med MSM för ca en månad sen. Började med en knivsudd (+ 

några gram varje gång, svårt att vara exakt utan riktiga mått) och kände utrensning i form av hand- 

och axelvärk som jag haft sedan jag kan minnas. Ev. kan huvudvärken jag hade i fyra dagar till och 

från också berott på MSM men det låter jag vara osagt eftersom jag dras med det lite till och från 

även om det väldigt sällan håller i sig i fyra hela dagar. Hand-och axelvärken höll i sig tre dagar sen 

var det puts väck och sen dess har jag inte känt ett smack och kan idag t ex byta sängkläder 

(påslakan) och skaka täcken som om ingenting hänt. Innan räckte det med att byta ett av sängens två 

påslakan så var axeln paj och orken helt slut. Och benhinne-problemen jag dragits med sen 22 år 

tillbaka är som bortblåsta helt utan några utresningskänningar och jag är inte alls lika uppblåst och 

öm i magen så fort jag äter mat. Dricker även två kapsyler KS varje morgon/kväll sen lika länge 

tillbaka så det har säkert också påverkat.  Har nog omedvetet (eller fullt medvetet ) tagit lite "för 

mycket" MSM på varje knivsudd efter första veckan för att tänja lite på gränserna och för en vecka 

sen ca så drog jag till med att ta en rejäl tesked MSM varje dag och har inte märkt nått alls än i form 

av magproblem eller utrensning! 

 

Marie Nordgren. Vi tar 15ml KS morgon och kväll varje dag. Då behöver jag inte använda min astma 

medicin. Underbart ☺ sedan använder min man det till sina fötter och fotsvamp. Han har ingen 

klåda när han använder det. Som så många vet är det långdraget att få bort nagelsvamp, men det blir 

sakta men säkert bättre. Sedan får mina hundar det i sitt vatten och mina små kycklingar. Lite svar på 



vad jag använder ks i dunkvis av det. 

 

Jenny Stara. Jag började med MSM för 2 år sedan snart. Minns att de 4 första kvällarna hade jag 

huvudvärk och illamående. Började med 0,5 kryddmått dom dagarna och ökade sen till helt. Efter 3 

veckor var jag uppe i 2 tsk och det tar jag nu oxå. Har köpt mitt MSM på en lantbruksbutik och i den 

burken jag köper så ingår C-vitamin så smaken är helt okej :) min björkpollenallergi är borta och jag 

har numera en fin kisse hemma! Hade inte funkat för 2 år sen. 

 

Anita Harris. Nu ska jag berätta något roligt för er! Först, att jag under ett långt liv och många 

utbildningar, både inom universitet och yrkesliv, inte har kommit i närheten av de kunskaper jag fått i 

den här gruppen. Både det som är bra och det vi bör undvika. Det är otroligt medvetna och kunniga 

medlemmar, som gärna delar med sig och försöker hjälpa dem som har behov. Jag tackar för att jag 

har förmånen att ta del av alla goda råd här i Kolloidalt silver 2.0, och även i Kolloidalt Silver 3.0. Nu 

kommer det roliga! När jag var liten, 3-4 år, kom pappa hem en dag med en stor lastbil som han 

lånat. Min bror, som är ett och ett halvt år äldre än jag, ville naturligtvis bli chaufför och pappa 

hjälpte oss båda upp i bilens förarhytt. Min bror satt där och brummade och vred på ratten, men 

tröttnade efter ett tag, kravlade över mig, öppnade dörren och hoppade ner. Jag ville också ut, men 

det hörde han inte och slog igen dörren med en smäll rakt på mina tummar, som jag höll i karmen. 

Jag skrek i högan sky, men han hörde mig inte! En grannfru såg genom fönstret att jag satt och 

gapade och tårarna rann. Hon sprang ned och öppnade dörren och jag ramlade ut. Hon bar in mig till 

mamma, som tog hand om mig, och när hon såg mina klämda tummar tog hon fram vax som hon 

lade på elementet för att mjuka upp det och sedan tryckte fast på tumnaglarna. Jag minns inte hur 

länge jag fick ha det här vaxet, men förmodligen hade det blivit värre utan det. - Under hela mitt liv 

har jag haft skårade kartnaglar på mina tummar. När jag lackade naglarna lade jag alltid på ett extra 

lager på tumnaglarna för att dölja groparna. - Döm om min förvåning när jag nu ser att de börjar 

slätas ut. Den vänstra har nu bara en tunn fördjupning på tvären, som är på väg ut, och den högra 

tre, knappt märkbara. - Jag har faktiskt bara druckit MSM i knappt ett år och KS sen i mars förra året. 

Det händer saker i kroppen, som man kanske inte är medveten om till att börja med, men vill bara ge 

rådet till alla som är nya medlemmar - ha tålamod och ni kommer att bli glatt förvånade över att den, 

eller den krämpan har försvunnit! 

 

Charlie Bertling. msn har botat en kol patient oxå kan jag tala om. 

 

Susanne Larsson. Jag har en form av psoriasis som kallas ppp. Jag använder ems-salva & silversalva 

samt äter msm & ks. Vitamin B+C+D+E, mineraler zink, magnesium & jag har blivit mycket bättre + 

fått bättre ork, humör, hud å hår så mycket bättre. 

 

Sunnis Sunna Stina Kuoljok. Jag har haft psoriasis i 30 år. Efter att jag börjat med msm är den helt 

borta. Det är rätt otroligt faktiskt. Minns inte riktigt men tror att det tog ett par veckor om ens det. 1 

msk/ dag. Fick diagnosen psoriasis när jag gick i fyran. Fick kortisonkrämer, solbehandling, nån 

avfjällningsbehandling, nån lösning för hårbotten osv. Har genom åren provat diverse olika saker. Är 

av den bekvämare typen och eftersom jag har haft turen att mina utslag inte har kliat så struntade 

jag till slut i behandling eftersom det var så bökigt. Jag fick väl vara prickig med mjäll på axlarna då. 

Tills jag blev singel för ca 10 år sen och jag började med kortisonkräm. Det funkade okej. Smörjde när 

jag blev för prickig eller när jag fick något utslag som syntes för mycket. Då dämpades det för ett tag. 



Jag hade ju vant mig vid att alltid ha utslag mer eller mindre. Så fick jag för mig att börja msm. Gav 

det till hästarna och tänkte att eftersom det är bra för dom så är det säkert bra för mig. Hade inte en 

tanke på att behandla psoriasisen. Jag vet faktiskt inte om det blev bättre första omgången jag tog 

det. Påsen tog slut och jag slutade äta det. Glömde helt enkelt beställa nytt. Det var på vintern. Våren 

efter fick jag det värsta psoriasisskov som jag nånsin haft. Var helt prickig överallt. Hade tom utslag i 

ansiktet där jag aldrig tidigare hade haft det. Det var hemskt. Ville inte gå med shorts eller kortärmat 

eftersom folk tittade och kommenterade. Försökte med att ändra kost, slutade snusa men det gjorde 

ingen som helst skillnad. Kortisonkrämen hjälpte inte det minsta. Försökte tänka ut vad som kunde 

ha hänt under vintern. Om jag var stressad eller något. Till slut kom jag på att jag faktiskt hade ätit 

MSM. Så jag beställde hem en påse och började ta det igen. Jag har aldrig haft några utrensningar 

eller mått dåligt av det på något sätt så jag kom snabbt upp i en matsked. Tog alltihop rent på 

morgonen och svepte ner med ett glas vatten. Och snabbt försvann utslagen. Allihop, tom de jag har 

haft i hårbotten och som har suttit där sedan jag gick i fyran. Tror att jag tog MSM i ett par månader 

efter att det försvann. Sen har jag glömt beställa igen, har inte tagit sen i februari kanske men 

utslagen har hållit sig borta fram till nu. Det verkar som att kroppen behövde fylla på svaveldepåerna. 

Nu har jag fått något litet utslag igen så ska börja om med en ny kur. 

 

Malin Andersson. ANG. KOSTREKOMMENDATIONER FÖR CANCERPATIENTER: Detta ämne har varit 

"på tapeten" i gruppen nyligen. Det är beklagligt att många cancerpatienter får höra från sina läkare 

att kosten ej har någon avgörande betydelse; att man kan äta vad man känner för, inkl. bullar, kakor, 

e t c :( Detta gör mig mycket upprörd, då forskning klart visar att cancerceller är helt beroende av 

glukos (socker) i de flesta fall. Faktum är att cancerceller har fler receptorer för glukos än friska celler, 

vilket även utnyttjas vid vissa typer av bilddiagnostiska undersökningar (PET scan). 

Vill härmed bestämt avråda ALLA cancerpatienter från att följa sjukvårdens kostrekommendationer. 

Alla måste förstå att kost/ näring inte är sjukvårdens "bord". Om patienter hade känt till hur lite man 

lär sig om näringslära på sjukvårdsutbildningar, så skulle kanske fler ha tänkt till en extra gång. Att 

man är specialist inom onkologi innebär att man är specialist på hur man behandlar cancer med 

patenterbara läkemedel och andra behandlingar. Det innebär inte att man kan mer om kost/näring 

och betydelse därav ! Detta gäller tyvärr även dietister, vars utbildning/råd grundas på 

Livsmedelsverkets förlegade och ovetenskapliga kostråd :(  

En dietist har främst som uppgift att se till att patienter får i sig tillräckligt med kalorier och 

makronäringsämnen (protein, fett, kolhydrater), men tar ej hänsyn till källor. De har inte kunskaper 

ang. kostens inverkan på själva sjukdomen och dess prognos. 

Ni som tvivlar på ovanstående-fundera över följande: Är det logiskt att en kost som är erkänt 

skadlig/hälsovådlig för friska personer skulle vara bra för de som är svårt sjuka? Man talar t om om 

att införa "sockerskatt", och i många länder är transfetter förbjudna. Digestivekex, bullar, kakor, mm, 

innehåller i princip bara socker och dåliga fetter. Vill ni förbättra era odds att bli friska-undvik socker 

(inkl. pasta, bröd, potatis, söta frukter). Skär ner på/undvik rött kött, och ff. a griskött/processat kött. 

Ät så rent och ekologiskt som möjligt, inkl. mycket av grönsaker/ gröna blad, färskpressade 

grönsaksjuicer, mm !!!! 

 

Johan Paradis. Alla med gallstensbesvär!!!! Jag Har en kompis med gallstensbesvär. Han blev 

rekommenderad ananas. Han fick nyligen en gallstensattack och efter att ätit ananas så försvann 



attacken på 5 minuter. 

 

Veronica Björkman. Använder bara EMSsalva och kräm till ansikte och kropp. Superbra! 

 

Heléne Eriksson Fd Sjöström. Jag tar bara MSM och KS vid behov och min värk är nästan som 

bortblåst. Jag kunde knappt gå för tre år sedan, så visst funkar det med bara MSM! Min särbo har 

blivit mycket bättre i sin allergi av ta det också! 

 

Birgitta Biggan Lörnedahl. MSM var räddningen för min handled. Också smärta som var allt från 

pytteliten till outhärdlig. Varierade hela tiden. Med MSM är ca 75% borta. Love it! 

 

Anne-Christine Andersson Svensson. Har oxå bra effekt av KS. Mina handleder känns mycket bättre! 

Har haft problem i mååånga år tidigare. Bara säger.... 

 

Tine Hansen. Jeg bruger KS under armene, virker godt og ingen lugt. Har haft svamp i lårkrogen ved 

trussekanten. Der vasker jeg med KS med en lille vat tampon. Virker bedre end alt det salve fra 

apoteket. 

 

Charlotta Rexmark.  Jag har haft ett fult, mörkt ärr efter en brännskada (körde upp handen i taket på 

ugnen när jag skulle ta ut en kaka i tidiga 20-årsåldern) på handleden i alla år, och nu när jag tittar 

efter det så är det borta. :-o Jag har inte behandlat lokalt utan bara använt KS och MSM dagligen de 

senaste sex åren. Hur länge det har varit borta vet jag inte för jag har inte tänkt på det förrän nu, 

men borta är det. Så pass osynligt att jag nästan blev osäker på vilken hand det var. 

 

Madeleine Muttilainen. För ett par veckor sedan fick min dotters kompis ett getingstick på kinden. 

Va dessutom första gången. Vi va på en strand å ja hade KS med mig i en sprayflaska. Sprutade på 

kinden, dränkte ett hörn på handduken å höll mot sticket i ca 20 minuter. Från att hela kinden va röd 

å började svullna å själva sticket syndes tydligt till att vi kom till hennes mamma som då inte ens såg 

var sticket varit....så jäkla bra funkade det. Händer det igen ska ja ta före å efterbild… 

 

Emma Hellberg Westlund. Om jag bara vetat om ks för drygt ett och ett havlt år sedan hade min lilla 

tjej sluppit 4 st felbehandlingar, stark pencelin och ett stort ärr på kinden. Det visade sig tillslut att 

det var svinkoppor hon fått MEN läkarnas "gissande" ledde till en stor infektion som resulterade i 

stora varbölder, smärta och idag ett fullt ärr. Men sen ett år tillbaka har vi alltid en dunk ks hemma! 

 

Anja Perniel. Hade borrelia för tio år sedan, fick en stark pensolin kur det slog ut alla slimmhinnor, så 

jag har plågats av detta i alla åren till och från. Har haft cellförändringar och svampinfektioner. Men 

sen jag börjat med ks och MSM så har jag blivit mycket bättre. Sprayar med ks och MSM,tre gånger 

om dagen, plus att jag tar en matsked ks + msm ett kryddmått + ett glas aloeverajuice 99,4% eko. 

 

Britt Johansson. Jag sprejade ks på min hund just i ljumskarna där han var väldigt utsatt samt att han 

fick i dricksvattnet. Det har eliminerat fästingbett till ett minimum mot vad det har varit. 

 

Kristina Strålman. Jag hade överbelastat ett knä, ont länge...tog msm o cocosolja o gnugga på knät 

på kvällen sov med det o mycket bättre dagen bättre gjorde det en gång till sedan var värken borta! 



 

Hanna Enell. Hej, jag brukar faktiskt berätta för läkarna jag träffar. Mina barn går hos habiliteringen 

p.g.a sjukdom. När dottern insjuknade i något som läkarna fortfarande inte vet vad det var så låg hon 

på sjukhus länge. Hon låg hemma i 15 månader och var så sjuk att vi trodde att slutet skulle komma 

snart. Med tre A4 sidor med läkemedel och inget hjälpte. När jag fick veta att KS o Msm fanns så gav 

jag henne detta och det blev snabbt mycket bättre. När läkarna på neurologen sedan träffade henne 

frågade han faktiskt vad vi hade tagit. När jag berättade vad vi använder blev han mycket intresserad 

av detta. Jag gav honom länkar att läsa på själv och sa även vad han inte ska gå på för bluffartiklar om 

KS. Han kan ju inte direkt neka till den positiva förbättring som hon fick. Alla läkare som jag har pratat 

med har varit både intresserade och positiva till mitt ks mission. 

 

Anja Perniel. Höll hemligt för min man att jag använde ks. Men sen snubblade han och slog upp ett 

stort jack i huvudet, då plockar jag fram flaskan med ks och sprejar på såret. Det läktes jättefint. Han 

var alldeles chockad. Visste inte att det finns sådana underbara hjälpmedel för sårläkning, som ks. Så 

nu berättar han för alla som vill lyssna, hur bra ks och MSM är! 

 

Malin Andersson. Det finns många studier som bevisar effekt av KS. Det är välkänt och dokumenterat 

att KS har god effekt mot bakterier, virus, svamp och vissa parasiter. Dessutom syresätter KS blodet 

effektivt, samt har en antiinflammatorisk verkan. Detta kan inte ens skeptiker (se VoF:are) förneka, 

även om det är en nagel i ögat på dem.. Numera kan de inte heller hävda att KS är farligt, då det finns 

många studier som klart motsäger detta. T om VoF:are tvingas erkänna att KS kan ha effekt, men då 

enbart vid utvärtes bruk. .Detta stämmer självklart inte. Faktum är att KS (och andra silverbaserade 

preparat) användes av sjukvården fram till 50-talet. Det användes mot diverse infektioner, inkl. sepsis 

(blodförgiftning) med goda resultat. För vissa skeptiker duger endast kontrollerade randomiserade 

placebostudier. Dessa typer av studier finns ej när det gäller KS (vad jag vet), men det beror ff. a. på 

att denna typ av studier ej var kutym i början av 1900-talet. Dessa studier är kostsamma och svåra att 

göra (korrekt och oberoende dessutom), och eftersom ingen kan tjäna pengar på ett preparat som ej 

genererar pengar (d v s patenterbara produkter) så är det ingen som är villig att göra sådana studier. 

Dock ska här betonas att dessa studier ej finns för flertalet läkemedel heller. Vacciner är en grupp av 

läkemedel som det aldrig görs långvariga dubbelblindstudier på, inkl. en grupp som bara får placebo. 

Dessutom : Även andra typer av studier är vetenskapliga, som t ex de som har gjort på KS (även om 

de ej anses ha samma dignitet) . Varför använda hydrokortison + antihistaminer om man har tillgång 

till naturliga och harmlösa preparat, som t ex KS? Det sistnämnda är dessutom billigare och bättre för 

miljön, och tillika utan biverkningar. 

 

Linda Karlsson. Tack vare att jag läste om denna tjejen, så fick jag min dotter att prova Ks mot sina 

svinkoppor, och det syns ingenting längre, inte minsta ärr, och det är vi tacksamma för. Vi smörjde 

med Ems-salva också. 

 

Marika Marre Cederblad. Vi adopterade en hund från irland i Juni och när vi fick hem honom hade 

han fem knutor i huden runt snoppen. Har behandlat den med ks och det tog ca 1 1/2 månad och nu 

är det inga knutor kvar och endast små sårskorpor kvar att läka.. Jag vet ej om det var nån typ av 

virus eller vad det var men msm och ks om vartannat i dricksvattnet och ks dränka knutorna har gjort 

att de reagerade och blödde och började lossa... Hade jag åkt till vet direkt han kom hem till oss så 

hade de förmodligen opererat bort eller gett medicin... Knutorna var ej tillbesvär för honom förutom 



att det tyngde ner mer på ena sidan och han kissade i sne stråle... Sen såg det inte så bra ut med 

utbuktningar där men nu är det rakt och slätt där. Hipp hurra för Kollodialt Silver. Återkommer med 

bilder och berättelse i morgon om jag hinner sammanställa allt. Kram och godnatt på er. 

 

Marita Langås Björkskog. Jag har använt ks på mina barn och dom är nu 2-10 år. Minsta var 1 år när 

jag började med Ks. Morgon och kväll tar vi 5 ml. Mer och oftare vid sjukdom. 

 

Michaela. Rena undret! Min man sågade av sig fingertoppen till nagelroten. läkaren sa att nageln/ 

fingret inte kommer att växa ut igen. Vi baddade från dag 1 med Kolloidalt Silver. Min man hade 

aldrig någon smärta! Och nu är fingret och nageln utväxt igen!!! Om man tittar noga kan man kanske 

se att den är sned ;) Vi har också sedan 8 år ( sen vi tar silver vid första tecken på ev förkylning inte 

varit förkylda någon gång,). När vår Hund hade öroninfektion baddade jag med silver och hon fick det 

i maten… allt borta efter 1 dag… samma när hon skar sig i tassen… använde då Silversalva och badda 

med silver… 

 

Maria Nordström. Jag har provat allt mot mina eksem runt ögonen men inget har hjälp. Men efter 

några dagar med Kolloidalt silver var mina besvär avsevärt bättre och efter 3-4 veckor helt borta. 

Rekommenderar varmt denna produkt. 

 

Elin.Jag har provat kolloidalt silver och märkte att min förkylning gav med sig direkt. Drack även två 

kapsyler då jag blev matförgiftad och blev betydligt bättre på några timmar. Fungerar även superbra 

att badda på utslag. Badda rikligt och dagen efter hade det torkat ut helt. Otroligt bra! 

 

Lotta. Jag använder Kolloidalt Silver dels till min häst, dels till mig själv. KS hjälper till att rensa mage 

o tarmar på honom. Han mår MYCKET bättre när han får KS. Dessutom försvinner geggan i ögonen 

han annars får så lätt. På mig själv har jag använt det på huden. 

 

inga gullbritt isaksson. Har inte varit förkyld el.ont i halsen (peppar peppar) det bästa som finns mot 

alla virus o bakterier!!!och mot variga Nageltrång!jättebra!!! 

 

Anne Marie Tålig. Jag har faktiskt inte varit förkyld sedan jag började med ks för ett år sedan, peppar 

peppar. Det är väldigt viktigt för mig att hålla mig frisk eftersom det alltid tar väldigt lång tid innan jag 

kan sjunga igen efter varje pärs. 

 

Helena Lindell. Lignisul MSM. Inte längre några knakande leder, mjuk i kroppen, samt naglar och hår 

har fått bättre kvalite. 

 

Mari Åhlin. Frågade mig fram om hjälp till mitt barnbarn som är så torr i hyn. Då Många 

rekommenderade EMS-Salvan eller EMS-cremen så testade vi! Trodde inte det var sant! Säger bara 

Att nu har hon EMS-SALVA både hemma och hos oss så vi alla kan smörja in henne då hon badat! 

Rekommenderar Både EMS-salvan OCH EMS-cremen! Ska erkänna-Farmor använder också EMS-

salvan. Supernöjd! 

 

Mats Sundelin. EMS-créme. Härlig creme. Huden blir fantastiskt mjuk av den. Jag tar den på läpparna 

också på natten men jag kommer att köpa salvan också nästa gång. 



 

Annelie. Min son har kronisk urticaria som har lämnat stora öppna sår som aldrig läker. Vi har provat 

det mesta men inget hjälper. Han var skeptisk till ems-salvan till en början men nu har alla såren läkt 

till 90%. På bara 10 dagar! Något som läkarna har kämpat med i flera år men aldrig lyckats med. Helt 

otrolig! 

 

Ingegerd. EMS-cremen är underbar för min torra hud och inte minst som fotcreme - en favorit i 

badrumsskåpet. 

 

Ann-Marie Lovén. Fantastisk EMS-kräm, dryg och skön att smörja in i huden. Tog bara några dagar, 

så var mitt inflammerade ben mycket bättre. Verkligen värd priset!! 

 

Marina. Ems-cremen använde jag när mina ben var så torra att det flög vita partiklar som fastnade på 

kläderna inte roligt att se o då kom jag på att jag hade en flaska stående som jag direkt tog o smorde 

på dagen efter syntes inget av de torra partierna utan benen var släta igen så nu underhåller jag med 

denna härliga. Samt att Ionsilver håller jag min förkylning borta , bra mot svidande ögon öron, tar 

bort värk i halsen , diarre, utmärkt mot kattbett mm listan kan bli hur lång som helst 

 

Lena Lindqvist. EMS-salvan är min nya hudkräm, den är mjukgörande och luktar gott. Använder den 

också när jag gör ren hundens öron. 

 

Anjelina. Jag tycker att EMS-salvan var kanonbra mot finnar och kvisslor. Den är efektiv men 

samtidigt mild. Desutom luktar den gott. De dröjde ca 3 veckor innan man såg resultat, men dessa 

var varaktiga Dessutom fungerar salvan bra på torr och känslig hud. Jag är mycket nöjd! 

 

Märta Andersson. Använder EMS varje dag… har inslag av eksem på händerna. Av salvan blir jag 

mycket bättre.Till saken hör osså att jag jobbar i storkök.. Skulle inte klara mej utan EMS salvan. 

 

Karin. Min 13år gamla hund blir mjukare i lederna när han får Glukomax varje dag. 

 

Yvonne Kardenbäck. Fantastiskt mitt svåra exem borta tack vare kolloidalt silver. Inget annat hjälpte. 

 

Annétte Fagerberg. Jag har använt KS och MSM i tre veckor och känner att jag orkar mer. Har 

kol+astma. 

 

Marika Marre Cederblad. Sammanställning av otroligt resultat.Jag har använt mig av KS i tre år och 

har fått bort mollusker, förkylningar och tvättat sår av olika slag på människor, katter hästar och 

hundar med jättebra resultat. men detta sista som jag använt ks till har varit helt otroligt resultat 

somjag inte trodde var möjligt, var säker på att vi skulle fått åka in och operera bort knutorna ifall de 

inte hade lossnat såhär. Vi adopterade en greyhound från Irland i juni, när vi fick hem honom hade 

han fem knutor i huden runt snoppen. Två mindre på vänster sida och tre ganska stora på höger sida. 

Han hade ej ont men högersida trycktes ner och han kissade snett pga det. Jag började med msm ena 

dagen i vattnet och ks andra dagen i vattnet så fortsatte jag. Sen dränkte jag knutorna i ks å baddade 

ca 5 min varje dag... efter en vecka såg det ut som dessa första bilderna. Då hade de två minsta på 

vänstersida börjat lossna mörkna och blödde lite. De stora på höger sida hade enbart krympt lite och 



fått sprickor från att ha varit blanka hårda knutor utan sprickor. Fortsatte med ks varje dag samt msn 

och ks i vattenskålen. åkte bort 3.e veckan så då behandlades inte hunden alls. när jag kom hemigen 

körde jag stenhårt med att dränka i ks på knutor och sår. han badade mkt oxå den veckan å de stora 

knutorna på högersida började bli trådiga och fläka ut sig.... de små på vänstersida oxå.... nu efter 1 

1/2 månad sen vi började så har knutorna lossnat och börja läka och hans pisstråle är rak! HEJA KS!!! 

Ks direkt från flaskan hällde över knutorna å hade bommulspads runt å sen håll bommulspadsen 

dränkta i ks på knutorna ca 5min 

 

Bild ett höger sida tre stora knutor en vecka efter ks började användas, börjat skrumpna och bli 

sprickiga.... 

 

 
 

Efter en vecka vänster sida två små knutor reagerade snabbare och har börjat dö å mörkna samt 

lossna lite... 

 



 
 

Ca 4 veckor så har allt blivit trådigt och börjat blöda och lossna.... 

 

 
 

Här ser man sår efter där en av de tre stor knutorna suttit....det lossnar å jag fortsätter hälla ks över 

allt... 

 



 
 

Bild tagen uppifrån när hunden ligger på rygg... 

 

 
 

Efter ca 6 veckor har allt lossnat och kvar är sårskorpo och han kan kissa rakt och det ser bra och 

lovande ut. Jämför denna bild på höger mot första bild höger så är det helt otroligt. 

 



 
 

Vänster sida läkt lite fortare då det var betydligt mindre knutor här. 

 

 
 

Tine Hansen. Jeg har lavet et forsøg i min lille havedam. Der var trådalger, som lå som et boblende 

lag ovenpå vandet. Jeg fjernede det med et net, men det blev ved at komme. Så hældte jeg ca 1 lille 



kop sølvvand i dammen. Ventede en uge og tog det foto. Da var alle algerne sunket til bunds, men 

var stadig grønne. Nu 14 dage efter er det nedsunkne lag blevet brunt og der er ingen nye alger i 

have dammen. Fuglene /hunden / katten kan stadig drikke og bade i vandet, det er da en fornøjelse 

at vide. 

 

 
 

Rebecka A Sand. Antingen så har det varit ett mygg- o fästingfattigt år eller så hjälper ks till med att 

hålla ohyran borta. Mygg älskar mig o jag brukar vara sönderbiten på sommaren. Har haft 1 myggbett 

på hela sommaren. Fästingarna älskar naturligtvis min långhåriga katt men inte en fästing på henne 

sedan jag blandar ks i hennes vatten.  

 

Sofie Petersson. Någon som har kunskap om glukosamin? Är det bra att ta tillsammans med msm? 

Har tagit msm flera månader med mycket god effekt, men undrar om effekten stärks av glukosamin? 

 

Tina Dahlgren. Ems-salva är toppen mot ärr. Mitt fula keloidärr efter axeloperation 2009 har blivit 

mycket finare. 

 

Linda Lisshammar. Jag har psoriasis och silver-omslag hjälper mig. Smörja även med silversalva som 

ett komplement. Fungerar klockrent. 

 

Diana Dössing. Smörj med silversalva. Läker snabbt då jag har sårutslag. 

 

Inkan Pling.  Min "man" fick en oerhörd snärta med värsta magknipet igår kväll efter att ha ätit 

popcorn, så jag gav han en deciliter KS & smärtan var borta på 20 min. Han är stor skeptiker & har 

varit svår att få å tro på detta, men jag lyckats med både det ena å andra på honom, bla har han blivit 

av med svamp i kroppen som inga tabletter hjälpt på. Han är lite av en orolig själ & första gångerna 

fick han känningar som stickningar i ansiktet & svettningar, men det var bara psykiskt & gick över när 



han märkte att det inte var farligt, snarare tvärtom väldigt nyttigt & bra. 

 

Jerker Andersson. KS håller min autoimmuna sjukdom i schack. Jag har utmanat skeptikern Mats 

Reimer att låta ta prover på mig, både före, under och efter ett skov, samt också prover efter 

inledande skov där jag tagit KS för att avbryta skovet. Han antog ej detta. Hade han gjort det hade 

han garanterat blivit överbevisad. Jag slår vad och lägger 50.000 i potten. KS är det som hjälper mig. 

 

Eivor Andersson. När jag i slutet av -80 talet fick muskelinflammation i nacken och axlarna så fick jag 

först medicin hos doktorn och det hjälpte inte och av en slump träffade jag en homeopat som 

frågade hur jag mådde då han såg att jag var dålig. Han tryckte in tummarna i två av knutorna jag 

hade på axlarna och jag svimmade så ont gjorde det. Han gav mig tabletter och sa att nu blir du värre 

i tre dagar och sen vänder det och det kommer aldrig tillbaka så som du har det idag. Allting stämde.. 

de tre dagarna hade jag jätteont och sen blev allt bara bättre och det har aldrig kommit tillbaka så 

som jag hade det då. När jag bör jag började med KS för 2 1/2 år sen fick jag huvudvärk och 

illamående som sen försvann efter en vecka..det här är två saker som har en sak gemensamt...att det 

rensade ut saker som inte skulle finnas inuti kroppen och sen blev allt bra...Jag är själaglad över båda 

de här sakerna. Med KS var bieffekterna att jag blev friskare från många saker...ex alla magproblem 

jag har haft i hela mitt liv..tandvärk m.m. 

 

Marita Westling. Jag drack massor av kokt, avsvalnat vatten med KS i när jag hade salmonella - jag 

kunde inte äta alls! Vatten kunde jag behålla men inget annat. Kopp efter kopp, säkert 2 liter per dag. 

Det tog ungefär två veckor innan den gav sig. Ge inte upp! 

 

Ellinor Biörklund. KS tar även fläckar som rödbeta och körsbär. Har inte haft tillfälle att kolla blåbär. 

Jag sprayar också mitt kylskåp speciellt viktigt nu under sommaren och på kvâllen tar den bort min 

maskara. Vadå universalmedel! 

 

Mia Melin. Jag skulle både dricka KS och behandla lokalt. Min syster hade grym PPP som försvann 

bara genom oralt intag. 

 

Linda Karlsson. Jag använder ks och L-lysin vid utbrott...det funkar mycket bättre än virushämmande 

medicin som läkare skrev ut. 

 

Ann Stieberth. För fyra veckor sedan krossade jag mitt ringfinger. Vid varje omläggning som jag 

gjorde sköljde jag med KS och fingret har läkt fortare än jag drömt om! Jag flyttade en sten i närheten 

av en annan. Kom för nära. Jag har grävt undan jord och sten för att få en altan i nivå - inga 

trappsteg. Kontaktade vårdcentralen först som skickade vidare till akuten. Stelkramp o röntgen. 

Fraktur som också läkt fort. Tre omläggningar gjorde sjukhuset sen jag själv var 2-3:e dag. Jag är så 

glad. Läkarna sa att det skulle ta lång tid att läka och ev plastikoperation. 

 



 
 

Hilmar Åström. Har haft magproblem i många år, IBS bland annat. Har tagit KS och MSM i endast två 

veckor och är redan bra!! Jag har ett helt nytt liv nu så jag rekommenderar detta starkt till er med 

magproblem! 

 

Eivor Andersson. Idag kan jag leva normalt sen jag började med KS och MSM med mina magproblem. 

Idag kan jag äta allt som jag inte kunde förr utan att jag behöver veta var toa finns. Skulle jag någon 

gång känna lite oroligt i magen när jag har ätit så har jag alltid min lilla sprayflaska med KS i och som 

jag sprayar några gånger under tungan och det slutar oftast och om det inte räcker så tar jag en 

skvätt KS i ett glas vatten och dricker och det blir som bomull i magen. 

 

Kristoffer Karlsson. Körde också KS + MSM samt D-vitamin i två månader och hjälpte mot min mage 

också (IBS) Slutade för att KS tog slut. Nu har det gått två månader och har beställt nytt, då magen 

börjat krångla igen. 

 

Eva Stigberg. Började ta MSM en knivsudd varje morgon för ca 2 veckor sedan för onda hälsenor. 

Fantastiskt nog tycker jag att det känns bättre har har äntligen börjat jogga lite försiktigt. 

 

Peter Mitakidis. Nageltrång, 24 timmar senare besvärsfri pga omslag med kolloidalt silver. 

 

Ann-Charlotte Landby Eriksson. Jag har haft astma sedan 1986, IBS, lipödem och 2011 åkte jag in 

akut för ett stort skov av SLE (systemisk lupus erythematosus). Jag hade då njurinflammation, 

lunginflammation, hjärtsäcksinflammation och blodkärlsinflammation. Jag blev behandlad med 

skyhöga kortisondoser i tre månader innan jag blev så less på läkarna att jag tvärslutade. Kortisonet 



gjorde så att jag var speedad dygnet runt och gick upp 15kg. Då började jag med cytostatika och 

cellhämande medicin. Tyckte ändå att min kropp inte svarade på behandlingen. Maj 2013 slutade jag 

tvärt med alla mediciner men tog prover regelbundet. Efter nån månad blev proverna bättre. Nu i 

slutet av maj 2016 började jag med msm och kollidalt silver. Jag tog prover innan och snabbsänkan 

har legat stadigt på runt 3,5 och sänkan på 21-23 sedan juli 2013. Tog prover igår och nu ligger 

snabbsänkan på 1,9 och sänkan på 17. Tack MSM och KS!!!! Behöver inte ta längre så mycket 

astmamedicin heller och det är en stor bonus. Även lipödemet börjar bli lite bättre och magen, IBS 

problemen existerar nästan inte. Jag ser verkligen framemot detta år med msm och ks som vänner… 

 

Jeanette Hedell. Jag klev i ett jordgetinsbo härom sommaren, fick massor av stick och ont som 

sjutton. När jag väl kommit mig hem så sprayade jag rejält med KS och det var som ett mirakel, 

smärtan gick över och det syntes knappt någonting efter ett par timmar. Detsamma gällde min häst, 

han fick massor av bett också och jag sprayde på han med (vi gick båda två, jag först och han efter på 

en smal passage vid en myr, när jag klev i getingboet). 

 

Anja Perniel. Ks är kanon mot geting stick. Min kära man blev getingstucken, över på några minuter, 

med ks. Slog upp ett stort jack i huvudet. Läkte på några dagar med ks. Ett bland det bästa som hänt i 

mitt liv är att jag upptäckte ks och fått vara med i denna grupp. 

 

Christin Viltsilvra. Det här är den bästa medicin för det mesta! Både jag och katten använder det, 

utvärtes är det suveränt för sårvård, det läker direkt! 

 

Irene Roccström. Mycket bra. Har inte haft en enda förkylning sedan jag började använda detta för 

två år sedan. Innan dess var jag ofta förkyld. 

 

Marie Möller. Det enda som hjälpte mot en fruktansvärd magsjuka vi hade i januari. 

 

Catharina Högstedt. Har kört kur på 1/2 deciliter ionosil shot morgon/kväll mot uvi. Slarvat lite men 

det funnar ju!  Hade blod i urinen som e borta nu!!! 

 

Vivianne Levin. Ja det är min erfarenhet också. KS slår ut uvi. 

 

Mari Rickardsson. I dag berättade jag för min nya tandläkare att jag inte haft blödande tandkött 

sedan jag började med KS och MSM. Själv kunde hon inte vara utan MSM för då blev hennes artros 

sämre. 

 

Ann Alexandersson. Mitt lilla barnbarn på 2 år fick feber och tog sig för örat. Jag droppade i en 

droppe KS och ett par timmar senare ser jag att hon har jätte mycket vax (kollade väl inte så noga 

första gången) det var en jättepropp som min dotter kunde ta ut. Åassade på att kolla andra örat oxå 

...samma sak där ser en hård propp men droppar KS och den mjuknar så att hon kunde ta ut även 

den proppen. Tog en droppe i varje öra innan läggdags och dagen efter var det onda borta liksom 

febern men gav en droppe till för säkerhets skull. Funkade kanon. 

 

Annika Källgren. Jag använder enbart KS mot både hörelsgångseksem och vaxproppar. Funkar 

kalasbra! 



 

Johanna Jozic. Blanda ks och kokosolja. Makalöst bra. 

 

Malin Rosén. Vill du förlänga livet på din mascara så länge det går? Spraya kolloidalt silver ibland på 

borsten och gno runt på insidan!! Inte bara håller den längre utan blir dessutom lite renare och 

fräschare! 

 

Birgitta Thelfer. Måste bara berätta. När jag hällde kokhett vatten i kaffetratten råkade jag välta den 

och fick det varma kaffet över handen. Hällde kolloidalt silver i en bunke, stoppade ner hela handen 

och satt så i ca 30 min. Ingen rodnad ingen svullnad inga blåsor, handen är helt normal. Detta hände 

för ca 3 timmar sedan. Är så tacksam att jag har detta medel hemma. 

 

Marie Gustafsson. Under min semester har jag slarvat med både MSM och silvervatten, efter 4 v såg 

mina händer ut så här. Nu har jag tagit min dos i 2 v, titta på resultatet! Jag vet inte vad det beror på. 

Hos läkaren skriver man bara ut kortison som gör det hela värre. Jag tar 1 tsk MSM och ca 20 ml 

silvervatten på fastande mage. 

 

  
 

Anette Z Nylin. Har samma problem. Men blir bättre med Ks och MSM. 

 



 
 

Katja Rinta-Filppula. Min mor har sedan 2009 haft bensår och ett flertal gånger nära till 

blodförgiftning, nu har vi under ca två veckor sprayat hennes ben vid bandagebyte och nu är det ena 

benet läkt. KS fungerar! 

 

Anja Perniel. Mitt hår har blivit jättetjockt och lockigt.hade lite grått i pannan, men det har 

försvunnit. Tagit msm i 4 månader. 1 tsk +havtornsjuice +nyponpulver. En msk ks, morgon och kväll. 

Mår såå bra! 

 

Inga-Lill Ek. Det hjälpte mig och mitt ryggont, på ett par veckor med ks och msm. Gjorde som jag blev 

tillsagd, 15 ml ks morgon och kväll, hålla kvar i munnen ett par minuter sedan svälja. msm började 

med ett kryddmått och ökade 1 mått i veckan. Man hittar sin egen gräns. Min gräns är nu ca 2 1/2 

tsk, har stått stilla där ganska länge. Bästa msm-effekt med C-vitamin 1000 mg. Jag har blivit som ny 

och det är underbart. 

 

Sandra Blom. Har också exem, en sorts psoriasis. Upplever att när jag smörjer med kokosolja blir det 

mer torrt. Har sprayat med ks och nu gjort en kräm med msm och vanlig mild lotion som funkar 

kanon, är mycket bättre och har helt slutat med kortisonkrämer.  

 

Nillan Gramell. Min kompis har psoriasis och hon började med MSM +vitamin C och hennes Psoriasis 

blev så mycket bättre på bara en vecka och nu efter en månad kan man knappt se att hon har den 

sjukdomen =) tilläggas bör att, hon är i 60 årsåldern och har haft Psoriasis sen hon var 20-25 år… 

 

Idun Maria. Ibland har man tur! Var på ett större möbelvaruhus å strosa runt lite med en vän och vi 

bestämde oss för att käka lite, vilket vi aldrig brukar göra. Vi beställde nån vegetarisk pasta som såg 

okay ut...men det var den tyvärr inte,vi blev jättedåliga. 10 min in i måltiden kände vi att nåt va galet 



och fick springa in på toa min vän blev riktigt dålig å vi kontaktade perspnalen så min vän fick gå 

bakom "kulisserna" och lägga sej. Det lustiga var att jag denna dag hade plockat med en flaska K.S 

som min vän hade önskat sej,,just idag ??!! Den korkades upp och intogs i rejäla klunkar medans en 

förbryllad sköterska tittade på och efter typ 20 min var vi båda på fötter och på hemgång. När jag 

berättade f sköterskan vad det var för mirakelkur vi tog så sa jag att det var K.S och hennes respons 

var "e inte det förbjudet, det är väl både giftigt och humbug" Snacka om felinformerat pucko tänkte 

jag. hon såg ju att det hjälpte. Tack för K.S 

 

Lotta Torgnyson. Kollagen kolit välkommen i "skit klubben" har haft i 20 år vägrat ta medicin då de 

inte hjälp ett dugg, men ks å msm lindrar skoven.. Eller vänta nu när hade jag ett sist?? Undviker 

gluten,socker å snabba kolhydrater sedan april.intagit c/d vitamin magnesium sedan nov, Mår bra 

men behöver få ordning på min sköldkörtel inte helt lätt.. Men men kan inte få allt..levaxin tror jag är 

en liten bov i dramat i tarmen… 

 

Lillemor Winberg. Har kronisk C Hepatit och varit mkt illa däran tidigare, nekat traditionell 

behandling på sjukhus, har detoxat min kropp själv och boostat mitt immunförsvar med mineraler 

olika sorter, MSM och KS . Mina levervärdena är nästan normala, har en ärrbildning i levern men inga 

metastaser, processen har avstannat! Vet att det beror på mina egna intiativ och alla råd från denna 

grupp! Hade jag tagit emot den traditionella behandlingen ett sjukhus ger en patient med min 

diagnos, tror jag inte jag levt i dag! Vill påpeka att jag burit detta virus i levern i 30 år ! Så jag är ett 

unikt fall! Tack! 

 

Nina Persson. Fick reda på KS genom en vän! Blev så nyfiken på vad detta va! Min tanke var Direkt,,, 

Kan jag få må bättre,,, svaret kom ganska omgående, ja det kunde jag,,, alla mina prover dom senaste 

20 åren har varit dåliga,,,, och efter 3 veckors intag av ks så skulle prover tas igen,,,, läkarbesöket blev 

en hit! då läkaren tittade på mig o sa! Nina dina prover har aldrig varit så bra,,,, hon kunde inte förstå 

hur det hade gått till,,,, och jag mår fortfarande lika bra. 

 

Carita Huatorp. Hittade KS genom min kusin. Jag har KOL och mår bättre nu! 

 

Kersti Runfors. Letade efter en huskur mot inflammation i tandköttet pga en visdomstand. En person 

skrev att ks skulle hjälpa, jag hade aldrig hört talas om produkten. Men jag beställde en flaska och 

började hutta och dränkte in tussar som jag bet ihop om. Efter ett par dagar fanns inte ett spår av det 

infekterade, svullna och varande området. Nu finns en 5 litersdunk hemma ALLTID, 

användningsområdena är nästan oändliga. Tack för KS och för denna grupp med såå å mycket 

kunskap. 

 

Marie Nordgren. Min dotter fick tips om att använda ks till sin hund med fuktexem. Så läste hon om 

det och fick tips om denna grupp. Hon ringde mig och berättade om ks och ville jag skulle prova för 

min astma och ledgångsreumatism. Jag mår mycket bättre i dag och tar ingen astma medicin. Mår 

bättre i kroppen. 

 

Phibi Chibi Hansen. Jag jobbar på förskola och har inte blivit sjuk än så länge sedan juni. Förra 

terminen åkte jag endast på en förkylning fastän jag torkade 1000 snoriga näsor. Så fort jag känner av 

något tar jag en klunk ks annars inte. När det går magsjuka tar jag ks varje kväll. 



 

Helene Elf. Jag har inte varit förkyld sen jag började med ks i vintras:) hade 3-4 per månad före det. 

 

Yvonne Kardenbäck. Hade en vårta ovanpå handen i tumgreppet. Var och frös den i två omgångar, 

blev bara större till slut som en enkrona. Synd att jag inte tog ett foto. Dränkte in en padd med 

kolloidalt silver när vårtan löstes upp skrapade jag försiktigt bort det lösa lagret. Upprepade varannan 

dag. Idag finns inte spår av vårtan. Jag lovar dej min hand såg för jäklig ut. 

 

Knut Inge Lande. KS hjälper. Mina lösa tänder fastnade jättesnabbt. Hade problem med 

tandköttinnflamarion i många år, förlorade 4 tänder(och x antal 1000-lappar) innan jag började med 

KS. 

 

Elisabeth Schmidt. Jeg har haft sår i næsebor, som ikke vil forsvinde, heller ikke med ks i sprayform. 

Tænker det nok er en overvækst af stafylokokker. Vil bare sige, at man sagtens kan bruge ks salve 

samt creme inden i næseborets yderste del uden problemer. Det svier ikke! :-) Efter et par dage med 

at drikke ks og smøre m salve er det næsten væk. Uden ubehag. 

 

Vaida Gudaityte. Mitt hår har återhämtat sig med MSM och WO (water only). Har tvättat hår med 

enbart vatten och ibland nässelavkok i 1,5 år. Det fungerar! 

 

Anja Söder. Några matskedar KS morgon, middag, kväll outspätt. Det har hjälpt mig med både 

smärtan i kroppen och diverse magproblem. Det finns inga som helst biverkningar. 

 

Sndra Grnbom. Har hållt min crohns under kontroll med bl.a. silver, kost och vitamintillskott sedan 

våren 2012 då jag slutade helt med immunosuppressiva läkemedel och kortison. 

Louise Henrysson. Samma här! 

 

Marisa Costa. Har precis kommit hem från Mallorca. Jag fick skoskav under en promenad redan efter 

2 dagar där.Är inte så känslig av mej och rättså smärttålig.Jag nonchalerade såret och svedan hela 

veckan.Såret blev tillslut stort som en enkrona och en stor blåsa la sej över såret. Blåsan sprack och 

rena köttet var framme. I två dagar inräknat resan (åkte barfota hem) hade jag alt ett köttsår. Inatt 

när jag kom hem var foten likt en fotboll. Varm svullen kladdigt sår. Var beredd på taxi direkt från 

Arlanda till akuten. Sååååå illa såg det alltså ut. Struntade i akuten ändå. Väl hemma.Opererade foten 

själv med pincett liten sax,alltså tog bort allt kladd OCH sist men inte minst.Offrade 5 dl silver som jag 

hällde direkt ner i såret sakta, under ca 15 min. La sedan förband med silver på. Idag rosa fint och har 

redan krympt och ALL svullnad borta. Behöver jag säga att jag älskar silver? 

 

Rose-marie Sjöstedt. Tänk vad kolloidalt silver kan göra.Brände mig regält på tungan för ungfär en 

halvtimme sedan..genast sköljde jag med ks några ggr nu känner jag knappt någonting. Imponerande. 

 

Linda Baumgart. Mina tre hundar får KS, MSM och cocosolja varje dag i maten. Min ena har varit 

väldigt dålig öra-näsa-hals och blev sämre av antibiotika. Nu är hon nästan helt återställd. Hon får 

högre doser än dom andra. 

 



Annika Karlsson. Min hund har haft problem med inåtvända nysningar och har eskalerat senaste 

dagarna igår hade hon så hela dagen till den punkt att hon låg o flåsa. Misstänker noskvalster. Hällde 

i lite ks i näsan på henne igår kväll o inte en endaste gång har hon fått nysningar sen dess. 

 

Yvonne Hellström. Måste berätta, hade klåda så in i norden på ena lilltån i två dagar trodde en 

mygga bitit mig, men ser då att mellan tårna hade jag en spricka o däri satt en liten rackare ( fästing 

alltså) o jisses amalia tänkte jag hur ska jag få bort detta otyg då, svårt att bara dra ut den lite svårt 

att hålla i benet samtidigt som man måste hålla i tårna o sära dem samt dra ut fästingen...oj oj och 

för att inte tala om synen jag hade förstoringsglas för att se den..tänkte en stund " vad tusan ska jag 

hitta på" Såklart blev det bomull doppad i silver det fick sitta en kvart mellan tårna..döm om min 

förvåning klådan försvann, sen kolla jag efter eländet oxå och det var borta iiiiiiiiihaaaaaaaaaaho så 

bra. Bara en liten men blev lång kommentar om en liten rackare. 

 

Linda Baumgart. Jag har fibro och är idag symtomfri. Jag tar KS, MSM, Magnesium, vitaminer och 

cocosolja. Samt äter glutenfritt och väldigt sällan socker och alkohol. Detta funkar för mig. 

 

Mariana Karlsson. Silvervatten är bra för tarmen min har blivit bra o läkt, så ett stort plus för 

silvervatten - dom bara snackar o är rädda att silver vatten ska ta över allt. 

 

Pirjo Hartvik. Mina hund hade noskvalster, istället för att ta ut den dyra medicinen som veterinären 

skrev ut, så har jag faktiskt droppat KS i näsborrarna och nu är det borta. 

Stefan Sjöström. Ger alltid min hund en skvätt silver i vattenskålen. Och den mår prima. Och kommer 

göra så oxå. Tagit bort eksemliknande torr fläckar och nu helt kleen! Kan vara något för alla raser 

med hudproblem att prova. Bara en tanke. 

 

Hanna Thor. Sonen på 7 månader kaskadkräktes inatt 2-3 gånger.. Fick hem mitt silver iförrgår. Gav 

honom direkt litegrann. Tog själv samt till pappan :) Inge mer magsjuka här! 

 

Piri Varadi. Jag har ulcerös colit och det var faktiskt KS + bra kost som hjälpte mig bäst ur skoven och 

inte kortison, Asacol mm… 

 

Anita E Andersson A. Tack Anders Sultan, ingen Antibiotika sedan jag fann KS för snart 3 år sedan. 

Tidigare minst 3 ggr/år för återkommande UV. 

 

Melina Lavin. Sedan vi här hemma upptäckte KS, så har vi alla hållt oss friska. Mindre vabbdagar då vi 

sluppit en massa onödiga mediciner som vi tidigare tagit. Jämför jag med mina vänner som inte tar 

KS så är det en markant skillnad på våra barn och alla influensatider. Så synd att 

läkemedelföretagarna och sjukhusen inte öppnar sina ögon och vill folket det bästa. Tänk vad många 

liv man kunde och kan rädda! / hälsningar En småbarnsmamma. 

 

Ulrika Keränen. Använder kolloidalt silver men bara vid behov, förkylning, magsjuka, hudirritationer, 

gurglat vid problem med en tand, ögoninflammation. Jag är nöjd so far. 

 

Benny Sellberg. Jag blev frisk från kronisk borrelia. Jag var svårt sjuk i flera år innan jag fick rätt hjälp. 



Antibiotika i olika kombinationer under längre tid med örter, KS och basbildande kost gjorde 

underverk. Nu tränat i snart 3 år för att komma tillbaka i så god form som möjligt. Kan jag som höll på 

att stryka med i kronisk borrelia bli frisk så kan ni med. Det tar tid och är en tuff behandling men så 

värt det. 

 

Ingrid Lagerholm. Jobbar som sjuksköterska och inom sjukvården lägger vi om svårläkta sår med 

silverkompresser. Det är det bästa för att läka såren. 

 

Monica Lorenz.  Förstår då inte varför min syn blivit bättre, optikern undrade vad jag gjort, sa att jag 

använder MSM och KS, även i ögonen, denna gång skrev hon ut endast läsglasögon. Innan fick jag 

även använda glasögon när jag kör bil. 

 

Susanna Norén. Jag använder bara KS i ansiktet. Ingen lotion eller kräm. Och min hud har blivit 

jättefin! Använder en liten sprayflaska, morgon och kväll och kanske någon gång däremellan. 

 

Monica Andersson. Är en människa niska som tar mitt silver och mår jättebra av detta, fri från 

infektioner och uvi sen jag började med det, måste nu tala om att min stora svarta katt Nisse blev 

rejält biten av en vild katt i fredagskväll, det svullna upp och såg förskräckligt ut, man kunde ej 

komma nära honom för hans ilska blev tusen gånger värre. Gav han silver hela dagen i små portioner, 

tvätta gick ej (detta gäller hans framtass) döm om min förvåning att idag syns inte ett spår av varken 

bett eller svullnad, han går som vanligt igen, är pigg och äter. Skulle till vetrinären i morgon måndag, 

men det behövs inte nu. Tack för detta silver. Trodde inte mina ögon när han idag spatserade som 

vanlig. Tror kattor är speciellt mottagliga för detta silver och läks mycket fort. 

 

Mikael Löfstedt. Hade ett samtal igår med en person som jobbar inom vården som känner till KS 

positiva effekter , men som sa att de blir varnade uppifrån att rekommendera KS för patienter då de 

riskerar att bli anmälda. Hon nämnde att läkarna väldigt ofta är ute på luncher och andra bjudningar 

med och från läkemedelsbolagen. Skrämseltaktik mot det fungerande naturliga och mutor till läkare 

samt stenhård propaganda för allt som det finns patent på. 

 

Maria Berglund Kolbe. Stora skador har uppstått i min hjärna sedan jag upptäckte Silvervatten. Jag , 

och säkert många med mig har fått vanföreställningar om att sjukvården inte vill bota oss när vi är 

sjuka, bara lindra symptomen, och så har jag börjat inbilla mig att allt detta handlar om pengar, att 

läkemedelsbolagen inte gör mediciner för att göra oss friska utan för att tjäna pengar... Det här 

måste ju vara svåra hjärnskador som förmodligen inte går att behandla eller bota. Vad ska jag göra? 

Hjälp! (ironi). 

 

Mia Carlsson. Jag började ju med KS på grund av ett 25 års långt nässprayberoende! Av sjukvården 

fick jag fick kortison till hjälp! Fick näsblod o jätteont i näsan av kortisonet o det tog uppemot tre 

veckors användning innan nästäppan släppte! 1 vecka in i behandlingen med KS märkte jag stor 

skillnad. Nu har det gått nästan två år sen jag slutade o använde vanligt nässpray. Har dessutom inte 

varit förkyld eller sjuk sen dess jag började spraya näsan! Vi smittas ju lätt via slemhinnor! Så peppar 

peppar håller jag mig frisk denna höst, vinter o vår igen! 

 

Linn Hedin. Drog ut en tand för ca tre veckor sedan, fick tyvärr en infektion och hade fruktansvärt 



ont. Sköljde med kolloidalt silver i munnen (ca 1,5 dl) tog lite i munnen och behöll det där 5-10 min 

och upprepade till det var slut. När jag vaknade upp morgonen efter kunde jag äta som vanligt igen. 

 

Susanna Norén. Min dotters fotvårtor (täckta halva foten, så hon hade svårt att gå längre sträckor). 

Inget funkade. Utom KS. Efter ca 3 veckors behandling så är de äntligen borta. Först fick hon ha foten 

i blöt någon halvtimme, timme. Sedan dränkte jag kompresser i KS och lade på vårdområdet, därefter 

plastpåse på som jag knöt runt fotleden. Sedan strumpa på för att fixera plastpåsen. Detta fick ha på 

hela natten. Upprepas tills vårtorna går bort.  Använder som ansiktsvatten också, huden blir jättefin 

och porerna har blivit mindre. Huden är heller inte torr längre, jag behöver inte använda någon 

återfuktande hudkräm eller annat. Otroligt, efter alla dyra ansiktskrämer som jag köpt genom årens 

lopp. 

 

Jonna Nicolausson. Så fort jag får ett sår, blemma lr klåda så baddar jag med ks o vips så läker det 

ihop/slutar klia på bara några sekunder.. Har även använt när tand dragits ut och då slutat blöda 

ganska omgående. 

 

Therése Grevåker. Jag tror inte på KS alls... jag VET att det fungerar på allt från getingstick, brännsår, 

(sårläkning i största allmänhet), bakterier, magsjuka, halsont, tandköttproblem osv osv. Sånt kan man 

inte "tänka bort"... 

 

Carin Berg. Jag är forskare och någonstans måste man börja. Min erfarenhet är minimal och jag tror 

inte så mkt på alternativa läkemedel faktiskt. Men när min 2-åring fick svinkoppor för 3e gången och 

penicillin bara slog ut hans immunförsvar så var jag redo att prova allt. Hade aldrig hört om KS men 

testade och då började kopporna läka samma dag. Helt borta på en vecka. Mirakelmedel om du 

frågar mig! Förresten! En annan sak som drev mig att testa var butiksbiträdet på hälsokost. Jag 

undrade om hon visste nåt som kunde hjälpa. Hela hon lös upp och hon bara pekade och sa: "Där 

står det. Jag kan tyvärr inte säga nåt mer men du kommer inte bli besviken!" Jag fattade nada och 

försökte fråga på men hon sa: "Tyvärr, jag får inte säga något annat än att det renar vatten. Men gå 

hem och ring numret som står i bak på flaskan och ställ dina frågor." Det gjorde jag och dom var lika 

hemlighetsfulla där. Fattade ff nada med blev minst sagt triggad. Efter mkt skumma länkar på nätet 

hittade jag tillslut denna gruppen där jag fick svar på mina frågor och vågade prova. 

 

Minna Jernström. Ja vi har också läst de studierna men vi har läst ännu fler studier med positiva 

resultat. Jag har alltid varit öppen för att testa nya saker. Märkte ganska snart att de verkade bättre 

mot förkylningar, halsont, herpes än nått annat jag testat. Så jag behöver inte tro längre. 

 

Wilma Nord. Hundens öronproblem.....placebo funkar inte på djur. 

 

Sarah Boij. När mina små barn är magsjuka har de fått sippa i sig silvervatten under dagen. Och de 

har aldrig kräkts mer än en gång. Jag har svårt att tro att det skulle vara placebo. De vet bara att det 

är "ett glas vatten" så ja, det är verksamt. 

 

Annika Johnsson. Provade det på sår både på hundarna och mig själv. Blev imponerad. Mest när 

hunden hade förhudskatarr och blödde. Två dagar senare var han bra. Vet. ville ge honom metakam. 

..  Hundar har ingen placebo.. så ja, jag tror det är bra. 



 

Nina Sterckx. Jag tror det är svårt att hitta en "ks-typ". Så många olika individer. Ks är helt oflummigt 

för mig, och ett värdefullt alternativ och ibland komplement till traditionell vård. Jag fick tips om ks 

från någon vars omdöme jag litar på och eftersom jag numer oftast kan välja bort förkylningar, 

magsjukor osv gör jag det. Det kostar så lite om man jämför vad det hade kostat att vara hemma från 

jobbet, vabba osv. Vore toppen om läkare i Sverige vågade rekommendera och använda ks mot fler 

åkommor än brännskador. 

 

Rebecka A Sand. Älskar mitt ks! Senast idag fick en läkare en chock över att mitt födelsemärke hen 

rekommenderat mig att ta bort har försvunnit. Fick frågan vad jag hade gjort.. Dagligt intag av ks o 

smort in med silversalva blev svaret. Nu slipper jag ett kirurgiskt ingrepp. 

 

Camilla Arlebrink. Men nu får du väl ge dig. Tror gör man i kyrkan och inte på ett grundämne. Jag är 

väldigt less på människor som försöker likställa mitt användande av en mycket bra produkt med en 

religion. Vad som gör att jag använder det är för att det fungerar. Det vet jag och det fungerar väldigt 

utmärkt på mina djur som inte heller utövar någon religion aktivt och någon placeboeffekten kan 

man således inte hänvisa till där. Djuren är allt från akvariefiskar, fjäderfä, katt, hund och häst. 

Veterinärer behöver jag aldrig numera vilket jag ofta behövde förrut. Så när du ligger dålig i vinter så 

mår jag bra därför att jag provar och utvärderar utan att döma tillskillnad från dig. 

 

Jessica Palmgren. JAA, du VARFÖR??? Kanske för att min katt som lidit av en enligt veterinären 

obotlig kattsnuva har blivit frisk av att dricka KS och jag själv ALDRIG är sjuk och att sår och 

brännskador läker väldigt fort med KS kan vara några av många orsaker till VARFÖR jag tror på att KS 

fungerar. 

 

Ida Eklund. Det som driver mej är att KS är det som läkte mina brännskador/brännblåsor, det enda 

som hjälpte mot 4 års envisa bihåleinflammationer, istället för alla massa kurer med antibiotika, 

spolningar och operation.:) osv 

 

Lydia Olsson. Mina hundar tror varken på Gud, KS, chemtrails, cyrrylinjer mm. Ändå har de lyckats få 

bukt med svåra infektioner som skulle behöva antibiotika egentligen. 

 

Eva Heimdal. Ok tycker att det blev negativt mot Torsten. Jag kan bara svara för mig själv. Har kol och 

har haft utskrivet flertal medeciner att andas in. Har funkat sådär. Häller nu KS och innhallerar och 

mår efter ca 3 mån mkt bättre. Använder det på småsår mm. Testa produkter av olika slag måste var 

och en avgöra. 

 

Barbro Johansson. Min tro bygger enbart på att både jag min man mina hundar och många av mina 

vänner blivit hjälpta av ks, där inte utskrivna medeciner av både läkare och veterinärer inte hjälpt. 

 

Marie Sundberg. Själv är jag en i grunden utforskande person. Jag tror inte på något jag inte prövat 

eller konstaterat själv, antingen praktiskt eller via välbelagda forskningsrön. När det gäller KS har jag 

både egen erfarenhet av god effekt (sår, insektsbett, infektioner) och en övertygelse om de positiva 

effekterna som grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 



Sabina Hadzimahovic. Tror på KS eftersom det hjälpte mig. Mina problem försvann på ett dygn fast 

jag har försökt få hjälp för dessa problem i cirka tre år och prövat mycket som inte funkat inom 

sjukvården. 

 

Märta Lindqvist. Resultatbaserad erfarenhet. Enorm effekt både hos barnen, mig o djuren. (Lite 

placebo hos en häst.. Fick bort tioårig återkommande diarré med två doser silver. Ff stabil mage nu 

efter ca sex månader). Fick bort elak ögoninflammation som fem läkare misslyckats med då dottern 

var mellan ett o två och ett halvt år. Två dagar med ionosil o helt bra! Fått bort vinterkräksjukor på 

ett par h. Läker ut eksem.. Osv osv. Måste vara stolpskott till forskare som inte kan validera 

effekterna. 

 

Johanna Börjesson. Jag tror ingenting! Men efter att jag började med KS och MSM för några år sedan 

så läktes min trasiga svanskota som varit bruten i drygt 15 år och som orsakat mig ständig smärta och 

värk dag ut och dag in i alla dessa år! Har varit smärtfri i över ett år nu! Tack vare KS & MSM! 

 

Malin Medbrant. Tycker att det är en bra egenskap att vara lite skeptisk o avvaktande till den här 

typen av produkter till motsatsen bevisats. Provade Ionsil på min dotters envisa munsår, typ herpes. 

Inte alltför sällan krävs det en antibiotikakur för att bli av med munsåret, som då växt sig stort o 

skapar stora besvär för dottern. Baddade m Ionsil på en bomullstuss morgon o kväll o efter 2 dagar 

var det borta! Det räcker för mig!! 

 

Marinette Danielsson. Jag har precis börjat använda KS till bla sårläkning, till acne och som 

ögondroppar vid ögoninflammation ögoninflammation, där funkar det kanon! Healing använder jag 

som helhetsterapeut och det är ett fantastiskt redskap när kroppen behöver stärkas, bli i bättre 

balans och läkas. 

 

Åsa Lundgren. För mig gäller det att testa, funkar på brännskador och inflammation vid 

visdomständernas uppkomst. Men tycker det är värt att testa nya saker innan man säger något... 

 

Ti Nordlund. Naturligtvis de egenprovade resultaten som är lika häpnadsväckande som sant. Jag har i 

hela mitt liv , är 50 + , varit förkyld minst 3-4 ggr varje vinter halvår även drabbats av influensor o 

magsjukor nästan varje år. Började med ks hösten 2015 , motade 5 förkylningar en influensa samt två 

magsjukor genom att dricka ks i flera små doser flera ggr/dag. I familjen låg både maken o dottern i 

samtliga tre åkommor, mannen dricker inte ks alls o dottern jobbar på dagis o träffar småbarn hela 

dagarna med mängder av baciller som hon tar med sej hem.Nu har det gått ett helt år sedan jag 

började med ks o jag har inte haft en enda förkylning, helt makalöst , har aldrig inträffat i mitt liv 

innan ks. 

 

Birgitta Stenson. Jag ser resultat hästar vet inte när dom får KS men man ser att inkar ramlar av när 

man använder KS. 

 

Mikael Grafström. Är själv med i VoF-gruppen, tycker det står mycket intressant där och jag är 

ganska skeptisk i början till det mesta. Gjorde ett experiment för att bevisa för mig själv att KS i form 

av den s.k. silvergroggen inte fungerar. Till min förvåning har det fungerat de senaste tre gångerna 

jag haft ont i halsen. Har det gått så långt brukar jag bli sjuk fem gånger av sex. Det kan ju förklaras av 



slumpen och lite olika kognitiva biaser, men jag fortsätter experimentet så länge det verkar fungera. 

 

Lotta Törnstrand.  Att det funkar.. Urinvägsinfektioner jämt!!! Badda med KS och det går över.. 

Bihåleinflammation .. Spruta in i näsan med KS .. Det går över.. Bara exempel .. Prova själv så behöver 

du inte fundera mer : ))) 

 

Emelie Lundström. Jag ska erkänna att jag var skeptisk innan vi köpte en flaska och provade. Och det 

funkar inte på allt, lyckades inte häva dotterns ögoninflammation med hjälp av det tex utan det fick 

bli salva till slut. Men på min sambos svinkoppor funkar det varje gång, likaså på mina munsår. Även 

outstanding när det handlar om sårrengöring. 

 

Ann-Sofi Gull .Använder ks för tvätt av mina utslag, lägger förband med ks om det behövs. Tar det 

om det härjar spysjuka, använder det på infekterade sår. Tror på healing och elallergi. 

 

Karin Örnvall. Ganska ny på Ks men, i somras fick jag ett fästingbett, brukar svullna upp direkt, denna 

gång med omslag av silver så blev det ingenting, inget kliande svullnande alls. Fick ett getingstick på 

handleden vilket normalt genererar stor svullnad och kliande det blev ingenting av det efter KS likaså 

med bromsbett i sommar som brukar ge mig en decimeter stor kaka på ben och armar, gav svärfar 

mitt sista på semestern till nagelsvampen, han blev bra efter år av att ha försökt med annat via 

vården. 

 

John Gustavsson. Antingen var det placeboeffekten eller så botade ks min och flickans 

ögoninflammation. Infekterat tandkött och sår. Som dessutom läkte på halva tiden. 

 

Angelo Graziano. Jag har jobbat med olika alternativa produkter och metoder i snart 6 år.., och jag 

har personligen med läkares diagnos givetvis, sett en tennisbolls stor tumör försvinna på 4 veckor 

tillsammans med kost och lite annat.. Med nebulisator med vilken man inhalerade ånga från just KS. 

Många av mina klienter med svamp i munnen p.g.a t.e.x cellgift...gurglar mycket effektivt bort det på 

dagar. med KS vatten. .Listan blir lång om jag vill.. Fråga folk som använt produkten ett tag så lär du 

dig mer om sanningen. 

 

Daniel Pettersson. Varför la man ett silvermynt i mjölkkannor för i tiden? Jag började bara för något 

år sedan med silver och med det växte också intresset för naturmedicin. 2003 va jag med om en 

bilolycka där jag bland annat skadade örat. Ända sedan dess har jag fått öroninfektion flera gånger 

om året tills jag en dag fick ont i örat då tog jag en tops blötte den med silver och rulla runt i örat två 

gånger krävdes det och jag har inte haft ont sen dess. Jag gillar att testa och utmana det som man 

inte vet något om. Men om nu myndigheterna försöker stoppa något så vet man att det är något som 

funkar och någon förlorar pengar på det. 

 

Hanna Tolander. Empirisk erfarenhet. Jag trodde *inte* på ks, inte ett dugg, men jag vill gärna testa 

nya saker innan jag dömer ut dem. Och av det testet lärde jag mig att ks är mirakulöst effektivt på 

brännskador och friktionsskador. Det tar också bort smärtan från en öroninflammation på en 

halvtimme. Det var tillräckligt för att övertyga mig om att jag hade haft fel, och sedan dess har ingen i 

familjen (på nio pers) behövt ta antibiotika en enda gång. Inte husdjuren heller. QED. 

 



Lotta Lind. När magsjuka och förkylningar går på jobbet så klarar jag mig tack vare ks. 

 

Susanne Aldestam. KS funkar för mig. Tar bort klåda och irritationer i huden, lindrar getingstick 

snabbt. 

 

Cecilia Rydahl. Spraya KS på ett getingstick så märker du själv hur effektivt det är för att inte tala om 

KS på brännskadad hud. 

 

Mia Haglind-Hultgren. Empiriska erfarenheter. Funkar klockrent på urinvägsinfektion, 

ögoninflammation, brännskador och att bromsa upp förkylningar. Har gjort min hemläxa ordentligt 

och konstaterat att det är helt ofarligt, billigt, inga bieffekter samt effektivt i förhållande till alla andra 

konventionella mediciner. 

 

Liselotte Låås. Mitt barnbarn fick svinkoppor och jag började med att dutta ks på dom torkade bort 

relativt fort och inte spred det sig heller. 

 

Sofie Jeanette Jansson. Min mamma var från Tyskland, hon hade med sej det, vi bodde på en 

bondgård, vi fick alltid en matsked silver när det gick nån skit på skolan eller vi blev sjuka, vi o djuren 

fick sprutat på lite, från en sprayflaska när man fick sår, det läkte med en gång, det funkar jag är 55 

lever än. 

 

Linda Andreasson. Blev rekomenderad KS när jag låg hemma sjukskriven för 5 veckan i rad och efter 

2 kuren penicillin för kraftig öroninflamation som över gick i ansiktsförlamning =/ kunde inte äta eller 

dricka ordentligt , allt rann ur mungipan...... Var jätte skeptisk men i det läget efter nästan 6 v så 

provar man allt !!!! Sprayade i halsen och drack en msk ett par ggr om dan och tro mig-ingen var 

mindre förvånad än jag när det redan efter 3 dagar började få tillbaka känseln i ansiktet och styrseln -

OCH kunde börja äta ;) utan att dregla på hela mig . Sen dess anv vi det vid förkylningar mm som 

nässpray mm och varje gång har det släppte redan efter v2-3 dagar mot upp till 1 v i vanliga fall så...... 

Knappast fanatiker och tror det botar allt men har funkat för oss så fortsätter. 

 

Mattias Åström. Vi har fått bukt på 2 fotvårtor i vår familj. Min sambo hade haft sin i flera år. Men vi 

baddade samt tejpade fast bomullstussar dränkta i ks varje dag/kväll. Efter dusch så filade vi vårtorna 

och satte sen på tussar med ks. 

 

Elin Viberg. Jag har en fotvårta som jag kämpar med. Jag har badat fotbad varje kväll och efter det 

filat och 'luckrat' upp den med något vasst så gott jag kunnat. Sen tejpar jag över en pad dränkt i ks 

och har på över natten. Blöter på ytterligare på morgonen. Den har minskat men är ännu inte helt 

borta. Prova det. 

 

Kajsa Jeppesen. Min och sonens vårta försvann på 1 vecka. Försökt med allt annat innan. Varje kväll 

en ny tuss som tejpades fast tätt tätt. 

 

Susanne Ringdor. Jag har bråck på magmunnen och blivit bättre av MSM. 

 

Susanne Borg. Jag vet en som gick med ks kompresser på dag och natt samtidigt som han tog fotbad 



varje kväll med bikarbonat. Funkade mot nagelsvamp. 

 

Sofi Premholt. Jag är en av dom som VET att KS fungerar till allt. Haft Hästar och hundar i hela mitt 

liv, som vid skador fått KS DIREKT efter att vi rengjort såren. Och såren har läkt väldigt fort. Vänner 

har fått en skvätt till sina djur, mot sår som inte vill läka...Vips..borta. Sen fick man barn, skrapsår och 

brännskador och solsveda... Idag vet Jag bättre, för idag tar vi även oralt, har kronisk borrelia, och får 

ingen hjälp ifrån Svensk Sjukvård alls. Har hjälpt vänner med svår astma och även kol. Så KS har inga 

begränsningar. 

 

Kristina Höglund. Min son har sen liten fått långdragna envisa munsår. Nu blöter vi en kompress och 

lägger på munsåret medan vi läser godnattsaga. Hittills (peppar,peppar) har det tagit 1-3 dar så har 

de varit helt borta. Fick t.o.m min mycket skeptiske svärmor att prova. Och trots all "anti-placebo" så 

försvann det till hennes STORA förvåning. 

 

Emmelie Amirah Nilson-dag. Baddade mitt munsår med KS i 1 minut (lät det ligga mot läppen) och 

den stickande o värmande känslan försvann. Inget munsår i sikte sedan igår. 

 

Anonym tunnhårig. I höstas hade jag vad som verkade vara ett litet sår precis i gropen i halsen mot 

trapezius. Dåligt med synen på nära håll numera och har sällan läsglasögon på mig vid spegel. I 

februari blev jag undrande & kollade. Klart hög, ca 4 mm och 10 mm i diameter samt tre rejäla 

svällningar. Ett knutformingt basaliom. Testade c-vitamin den snälla varianten samt KS Funkade inte 

och särskilt då magnesumaskorbatet reagerade med klistret på plåserremsorna. Huden blev illröd 

och irriterad. Inget att göra och boka tid hos hudläkaren. Och ja, det är en skonsam hudförändring 

men dom ville skära Oskuret är bäst i min värld. 5 veckor till ’operation’. Testade med rent KS på pad. 

Bytte varje dag, höll fuktigt osv.. Vid byte så tog jag en torr tops och bearbetade lite som en skonsam 

putsning för att komma ner lite genom yttersta hudlager. Tre veckor senare puts väck. Borta, 

skrumpnat osv ... Men - lite humor! Har tidigare behandlat snälla hudförändring på mitt kala huvud 

Flintskallig sedan lång tid rena glas-ytan på svålen. Inte ett hårstrå från panna till ’flint’. Blev så att jag 

fortsatte att inte bara behandla lokalt utan har sprayat skallen typ 2 ggr per dag under något år lite 

som i profylaktiskt syfte. Rakar mig ofta (skallen) och mest med hyvel. Nu under semestern har det 

blivit lite dåligt med ’rakningen’. Satt en kväll och kände med hand på huvudet. Märkligt, så strävt 

ungefär som lite skorvigt kände igen och lättade handen någon millimeter. Va fan? Hår! (ungefär som 

de tidiga första skäggstråna i ungdomen)... Okey, jag är inte naiv och tror mig få en frilla likt nån 

pudel-rockare, men där finns hår.. t o m mitt i värsta kala flinten. 

 

Anette Henning. BÖRJADE MED MSM FÖR CA 2 MÅNADER SEN OCH NU ÄR JAG FRISK FRÅN MIN 

DIABETES 2 SOM JAG HAFT I 10 ÅR! TAR FORTFARANDE EN TABLETT FÖR DET MEN KOMMER ATT FÅ 

SLUTA HELT OM VÄRDENA HÅLLER I SIG SÅ JAG ÄR SNART MEDICINFRIIIIIIIII DET HANDLAR OM 

SJÄLVLÄKNING OCKSÅ. Jag är uppe i 3 kryddmått nu varje morgon och mitt slutmål är en tsk som blir 

snart för att hålla min sjukdom i schack. 

 

Diana Gustavsson. Använder silver till mig och barnen i virustider. Fungerar mycket bra! 

 

Katarina Sandin. Jag brukade använda nässpray när jag gick la mig men nu sprayar jag med KS och 

det tog några dagar innan det funkade men nu är jag aldrig täppt på dagarna heller � Vart 



superförkyld en gång och då tog jag till nässpray några dagar, vart nervös att jag skulle bli beroende 

igen men det vart jag inte. Om jag känner mig täppt sprayar jag mer, dricker KS morgon och kväll 

också, 1 tsk och låter vara imunnen 5 min.  

 

Pernilla Johansson. Jag sprayade ren ks i näsan som nässpray och min nästäppa är borta, kunde inte 

klara mig utan nässpray förut,nu använder jag det aldrig. 

 

Kicki Sjöstrand. Ionosil 10 ppm -Silvervatten och MSM -organiskt svavel. Börja med Silvervatten och 

ta en sak i taget sen kan du börja med MSM men försiktigt. Kosten har också mkt stor betydelse där 

får man prova sej fram då vi är individer. Har hjälpt en kompis som blev "frisk" från Chrons skulle 

annars opereras och få stomi. 

 

Mikael Grafström. Har själv haft stora problem med magen i två år. Suttit i genomsnitt åtta timmar 

om dagen framför bärbar dator. Köpte en extra skärm och flyttade datorn två meter bort och 

magproblemen försvann på en dag. 

 

Sndra Grnbom. Har hållt min crohns under kontroll med bl.a. silver, kost och vitamintillskott sedan 

våren 2012 då jag slutade helt med immunosuppressiva läkemedel och kortison. Starta dagen med 

ett glas 0,5 dl silver, 0,5 dl ljummet vatten (kokat som svalnar) och några droppar pressad citron, 

detta ska drickas på tom mage. Plocka bort rött kött och mejeriprodukter så långt det går, använd 

laktosfritt om mejeriprodukter intas. Bort med socker. Inta D-vitamin, b12 och probiotika dagligen. 

Havregrynsgröt är en otroligt bra frukost som håller magen lugn! Har också crohns och inte använt 

medicin sedan 2012 då jag la om kosten och började använda silver och vitaminer som behandling. 

 

Lena Fritiofsdotter. Jag vet inte om det är inbillning men känner mig såå mycket bättre i min mage, 

dricker kollodialt silver 3 ggr dagligen och behöver inte ens ta omeprazol.. Så bra tycker jag hoppas 

att detta håller i sig..är så tacksam för det. 

 

Karin Hellman. Innan jag ska ut och träna tar jag alltid msm och en stor klunk silver ist för Bricanyl 

och det funkar mycket bättre på min astma. 

 

Eva Ekdahl. Har själv börjat ta MSM och märker snabbt att kroppen rensar ut bland annat från nacke, 

rygg och ländrygg. Ju lättare det blir i dessa delar, desto mindre huvudvärk! 

 

Bertil Ruthström. Jämför med alla produkter som apoteken har för att behandla symtom som kan 

behandlas med silver de har ökat i 1000-tals sedan 60-talet ta bara ögondroppar som finns i stora 

mängder och ändå finns det inga som är bättre än silver om man har blefarit och till en skyhög 

kostnad. Det finns inget bättre medel än silver om man har tandköttsfickor. Efter en tids behandling 

med silver har jag inga fickor kvar trots att dom tidvis var 11 mm. 

 

Margit Green Follin. Senast igår: känner av halsont, tar lite KS och kör runt i munnen, sväljer. En 

timme senare inte minsta halsont finns. Upprepar innan läggdags naturligtvis. Har haft på brännsår 

där det onda bara la sig direkt. 

 

Mona Edén. Jag dricker varje dag och mår bra av det. Märker direkt om det tillfälligt blir slut i flaskan. 



Använder KS till det mesta med bra effekt, t.ex. sår, getingstick hundöron, brännskador mm. 

 

Astrid Wennerholm. KS på munblåsebesvär, förkylning mm… 

 

Katie Kiviniemi . Denna produkt (KS) har funnits i mitt husapotek i flera år. Klarar mig inte utan den, 

samma sak hos min dotter med sina 5 barn, som alltid råkar ut för något. 

 

Martina Liberson. Min man och barn lider av höstblåsor as we speak. De dricker mycket mindre KS 

än jag. Gissa vem som slipper höstblåseviruset? Jag tar större dos än många andra i det här forumet. 

Under en långvarig bronkit drack jag som mest fem deciliter på en dag. Och det bromsade 

symptomen! Just när jag slutat ge min dotter KS fick hon direkt Höstblåsorna. Så nu sprayar jag 

hennes mun med KS så ofta jag kommer åt. 

 

Gogge Lykke Christensen. Ja KS o lite andra vitaminer, mineraler samt färska eko citroner, ingefära, 

svartpeppar, gurkmeja o honung, har hjälp min fibromyalgi, så jag näst intill blivit värkfri, har märkt 

att en hög dos KS hjälper bäst för mig, 1,5 dl morgon o kväll. 

 

Jeanette Jonsson. Mina ibs tarmar mår iaf bättre av ks, hittills har ingen medicin gjort det på 26 år.... 

 

Lea Leskinen. Det är faktiskt sant. Jag har opererat gallan. Såret vi naveln blödde jätte mycket flera 

dagar efteråt. Ringde till sjukhuset och dom har inte ringt tillbaka än :( men jag kom på att jag faktiskt 

har en flaska ks så jag började badda såret med ks och se! efter 2 dagar blöder den inte. och det ser 

ut att bli ett fint ärr. 

 

Carina Berglund. Jag har fått stor hjälp med min värk . 

 

Anntha Frisell. Jag har nu provat ks på en vit tröja,med blåbärsfläckar som egentligen bara var att 

kasta enligt mitt barnbarns mamma (hans tröja) Men det blev kritvit, fläckarna borta!! 

 

Ing-Brith Månsson. Jag ger KS i vattenskålen till min hund, det är bra vid halsinfektionen o dålig 

andedräkt, bland annat. 

 

Lena Hasselgren. Min skeptiske man har haft värk i ena höften under många år, värst när han varit 

tvungen att stå still och när han vaknat var o varannan timme. Iaf lyckades jag få honom att testa KS. 

Efter bara en vecka var han mycket bättre och sov även längre stunder. På en 10-gradig skala, har 

smärtan gått från 10 till 2! Fantastiskt! Kan det ha varit artros? Röntgen visade inget, sjukgymnastik 

hjälpte inte.  

 

Carina Sellin. Har fått bort inflammation i tandköttet två gånger med hjälp av att skölja med ks. 

Sköljde nog med en tsk varannan timme i två dagar men sen var infektionen borta. 

 

Josefin Ekman. Jag har haft kroniska bihåleinflammationer och ätit antibiotika praktisk taget 

oavbrutet i många år och blivit bra sedan jag började med KS. Känner jag mig svag, sjuk och utsatt för 

det? Inte särskilt. Jag har en kandidatexamen i biomedicin och är civilingenjör i kemiteknik och anser 

att jag har en ganska god förståelse för hur silvret påverkar de kemiska och biomedicinska 



processerna i kroppen. 

 

Jaana Säker. Så tacksam jag "hittade" KS. Led något otroligt av mina kroniska öroninflammationer 

och all antibiotika på det :( Efter ett par års användande av KS, kommer öroninflammationerna inte 

ens lika ofta längre. Innan hade jag ca 10 per år, nu 2 kanske. Så har jag tur, blir jag av med det helt. 

 

Carina Tjernström. KS har hjälpt vår häst med regnskållor. Tvättade i specialchampo och baddade 

sedan med outspädd KS. Smörjde silversalva där det blivit sår. Läkte rekordsnabbt. Han stod på travet 

där tränaren inte brydde sig utan tyckte det var normalt med skållor. Tror inte hästen tycker det är 

skönt. Svår mugg läkte också rekordsnabbt. Regnskållor orsakas av bakterien Dermatophilus 

congolensis, och är en hudinfektion som är vanligare under fuktiga tider på året.  

 

Sunnis Sunna Stina Kuoljok. Min häst hade oxå regnskållor vintertid. Jag gav KS i munnen 10 ml/ dag 

och då försvann det. Gav dagligen hela vinterperioden och då höll det sig borta. Ingen annan 

behandling och ingen rakning. 

 

Johanna Soronen. Min tandhygienist sa att jag skulle fortsätta skölja med KS. Hon gav mig även tips 

eftersom jag undviker flour. Bland annat att om jag har tandvärk o behöver akut skölja men inte har 

ks hemma så kan jag ta saltvatten som tar bort bakterier. I nödfall förstås. O sen tipsade hon om 

teatree och aloevera (villa jag förstås redan visste om). Tar ks och msm varje dag och när tandläkarn 

skulle kolla upp ett hål så hade hon svårt att hitta hålet i tanden. Till slut hittade hon ett minimalt hål 

och hon skrattade o sa att det va märkligt. 

 

Annicka Östling. Yes!!!! Äntligen!!!! Min dotter tog hål i öronen när hon var 6 år och har haft flertalet 

varbildningar i ena hålet och det har tagit tid att få bort det. Nu var det första gången sedan KS kom 

in i vårt hem som hennes öra blivit varigt igen och då tänkte jag att nu ska jag testa silver. Tvättade 

på em och morgonen efter var det fint igen! Wow!!!!! 

 

Adriana Hansson. Måste bara tacka åter en gång för vad KS kan göra för min hälsa. Vaknade efter en 

timmes sömn natten till söndag med två dunkande öron. Kunde inte somna om så ont det gjorde.  

Gick upp och fyllde öronen med koncentrerat KS ett par gånger. När jag vakna hade det onda 

försvunnit men hörde fortfarande pulsen i höger öra och det hade slagit lock. Tryckutjämna flera 

gånger under gårdagen och hällde även i KS. Idag har jag inte haft något obehag och slapp ännu en 

gång penicillin. Tack för att KS finns! 

 

Margit Wang. Tusind tak for al den gode information som denne gode gruppe og ikke mindst Anders 

Sultan har givet mig. Tak for al den viden du deler med os. Jeg er 78 år - har taget silver og MSM de 

sidste 2 år og har aldrig følt mig mere frisk. Dyrker naturligvis moderat motion 3 x ugentlig. 

 

Randi Gilliland. Plejede at tage antihistamin hver eneste sommer for høfeber og har også problemer 

med allergier,og siden jeg begyndte med MSM og KS har jeg ikke taget en eneste pille..så 

Hurrah..ville ikke ha' vidst dette uden at være medlem af denne fine og hjælpsomme gruppe. 

 

Madeleine Blomberg. Jag har spridit hopp och tro på Kolloidalt Silver bland vänner i Frankrike och de 

tycker nästan jag är magisk som har så fina knep för mig. Nu blev jag kontaktad av en vän där som 



har en vän som har Lyme's decease - visst är det Borrelia? Har mått dåligt länge. Det är också 

grunden till min egen långvariga ohälsa.Värsta var hjärntröttheten! För två år sen snart började jag 

med KS. En månad efter började det klarna i knoppen! Jag kunde känna och märka skillnad medan jag 

satt och resonerade med en coach jag hade då. Magiskt! Men jag är en vild person som håller på med 

många knep och har svårt att reda ut vad som gör vad nu. 

 

Monica Nordestad. Jag har så gott som blivit av med min 10 år gamla hosta bara genom att dricka 1 l 

vatten blandat med 2 msk KS om dagen. 

 

Kikkie Krohn. Allergisk reaktion, tungan svällde o gjorde riktigt ont. Sprayade ks 2ggr med 10 min 

mellanrum. Nu känner jag ingenting längre!!! Jag visste att ks var bra men såååå bra! 

 

Eva Virginia Lindgren. Min katt hade en infektion i bakbenet och var väldigt dålig. Fick inte tag i 

någon vet eftersom det var storhelg och jag bor på landsbygden. Gav honom silver varannan timme i 

tre dygn ( på natten bara två ggr) . Första dygnet låg han bara och benet var varm och svullet och 

tandköttet blekt och jag var mycket orolig. Dagen efter kom han haltande och gick ut varefter jag var 

ute och hämtade in katten igen. Dag tre var han nästan inte halt och sitt gamla glupska jag. Fjärde 

dagen kunde man inte se att han varit sjuk. Min hund hade problem med magen och diarréer så fort 

åskan gick etc. Han har haft salmonella för ett par år sedan enl avf prov och även infektion i tarmen. 

Nu har han fått lite ks + lite kokosolja varje kväll och har inte haft lös mage en enda gång. Det har 

aldrig hänt förut under hans 11 - åriga liv. Helt fantastiskt. 

 

Yvonne Kardenbäck. Hade en vårta ovanpå handen i tumgreppet. Var och frös den i två omgångar, 

blev bara större till slut som en enkrona. Synd att jag inte tog ett foto. Dränkte in en padd med 

kolloidalt silver när vårtan löstes upp skrapade jag försiktigt bort det lösa lagret. Upprepade varannan 

dag. Idag finns inte spår av vårtan. Jag lovar dej min hand såg för jäklig ut. 

 

Anette Tengberg. Föll o slog i tänder, läpp och näsa i fredags. Tvättat o sköljt med KS. Nu kan ni se. 

Nästan inget sår kvar. 

 

Marie Pettersson. Min man har astma och lindrig kol , har haft 3 sorters medicin och stundtals svårt 

att röra sig längre sträckor �fått biverkningar i form av blåmärken och blödningar på sina armar . 

Började med KS och C- vit och nu springer han runt i skogen helt obehindrat . Armarna har blivit 

jättefina och minimala problem med andningen. 



 
 

Maja Granberg. Min sambo opererade bort cancern och istället för att välja cellgifter så drack han 

smoothies varje dag som innehöll spenat, banan, mungbönor, hampaolja, ks mm. Han drack även 

bikarbonatsvatten. Läkarna var förvånade över hur snabbt cancermarkörerna sjönk! Senare lade han 

till cbdolja. Två år senare finns det fortfarane ingen cancer. 

 

Zandra Lindstein. Mina katter verkar gilla vattnet bättre med KS i. De dricker mer. 

 

Emmy Sjöberg. Mina katter får KS när de vart lite snuviga. Blir bra direkt. 

 

Ann-Sofie Lindström. Min katt dricker rent KS väljer det framför vattnet. Hon är 18 år o har div 

krämpor men har blivit mycket piggare av KS . 

 

Susan Erge. Skrev inlägg här för ett par månader sedan då jag fick veta att trycket i mina ögon var för 

högt. Detta fick jag veta i samband med en synundersökning. Remiss skickades till ögonläkare. Fick 

lite råd här i gruppen att jag skulle spraya msm och ks 2-3 ggr/dag för att få ner trycket, vilket jag 

gjort.  I dag har jag varit hos ögonläkaren, det visade sig att trycket gått ner från 26 till 22! Tack för 

råden! 

 



Anja Perniel. Det är produkten som kommer att frälsa världen, kära Anders Sultan. Det finns inget på 

marknaden,eller inom vården som är så bra som ks!!! Lämnar aldrig hemmet utan att ha en 

sprayflaska Ks i handväskan med mig! 

 

Sandra Andersson. Så glad att jag hittade denna sida! Dottern på 3 år lider av svår krupp flera gånger 

varje höst/vinter. Hon ligger jämt ca 2 dygn med sånna problem med andningen! Men igår kväll 

vaknade hon med krupp så inhalera ks direkt, hon sov hela natten utan problem. Annars har man 

lärat gått upp flera gånger i timmen å gått ut i friskluften eller in på toa i varm ånga. Gav inhalation 

vid 5 i morse oxå och nu är d som om hon inte ens haft krupp! Aldrig vart med om sån effekt. Helt 

otroligt! Uppföljning senare: Hon brukar få på kvällarna men ingenting ikväll  helt otroligt! För hon 

lider av svår krupp. Ambulansen och Läkarna har haft problem med henne varje gång.. men nu 

lyckades jag få bukt med d med första inhalationen på 2 ml ks. Inge andningssvårigheter denna gång 

tack vare inhalator och ks. 

 

Åsa Ersson. Har det lite jobbigt, fick avliva min hund förra mån, han blev 12år bäste vännen. Men så 

ser jag på mina händer, ingen psoriasis, det är ks som hjälpt mej efter alla år. Det finns en Gud och 

läkedom.Tack för gruppen här Ni är så fina. 

 

Natalie Skytt. Köpte hem kolloidalt silver till min hunds sår. Har baddat i ett par dagar och det läker 

fint och snabbt. 

 

Hanna Waller Thorngren. MSM (1 tsk/dag) har hjälp två personer jag känner väl från svår akne! Värt 

att prova om det inte redan gjorts. 

 

Marica Eriksson. Ja jag håller mig till ion silver hädanefter efter som den flaska på bilden har inte gett 

någon effekt på mig denna vecka. Snart är hela flaskan slut och jag är fortfarande förkyld. När jag har 

använt ion silver så frisknar man till ganska fort. Använde ion silver när jag åkte till Indien senast det 

gången. Höll mig frisk hela tiden med några klunkar efter varje måltid. 

 



 
 

Eivor Andersson. En bekant till mig hade ändtarmscancer och den hade spridit sig till levern och hon 

tog KS och varje kväll tog hon 1 tsk bikarbonat i ett glas vatten innan sänggående och nu hittar de 

inte längre någon cancer hos henne. 

 

Kristina Strålman. Jag köpte först ks då jag läst att det var bra för tandhälsan, sen märkte jag att jag 

kunde röra mig utan att va så stel i kroppen....och det har hjälp på annat med... 

 

Ulrika Andersson. Fantastisk produkt! Jag kommer aldrig att sluta ta MSM. Jag märker direkt när jag 

glömt/inte haft med mig MSM på resa några dagar. Blir stel och öm i kroppen. Mitt hår har oxå blivit 

bättre och starkare. Toppen! 

 

Monica Evertson. Blir ju så frustrerad på allt skitsnack om KS.... Jag har så gott som slutat med mina 

allergimediciner som jag åt dagligen förr, ätit antibiotika endast 1 gång pga borelia, - förr åt jag det 

varannan månad, hade jävulsk rökhosta- allt är väck sen jag började med KS februari 2015. Det & så 

en kopp med guldmjölk på kvällen är den bästa medicinen! 

 

Patricia Larsson. Har just kurerat min magsjuka - ungefär 0,25 dl silver med lite varmt vatten för att 

ge bästa effekt. 

 

Annika Clair. EMS salvan hjälpte min dotter med 10 års lidande med fruktansvärda eksem och djupa 

sprickor i händerna. 

 

Carina Tjernström.  Jag tycker Silversalva är bra. Både till mig och hästen. 



Dan Orre. Silversalva funkar bra, barnens eksem försvann snabbt med den. 

 

Ragnhild Sjöström. Silversalva lindrar oxå rosacea! 

 

Lena Sågerås. Jag har Silversalva som dag/nattkräm. 

 

Anna-Klara Koljo. Silversalva tog bort mitt eksem. 

 

Therése Westfält. Silversalva är grym!!!! Använder den på alla i familjen, både tvåbenta å fyrbenta. 

 

Maria Ericsson. Har Silversalva och tycker den är bra på småsår. 

 

Annika Grändemyhr.  Mycket effektiv på vårtor. Vet en pojk som hade massor av vårtor på hela 

händerna & föräldrarna har varit hos doktorn & använt en massa olika vårtmedel men inget har 

hjälpt det minsta. Vi tipsade om att smörja pojken med silversalva morgon & kväll, & sist jag träffade 

pojken hade vårtorna krymp ihop & syntes knappt längre. 

 

Linnéa Kokås-Sörgård. Måste dela med mig. Imorse var jag ovanligt klumpig och råkade köra hela 

mascaraborsten rätt i ögat. Sprayade direkt flera gånger med ks. Detta är två minuter efter! Helt 

otroligt. Bara lite sveda som försvann helt efter en kvart. Banalt men ack så hjälpsamt i vardagen! 

 

 
 

May Otero. Min son hade hela kroppen full av svinkoppor. Jag sprayade ks på hela kroppen en gång i 



timmen dygnet runt tills det vände o började läka ut. Tog ca tre dagar när det var som värst till att 

det blev bra. Han fick också dricka det. När huden började läka blev den så torr och då blev det massa 

ekologisk kallpressad mandelolja. Totalt tog det ca en vecka från start till slut. 

 

Kristina Buchholtz. Skar mig ganska djupt i fingret och nageln och har sprayat med silvervatten 1-3 

gånger om dagen i ca 1,5 vecka! Fint resultat! 

 

 
 

Sandra Mach. Jag va supersmart och skulle fånga min kompis flexikoppel och skar upp mitt finger. De 

vägrade att läka och fick tömma de på var i flera veckor. Men idag ramla skorpan av och har ingen 

smärta efter inflamationen som läkt ut. På endast 1 vecka på ks, både druckit och omlägg på fingret 

under 2 nätter. 

 

Rainer Egon Antilla Roova. Efter snart ett år med lchf liknande kost (ej helt strikt) men helt utan 

socker. Samt intagande av Msm, KS och L-arginin så är blodtrycket mycket lägre än på flera år. Detta 

är taget sittande vid köksbordet utan att jag tagit min ordinerade blodtrycksmedicin (Losartan 50mg). 

Utöver detta så har man tappat ca 7kg i vikt, vilket är positivt även om det inte var det primära målet. 

Att slippa inflammationer i kroppen å känna sig både piggare å friskare var huvudsyftet från start! 



 

 

 
 

Diana Dössing. Jag hade en tumör som växte snabbt så de sa att det tydde på elakt. Jag började 

dricka ks tog ca 3 msk till natten och morgonen. När de opererade bort den hade den minskat 2 cm i 

omfång och var godartad. Så ja jag tror på ks. 

 

Mia Bibi D. Måste bara dela med mig av mitt svar på ett inlägg där det debatterades om att Ks är, om 

inte direkt skadligt i alla fall, ett slöseri av pengar och stöd till en tveksam verksamhet: 

"Jag var skeptisk men jag är ett levande bevis! Det säger faktiskt även min läkare. Och det bevisar sig 

om och om igen med människor i min närhet. Så det är INTE någon placeboeffekt vi har att göra med. 

Sista vännen som trotsade sin skepsis och provade har i största delen av sitt vuxna liv drabbats av 

skov med extremt agressiva herpesinfektioner. Hela kroppen har varit utslagen. Hon har då (tvingats) 

äta en superstark "medicin" som gett flera svåra biverkningar. Detta för att hålla de värsta utbrotten i 

schack. 

Om hon har försökt sluta medicineringen så har hon fått mycket svåra skov av sitt herpesvirus. 

Då ks hjälpt mig i så många fall så frågade jag om hon ville prova. 

Då hon var mycket skeptisk och i sitt arbete är van att gräva efter "fakta" så tog det ett bra tag innan 

hon sa att: 



-Ok, jag provar det! Jag har inget att förlora och om jag blir av med ett sjukdomsvirus som jag har 

plågats med i flera år så är det en välsignelse och jag ett levande bevis. 

Hon slutade med det starka "läkemedlet" och tog, mycket skeptiskt, 10ml ks. morgon och kväll. 

Nu är hon inne på sin 7:e vecka utan någon form av herpessymtom... 

Slöseri med pengar? Detta har kostat henne 250:- 

Tveksam verksamhet? Håller inte med om det. 

Undrar i så fall vilken verksamhet, som på något sätt verkar för någon form av vinnings skull, som inte 

är tveksam...? 

Tyvärr har jag inte ett helt ogrumlat förtroende för läkemedelsverket. 

Men men...vad är väl en bal... 

Jag är otroligt tacksam för att ks finns och är helt övertygad om att det är verksamt. 

I mitt fall kan jag nu leva ett mycket mer normalt liv. 

Något som den "vanliga" sjukvården, de stod ganska handfallna inför min sjukdomsbild, inte kunde 

hjälpa mig med. 

Och jag är också otroligt tacksam för hur ks har hjälpt mina vänner och bekanta." 

 

Christina Johansson. Msm, ks och magnesium. Hade ständigt värk i mitt högra knä, min nacke, axlar 

och huvudvärk. När jag började med dessa tre sorter är värken borta, kan ha lite huvudvärk ibland 

bara. 

 

Ilse Thörnqvist. MSM, KS och Fitline, Fitlines Gelenk-Fit som är glukasomin + gurkmeja som är för 

inflammation. Mycket effektfullt är snart helt frisk i mina leder. 

 

Eva Eliasson. Fasade ut SSRI med MSM. För några år sedan berättade inte läkarna om de 

utsättningssymtom man får i samband med utsättning. Pendeln har svängt lite, vilket kan bero på att 

det inte funnits tillräckligt med forskning på området. Har legat på soffan i ett år med 

utmattningssyndrom och överdos på SSRI. Bestämde mig för att ta saken i egna händer eftersom jag 

inte fick någon hjälp. Har annan medicin, men får nog säga att utsättningen av SSRI-preparatet hjälpt 

mig mest. I kombination med MSM och andra tillskott. Slipper nu de svåra muskelryckningarna och 

zapsen jag fick av medicinen. Måste ändå säga att det finns tillfällen i livet man kan behöva SSRI, men 

det ska vara med uppföljning och ev terapi. 

 

Malin Andersson. ANG. NÄRINGSLÄRA PÅ LÄKARPROGRAMMET.Jag har själv gått läkarprogrammet, 

och jag skrattar nästan när jag läser din kommentar. Det är skrämmande att du (på fullt allvar) tror 

att vi lär oss mycket om kost och näring på läkarprogrammet. Det stämmer att vi lär oss en del om 

cellbiologi, ämnesomsättning, o s v. Dock stämmer det verkligen inte att vi lär oss mycket om 

näringslära. Under termin 6 så hade vi ett PBL-fall (veckans fall/studiemål som diskuterades i grupp), 

och då minns jag att vi fick ett häfte inkl. Livsmedelsverktets rekommendationer. Vid nästa tillfälle 



(när vi skulle redovisa kunskaper för varandra) så gick vi igenom (mycket basalt) lite om de olika 

vitaminerna, fettsyror, järn, o s v. Vi lärde oss ingenting om spårämnen, selen (och dess oerhörda 

betydelse!), bioflavonoider, glutation, mm mm. Minns EN tentafråga som berörde kosten, och den 

gick ut på att man skulle räkna ut kaloriinnehåll i en måltid. Vi hade också en datalaboration där vi 

skulle välja olika livsmedel för en kostplan, och sedan räknade datorn ut antal kalorier, andel protein, 

kolhydrater, fett. Läkare kan således räkna ut kalorier, samt beräkna kaloribehov (ungefär) vid 

sjukdomar. Läkare kan också skillnad på protein, fett och kolhydrater. Läkare vet en del om järn, B12, 

folsyra, samt att alkoholister ofta behöver Tiamininjektion( Vitamin B1). D-vitamin berörs, men 

väldigt basalt. Summa summarum: Man lär sig basalt om kosten, och att man får i sig all näring man 

behöver om man äter en "varierad kost". Vad som avses med en "varierad kost" får man ingen direkt 

kunskap om. Få läkare känner ens till att Livsmedelsverkets riktlinjer generellt är ovetenskapliga, 

bokstavligt talat. Få läkare känner till att det är omöjligt att få i sig all näring via kosten nuförtiden, att 

selen ej finns i våra jordar, Att vi ej bildar d-vitamin via solen förutom på högsommaren, o s v. Få 

läkare känner till att magnesium krävs för 300 reaktioner i kroppen, och att nästan alla har brist, mm 

mm mm. 

 

Malin Andersson. De flesta läkarstudenter är väldigt unga när de påbörjar utbildningen. Jämfört med 

det man kunde innan om t ex näring, så tycker man förstås att man kan jättemycket när man har gått 

utbildningen. Man har ju så lite att jämföra med i de flesta fall ! Många blivande läkare tror att man 

kan det mesta som är värt att veta när man har gått utbildningen. Man litar på auktoriteter och tror 

att alla fakta är sanna och framarbetade av "oberoende" grupper som endast verkar i mänsklighetens 

tjänst. Vidare danas man att tro att alla studier som är publicerade i "rätt" tidskrifter är sanna och 

riktiga. Puran Chen: Du som gillar Cochraneinstitutet: Rekommenderar dig att läsa boken "Dödliga 

mediciner och organiserad brottslighet" av Peter Götzche. Den sistnämnde är läkare, professor och 

ledare för Cochraneinstitutet i Köpenhamn. Peters bok handlar om ett omfattande forskningsfusk, 

hur läkemedelsbolagens pengar styr forskning, spökskrivare av artiklar i välrenommerade tidskrifter, 

hur negativa experiment aldrig publiceras, data som förfalskas, biverkningar som mörkas, o s v. Peter 

räknar upp så många skandaler och brott som läkemedelsbolag har dömts för, gång på gång. 

Dessutom ger han exempel på mutade "experter" och ministrar, fula tricks med patent, kliniker som 

överbetalas av bolagen för att genomföra studier, o s v. Kan inte gå in på allt nu. Man måste läsa 

boken för att förstå... Peter Götzsche säger att läkemedel är den tredje vanligaste dödsorsaken i 

Västvärlden. Han går så långt att han säger att DE FLESTA som tar läkemedel ej har någon som helst 

nytta av dem, och att många t om skadas !! Läs boken, och jag lovar att du kommer att få något att 

tänka på ! Då bör även läsa docent/kirurg Ralf Sundbergs bok "Forskningsfusket" Då förstår du lite 

mer ang. hur illa det är... :( 

 

Malin Andersson. Puran Chen: Hoppas att du läser mina ovanstående inlägg. Du har för övrigt 

missförstått poängen här. Det är inte läkarna som är de "fula fiskarna" här. De flesta läkare vill ju 

göra gott, och man tror ju blint på systemet och att allt man lär sig är bra, rätt och riktigt. Man lär sig 

mycket som är bra på utbildningen, så klart. Många läkemedel är självklart nödvändiga och bra. 

Akutsjukvård fungerar ofta bra, liksom ortopedi, radiologi, förlossningsvård, intensvivvård. mm. Det 

som ofta är problemet är behandling av s. k. kroniska sjukdomar, samt de läkemedel som då oftast 

föreskrivs, varav majoriteten endast är symptomdämpande effekt ( i bästa fall). Man danas att tänka 

läkemedel i första hand, trots att många sjukdomar/symptom ofta kan åtgärdas på andra sätt. Kan ge 

många exempel på detta. Dessutom saknas ett tillräckligt helhetstänk. Många läkemedel saknar 



dessutom evidens avs. effekt/säkerhet, men likväl får vi lära oss att de ska användas. Detta gäller t ex 

statiner. Den s.k. kolesterolhypotesen är förlegad och bygger på forskningsfusk från 50-talet. Det 

finns inga belägg för att statiner minskar dödlighet. Nyare forskning visar precis tvärtom ! När det 

gäller SSRI-preparat: Det finns inte en studie som har kunnat verifiera den sk. serotoninhypotesen, 

men ändå skrivs SSRI ut till höger och vänster, trots att de ej har visat sig ha bättre effekt än placebo i 

många fall. Läkare följer bara rekommendationer, men är dåliga på att ifrågasätta dessa, eller de som 

utfärdar rekommendationerna. Således är det inte läkarna som är bovarna, utan de som 

bestämmer/utfärdar riktlinjer. Dessa är långt ifrån oberoende. Läs boken "Forskningsfusket" så för du 

en hum om hur det ligger till. 

 

Lolo Linde. Hörni, jag tror jag ser i syne! Har tidigare, av Charlotta Rexmark, fått veta att ks läker små 

hål i tänderna. Har två tänder som jag genom borstning förstört tandköttet framtill, har krupit upp så 

tandhalsarna blottats delvis. På dessa tänder fastnar allt man äter lätt. Det har i sin tur lett till att 

tänderna frätts sönder vid tandhalsarna, bildats ganska stora fördjuningar med vassa kanter. I morse, 

efter tandborstning, satt fortfarande ägg var i hålen när jag tittade i spegeln. Försökte pilla bort me 

nageln, men det gick inte. När jag då tittade närmare, såg jag att det vita inte var ägg utan ny emalj 

som börjar täcka hålen!!!!! Bara ytterst lite kvar av de vassa kanterna!!!! Jag fattar nada! Gissa om 

jag är glad? Har försökt ta foto med mobilen för att visa er men går inte, tyvärr. Hur jag gjort? Sköljt 

runt med ks i mellan 10 och 20 minuter 2 gånger om dan. Kokosolja lika länge 1 till 2 ggr om dan. 

Yipiiiiii… Började med ks i maj i år och då sköljde jag kanske bara en minut efter borstning. Men att 

skölja länge, ja då pratar vi nog bara några veckor, 3 till 4 kanske? 

 

Helena Carlson. Min sambo har snusat så mycket och länge att det frätt hål i tandköttet under 

läppen så tandroten (eller vad det kan ha varit) syntes. Han blev tvungen att börja snusa på andra 

sidan och det skulle aldrig kunna läka ihop enligt tandläkaren. Sporadiskt har han sprayat och gurglat 

med KS och senast han var till tandläkaren så hade det läkt ihop! De blev väldigt förvånade... 

 

Ann-Katrine Backman. Matförgiftning. I förrgår på kvällen fick jag ett telefonsamtal från en kund som 

hade varit ut och ätit lunch. Senare på dagen ca 6 timmar efteråt fick personen kraftiga magsmärtor, 

illamående och diarré. Då det bara blev värre och värre, så ringde personen till mig och frågade vad 

han skulle göra. Jag sade att om jag var han skulle jag ta 1 rent dricksglas med Ionosil och pressa i 1/2 

citron och dricka upp allt i ett svep. I kväll ringde personen igen och tackade och var så glad. 

Magsmärtorna, illamåendet och diarrén ALLT hade försvunnit på endast 1 timme och personen 

mådde fortfarande bra efter dricksglaset med Ionosil + citron. 

 

Karin Johansson. Helt underbart. Så fort jag blir dålig i magen tar jag ks och vips är allt ok. Vips är ngn 

timme. 

 

Ann-Katrine Backman. Liktorn. Hade en kund idag som berättade att han råkat ut för en besvärlig 

liktorn på ena foten. Han hade hämtat ut ett medel från apoteket som han testade ett par veckor 

utan resultat. Han gick på nytt till apoteket efter ett annat medel, samma sak testade ett par veckor 

utan resultat. Sedan kom han på att han skulle testa med att spraya på Ionosil och redan efter en dag 

hade han sett en märkbar skillnad och smärtan hade försvunnit och liktornen hade minskat betydligt 

sade han. 

 



Sandra Mach. De slog mig nu, jag har fått tillbax min hungerkänsla! Jag har knappt haft nån få 10 år! 

Jag åt väldigt höga doser cortison när ja blev sjuk och har nästan aldrig varit hungrig sen jag sluta 

med dem. I början åt jag kanske 2 köttbullar, 1/2 potatis och en knäckemacka på en hel vecka. Inte 

jätte bra när man e en tarm kort. Så jag har fått gå efter larm på mobilen för att komma ihåg att få i 

mig mat vilket jag glömmer trots larm ibland. Men jag har märkt att jag äntligen e hungrig efter att ha 

börjat med KS! Ja jag har ulserös kolit i grunden. De e därför jag blir så ledsen att man lyssnat på 

läkare. Och därför är de så viktigt att sån här info kommer ut. 

 

Christina Johansson. Min ene katt hade ett otäckt så på halsen, varit i slagsmål , jag tvättade rent 

med ks och sprutade i ks rätt i såret, efter ett dygn kunde man bara ana att det varit ett sår som var 

ganska djupt. Helt fantastiskt. Hade jag varit din mamma skulle jag bara använda KS och skippa det 

från vet. 

 

Alena Navosha. Själv använde jag KS i hela vintern för att förstarka immunförsvaret och inte blir 

förkyld för ofta som jag brukar göra. men just nu märkte jag att jag hade inget besvär i lederna då.. Så 

undrar om det kan vara p g a Kolloidalt silver. 

 

Linnéa Kokås-Sörgård. Jag brukar dränka en bomullspad i ks och ha mot urinröret. Går utmärkt att gå 

omkring med om man har (luftiga bomulls)trosor på. Dricker mycket vatten och te för att kissa ut 

bakterierna och byter bomullspaden när det känns som att det är dags. Enda sättet som funkat för 

mig som lätt får urinvägsinfektion och inte vill ta fler antibiotikakurer! 

 

Benny Hald. Sonen hade öroninflammation och vi droppade tre droppar i varje öra. Han fick ligga sju 

minuter på varje sida efter droppning. Upprepade morgon och kväll i tre dagar. Det försvann efter 

första dropparna men vi fullföljde ändå kuren. 

 

Kenneth Nilsson. Min mor, nu 95 år gammal hade haft kärlkramp i ca 15 år. Hon led väldigt mycket 

av det. Jag fick reda på att Linus Pauling rekommenderade Lycin och C-vitamin. Jag skaffade detta 

och gav till min mor. Idag, 4 år senare har hon inte haft kärlkramp en enda gång sedan hon började ta 

dessa. Tips till alla som känner någon som lider av kärlkramp och liknande. 

 

Gunilla Sandén. Jag sprayar i ögonen med KS varje morgon och har fått betydlit bättre syn. Ska klara 

mig utan glasögon nu om det inte var för brytningarna jag har......Jag är 60+ i ålder. 

 

Ulrika Andersson. En del MSM och sex delar KS har jag läst och testat att spraya mina ögon med. De 

slutade rinna. Toppen! 

 

Minna Jernström. Haft överkänslig näsa i 18 år. Nysningar och kli. Ej allergisk. Blev bättre med daglig 

nässpray med KS och intag av MSM. 

 

Ellinor Biörklund. Jag får mycket mindre gråa hår nu och även en stor del av de tidigare gråa håren 

har fått tillbaks sin färg. I början undrade flera av mina vânner vad jag hade gjort med håret. Nästan 

alla mina vänner är helt gråa, ja en del färgar ju håret. Själv har jag nog 70 % av min hårfärg kvar. Bör 

kanske tillägga att jag är 67 år. Jag tar 2 tsk MSM oftast morgon och kväll. Under en tid har jag nu 

tagit flytande Kisel och Zink och upptäckte att även det ger bätre kvalité på håret. Jag hade för 



mycket koppar och då är det tydligen bra att ta zink. 

 

Helena Rosenstedt. Köp lonosil (silverspray) spärra upp ögat, så gott du kan o tryck en puff rakt på 

ögat med ett visst avstånd typ, 10cm. Jag hade problem med ögoninflammation flera ggr om året o 

var sååå trött på det. Min far sa till att jag skulle droppa silver i dem men lyssna inte, för jag visste 

inte vad det var eller var jag skulle skaffa det. En dag när det var riktigt dåligt o jag besökte far satta 

han sprayen i handen på mig och sa till mig o puffa rakt i ögat. Jag kan säga att jag var STARKT 

tveksam .....sen sa han det viktigaste.....även om de känns sämre (för det verkar ut) ge det ett par 

dagar är det inte bättre om 5 dagar, så ger jag mig. Så fick jag den lilla sprayflaskan med mig hem. 

Tyckte inte det blev bättre men tänkte jag ska göra det för att visa att far inte alltid har rätt, men det 

hade han. Vid 3:e dagen för mig vände det o jag har ALDRIG haft det sedan dess o det var 2009. Var 

rödsprängd, kändes som grus i ögonen, ljuskänslig , svullna ögon. Men just att var jobbigt för 

vardagen blir helt lidande - att inte kunna läsa eller använda ögonen, möta människor som ser en 

rödsprängd (drucken) person eller överhuvudtaget som nu när du beskrev söka jobb varken vill eller 

kan man med ögoninflammation och jag hade diagnosen ögoninflammation från sjukvården så det 

visste jag att jag hade men de hade ingen hjälp till mig att få. 

 

Ninnie Hermansson. Jag hade själv en ögoninfektion för ett par veckor sedan och fixade det med 

Ionisil. På bara 24 timmar var det helt borta. 

 

Madeleine Eriksson. Ännu lite positiva saker som hänt tack vare ks och msm :-)  

Inbillning? Fejk? Sant? Bryr mig inte vad någon tror, jag vet sanningen och det räcker för mig 	 

Så, nr 1. 

Min mor har 2 katter. Den ena av dom fick sådan hemsk klåda att hon började klia och tvätta sig 

konstant. Hon kliade och tvättade sig så frenetiskt att hon fick stora kala fläckar på magen och 

kroppen, all päls blev ful och sträv. Hon blev sur och grinig vilket gick ut över den andra katten och 

konstanta konfrontationer uppstod. 

Min mor berättade detta för mig och jag rekommenderade henne att ge katten ks. Redan efter 2 

dagar märktes en stor skillnad på klådan och nu, 3 veckor senare har all päls börjat komma tillbaka, 

pälsen är återigen mjuk och fin samt humöret är helt annorlunda! Inga sura miner längre :-)  

Den enda förändring min mor gjorde var att ge kolloidalt silver till katten varje dag! 

Angående msm, berättelse 2. 

Min mor har varit diabetiker i över 20 år, hon har haft glasögon i över 40 år och både diabetes och 

syn har successivt förändrats till det sämre genom åren. Hon har även haft lite för högt blodtryck i 

några år nu. 

För ett par veckor sedan var hon hos optikern och förra veckan fick hon tillbaka provsvar från hennes 

senaste besök hos diabetesläkaren och gissa vad?? Precis ;-) 

Hennes syn har förbättrats! Hon fick beställa nya, svagare glasögon.  



Hennes långtidssocker låg på 6,5! Aldrig legat så lågt sedan hon fick diabetes! Även hennes blodtryck 

har sänkts.. Den enda förändring hon gjort sedan hennes sista besök hos optiker och diabetesläkare 

som hon gjort är att hon börjat med msm! 

Visst, synen kan vara en del av att blodsockret blivit lägre men själva blodsockret? T.om läkaren 

reagerade, gav min mor beröm för att hon "lagt om sin kost".. Min mor var dock för feg, vågade inte 

erkänna att hon äter exakt likadant som alla tidigare år och att den enda skillnaden är msm.. Men 

vad gör väl det egentligen?  

Hon vet vad som hjälpte, jag vet vad som hjälpte och för oss är det det enda som betyder något 	 

Nu väntar vi bara på vad som kommer framgå när hennes ögon ska mätas pga hennes struma.. Jag 

tycker mig se en förändring, hennes ögon står inte ut lika mycket längre så.. Håll tummarna! 

 

Veronica Andell Dahl. Var igårkväll hos veterinären med min lilla 'hittekatt' Signe och hon blev 

homeopatbehandlad med bl.a. KS. Hon är i för dåligt skick för en antibiotikakur. 

Bronkit, förkyld, ögoninflammation, kattlöss och öronskabb ( ev. även Öroninflammation) och 

allmänt nedsatt pga svält. Hon fick vitaminer injicerat, sköljde näsa och ögon med KS + 

homeopatmedicin mot parasiter och för att bygga upp immunförsvar! 

... och idag är hon mkt piggare ??!! 

Sammanträffande eller?.. 

 

Eva-Lena Soder. Varit hos tandläkaren.... -Det ser rent och fint ut. Självklart använder ju KS som 

munskölj varje dag och kokosolja ibland. Och fluorfri tandkräm förståss.. 

 

Margaretha Sunnergren. Otroligt att flera månader av ständig värk i höfter och ryggslut. Akut 

ryggskott försvann efter några dagar med MSM. Ont i tandkött och vid ett par tänder så jag gurglade 

med MSM i vatten. Försvann ! Hur lång är avgiftningsperioden för magen och njurarna verkar ha sitt 

reningsverk igång ? Nu börjar jag dagen med MSM I juice och slutar dagen med KS , gurglar och 

sväljer. 

 

Tomas Nilsson. IBS enligt mig en skitdiagnos som läkarna använder när de inte vet vad som är fel. 

Läkaren sa att jag hade IBS och var nöjd med det. Fick själv bekosta analys av tarmfloran för att få 

bekräftat att det var en allvarlig obalans som uppstod efter antibiotikakur. KS har till del hjälpt att få 

bort dåliga bakterier och jästsvamp i magen. Dock krävs också probiotika, antifungala medel och 

ändrad kost för att komma till bukt med problemet. Min mage klarade inte kolhydrater så som pasta 

p.g.a. av att candida och de fula bakterierna lever på vitt mjöl och socker. 

 

Hilmar Åström. Äter lchf och tar ks och har blivit av med min ibs. 

 

Peter Gurgamesh. Börja drick KS , det hjälpte mig med min IBS. 

 

Sara Boo. Jag berättade det i Dagens Homeopati-gruppen, och måste berätta det för er också. Jag 

hade ett litet hål i min tand, det försvann med calc phos (homeopatiskt medel), och jag använde även 



kolloidalt silver med kokosolja morgon och kväll. Jag kan inte riktigt tro att det är sant, jag slipper att 

gå till tandläkaren. 

 

Sakura LB Nagashi. Ks är grymt, mina katter har fått ks i vattnet i snart ett halvår. Kämpat i 3 år med 

o få upp min ena katt i vikt utan resultat. Men nu äntligen är hon rund o fin i hullet o ja vet det är ks, 

ja kmr aldrig sluta ha d i vattnet! Fasen så fina djur man får. Hon hade inte mask :) bara haft svårt o 

gå upp i vikt :/va mager som en ja vet inte vad när ja fick hem na som kattunge, oh d va 3 år sen! 

Kollad hos vet men inge fel på henne sa han, oh liten i maten! Men får idag ett bra torr foder (fått 

hela tiden iof) blöt mat, torkat kött o rått kött titt som tätt o ja allt som går o göra för henne! Men 

sen börja ja med ks på henne regelbundet då försvann problemet  

 

Lolo Linde. Äntligen fått till en någotsånär bild på en av mina två tänder som håller på att läka. Alltså 

inget litet hål det handlar om. Har varit gulbrunt med vassa kanter. Är nu inte mycket kvar tills hålet 

är helt igenfyllt! Känner bara ytterst lite av kanten med tungan. 

 

Maria Östlund. Jag sprayar rent ks i munnen flera ggr om dagen vid förkylningskänsla, funkar 

klockrent. 

 

Maria Alexandra. Jag har inga problem med min astma, päls och pollenallergi sen jag la om till 

antiinflammatorisk paleo och började äta msm. 

 

Åsa Eriksson Gustafsson. Min katt hade problem med tandsten och fick operera bort 11! tänder! 

Efter operation sa veterinären att tandköttet de sydde i var som köttfärs och det var ingen god 

prognos framöver. Jag gav KS i dricksvattnet varje dag efter OP fram till återbesöket, och väl där 

trodde veterinären inte sina ögon.., allt var läkt jättefint och katten mår toppen idag. 

 

Karin Mars Fd Lindberg. Jag hade citron i ks och drack en halv liter på ett dygn....gurglade 

mycket.....på 2 dygn hade halsont, feber, snuva försvunnit....hostan tog några dagar 

längre...happpiiii! 

 

Rebecka A Sand.  Silver mot förkylning som brutit ut funkar men tar längre tid. Tar man silvergrogg 

innan det hinner bryta ut så är man frisk dagen efter. Väntar man så kan det ta 2-3 dagar för mig iaf 

innan man blir frisk igen.. Utan silvergrogg alls så tar det minst 1 vecka. När det gäller tänderna så 

använder jag silversept tandkrämen o sköljer med silver efteråt på kvällen. Innan jag började med ks 

eller silversept så hade jag så mkt tandsten att jag riskerade tandlossning. Sist jag var hos 

tandhygienisten hade min tandsten minskat med 50% sa hon. Då hade jag använt silversept i 6 mån. 

Ska dit igen i oktober o då är det ca 1 år sedan jag började med silversept. Ska bli spännande o se hur 

mkt det har minskat nu. Tittar jag i munnen själv syns nästan inget brunt alls. 

 

Mia Wilhelmsson. Jag vart förkyld på kvällen för två dagar sedan. dagen efter fick jag feber. Jag drack 

ks och ingefärsshots några gånger på dagen och åt vitlök. ca ett dygn senare kände jag inte av 

förkylningen och febern var försvunnen. 

 

Helen Ohlsson. Har inte varit förkyld på 1 år så länge jag druckit ingefärashot. Och senare har jag 

även börjat med KS. 



Eltandborste  

Kokosolja/gurkmeja/pepparmyntsolja 

Gurgla i KS 

= Ingen tandsten. 

 

Emma Brink. Jag o killen skulle utomlands och kände att en megaförkylning var på G att bryta ut på 

oss båda. Vi gurglade 3 msk KS minst morgon och kväll, samt svalde ned skivade vitlöksbitar ett par 

ggr om dagen. Någon dag efter så var förkylningen borta, och resan blev sjukt bra! 

 

Ylva Elmström. Jag var hos tandhygienisten igår och hon undrade om jag blivit bättre på att rengöra 

för det såg så mycket bättre ut. (Har tandlossning ) blödde ingenting ☺har använt KS att skölja med 

sedan maj och ibland även borstat Msm. Kändes väldigt skönt kan jag säga. 

 

Mikael Lackner. Var pollenallergiker ett tag, men kombinationen av regelbunden KS och att utsätta 

mig för höga doser av pollen då jag har hund har utrotat min allergi fullständigt… 

 

Cecilia Linders. Sonen fick ögoninfektion igår och jag hann droppa KS i ögonen vid två tillfällen innan 

läggdags. I morse när vi vaknade var det bättre än igår morse, knappt något kladd dock lite röd i ögat. 

Tog en omgång KS vid 6:30 i morse och jag tycker att det redan nu ser bra ut, ser inte speciellt rött ut 

längre! 

 

Eva Björnör. Jag måste bara dela med mej... i över 1.5 år har jag haft ett inflammerat muskelfäste i 

höften. Det har hållits någorlunda i schack med akupunktur. Efter 6 dagar med MSM fick jag 

fruktansvärt ont där men tog det som en läkning så jag fortsatte. Natten efter kändes det som hela 

höftbenet gått sönder och varken Voltarensalva eller smärtstillande hjälpte. I några timmar låg jag 

och våndades och insåg att jag måste sluta med MSM. Sedan, som om ett ljus blåses ut slutade det 

helt tvärt att göra ont. Dagen efter var jag stel och öm men kunde lätt gå 3 km. Idag 2 dagar efter 

känns ingenting. Det är nästan så man blir religiös! 

 

Astrid Leitner. Tack och lov för MSM!!! Känner av höftont när jag "glömmer" ta MSM men det ger sig 

när jag inte slarvar. En del dagar står och går jag mycket, vilket frestar på. MED MSM klarar jag det 

bra. Svårt utan. 

 

Annika Gustafsson Fd Olsson. Jag har brutit några ben i kroppen och skadade höften i en fallolycka 

för 30 år sedan när jag blrjade med msm fick jag en härrans värk i höften kändes som den var urled 

min fot där frakturen fanns värkte som fasen som om jag hade brutit benet igen sen gick det över. 

Men har råkat glömma ta msm i perioder å då har stelheten kommit tillbaka. 

Nillan Gramell. Även jag tar MSM mm. för infl. och artros, i knän samt axlar ,händer… håller med Eva 

Björnör, det gjorde h-vetes ont först, men har sen mattats av och nu är det bara ömt, gör en del 

övningar för axlar, samt intar KS… gluten och fluor borttaget, samt en fungerande tarm utan IBS…. 

förstår att du känner dig lyrisk. 

 

Ingegerd Treutiger. Jag har liknande erfarenhet, men efter ca 0,5 år med MSM Så ont att jag knappt 

kunde gå, så ännu ondare. Gick till läkare och röntgade, både plattröntgen och magnetröntgen, men 



de ville inte operera. Så plötsligt värken borta. Det gick över en natt. Jag har artros i höften. Tyvärr 

värk igen, men kan i alla fall gå 5 km utan att det blir värre. Tar MSM fortsättningsvis, 3 fulla 

kryddmått - mera kan inte magen ta. Naglarna och håret växer så det knakar. 

 

Lolo Linde. Handlar om två tänder. Den första efter hörntanden på båda sidor i käken. Hörntänderna 

sitter något lite utanpå, så antagligen missar jag en del med borsten eller, som jag trott men som nog 

inte stämmer, har borsten skadat tandköttet så det krupit upp något över dessa två. Det blev iaf en 

fälla där det fastnade en del av allt jag åt. Karies då, som gett mörkare ganska djupa fördjupningar 

med vassa kanter. Har inte haft ont mer än nån gång när jag petat och när något (syrligt?sött?) 

fastnat och fått sitta. Haft dom i flera år. Fick tillträde i gruppen i slutet av april och i början av maj 

införskaffades första dunken silver. Till att börja med blev det en slurk efter tandborstning morgon 

och kväll då jag också sköljde runt i en minut ungefär. Kokosolja använde jag som vanligt och sköljde 

runt ca 20 minuter en till två ggr om dan, något jag gjort ganska länge nu. För mer än en månad sen 

började jag även skölja längre med silver, 10-20 minuter två ggr om dan. Så en morgon nu för inte så 

längesen, upptäckte jag att hålen höll på att fyllas igen. En slät, ljusare och hård yta hade bildats. 

Emalj skrev jag, men det är det nog inte. Men vad är det? Johanna Hellström, du kallade det något, 

minns inte vad (nåt med cavings?). Kan det fylla igen nästan hela hålet så som tydligen skett hos mej 

(dum fråga)? Varför utnyttjas då inte detta inom tandvården? Tänderna är fortfarande inte riktigt 

helt igenfyllda som synes, men kan de bli det och är det just emaljen som nu fattas isf? Kanten känns 

knappt längre och är inte vass. I vilket fall är jag jätteglad över den otroliga förbättring som skett! Det 

här har jag aldrig varit med om förut och skulle aldrig i min fantasi kunna föreställa mej. Även om 

tänderna inte kommer att bli bättre än så här så är det mer än fullt tillräckligt, tycker jag. Ska dock bli 

jättespännande och se om/hur det hela utvecklar sej! Vad gör tandläkare med tänder som ser ut som 

mina två gör nu? Borrar upp för att täcka igen med annan skit (vet inte hur man gör idag men förr 

skulle man vid minsta lilla antydan borra upp hela tanden ju)? Ser de bättre ut efter ett sådant 

ingrepp? För mej kvittar det. För läkning är det enligt Charlotta Rexmark viktigt med magnesium, D3 

och K2, vilket jag tagit + en massa annat (listar längre ner). Äter LCHF. Har slutat med fluortandkräm 

och borstar numera med tandkrämen Kingfisher samt, om det kan vara viktigt i sammanhanget och 

vilket jag tidigare glömt nämna, använder tandborsten Soladey ION5 sen några månader. 

Det här tar jag extra av: 

MSM 

Magnesium 

Kalium 

Kalcium men mycket lite 

C 

D3 

K2 

Q10 



Zink 

B-komplex 

Multivitamin+mineral 

Omega3 

Extra starka vitlökskapslar 

Kör även: 

Nyponpulver 

Gelatin 

(Glukosamin, men gör uppehåll nu ett tag) 

Bikarbonat när jag kommer ihåg  

Para-valnötter och mandlar 

 

 
 



Annika Gustafsson Fd Olsson. Jag har brutit några ben i kroppen och skadade höften i en fallolycka 

för 30 år sedan när jag blrjade med msm fick jag en härrans värk i höften kändes som den var urled 

min fot där frakturen fanns värkte som fasen som om jag hade brutit benet igen sen gick det över. 

Men har råkat glömma ta msm i perioder å då har stelheten kommit tillbaka. 

 

Elin Hellström. Jag tar främst för tändernas skull men sväljer ju ner det oxå. Varje dag i perioder 

dröjer ibland innan jag köper nytt. Läkt ett litet hål i en tand samt är i princip aldrig sjuk. Minns inte 

när jag var ordentligt förkyld sist. 

 

Jeanette Mattsson. Tar på morgonen 1 kork KS, i vatten,för att bli fri från svamp,är så gott som bra! 

 

Elaine Hübinette. Jag har haft ögoninflammation ett par gånger och då har jag droppat i ks i ögonen 

och blivit bra på ett par dagar mycket effektivt. Men det svider lite grann i ögat någon sekund men 

inget farligt. 

 

Renee Delborn. Baddar m KS på herpesblåsorna.. De försvinner på 3 dar! 

 

Andreas Nilsson. Vilken KS som är bäst?  Ionosil. Har testat annat men känner bättre effekt av 

Ionosil. 

 

Liz Lundkvist.  Ja KS är jättebra på urinvägsinfektion , även bra att smörja urinrörsöppning med KS 

och kokosolja. 

 

Katharina Thoresson. Pontus hade ögoninflammation för två veckor sedan . Han fick KS i en 

droppflaska och tog det som vanliga ögondroppar flera gånger om dagen . Först slutade det att gegga 

nästan omgående . Några dygn senare var allt rött borta. 

 

Malin Berglund. Hej. Jag fick tips om att spraya KS och msm i mina ögon då jag har en jobbig blefarit 

ögon inflammation. Har gjort de i 4 dagar nu. De första 2 dagarna sprayade jag bara KS och de första 

va att svullnaden la sig och sen efter en dag kändes de även lite bättre i ögonen. Men sen blandade 

jag även i mortlad msm och sprayade i två dagar men då kom svullnaden och mer irritation tillbaka. 

Varför ? Måste också säga att eksemen på ögonlocken la sig efter 2 dagars behandling. Helt sjukt. ! 

Haft detta i 6 månader. Har nu fått EMS créme hem och ska börja behandla eksemen runt munnen. 

 

Jeanette Seldevall. Mjukare leder och muskler. Mindre smärta i kroppen!! Bättre hy, mjukare hår, 

mindre pigmentfläckar, mindre rynkor... Tack gode Gud för MSM!! 

 

Malin Mellgren. Jag märker ingen skillnad alls varken utrensningssympton eller att jag blir piggare.. 

MEN jag började äta det när jag fick håravfall (kala fläckar på huvudet) och jag hade försökt "allt" i ett 

halvår men det var först när jag började med MSM som det börjar växa ut! 

 

Chatarina Forsberg. Vi som har hund ( och alla andra med) provad ks på min hund för någon form av 

hot spot stort geggit sårigt och jätte ömt. Sprayade 5-6ggr/dag + lite i vattnet och efter 6 dagar borta! 

Fantastiskt! Kommer alltid att ha lite hemma. 

 



Solvejg Jensen. Ja en blandning KS och msm har aldrig fått tillbaka Afte mer. 

 

Lotta Torgnyson. Fick stämpla ut tidigare i dag då jag mådde så illa/ont att benen inte bar, under 

dubbla täcken å 2 ordentliga klunkar KS å 2h vila, så va man på banan i gen… 

 

Michael Zazzio. En vän, som är läkare, har en hustru som har haft kronisk hörselgångsinflammation i 

hela sitt liv. När sådana patienter kommer till min klinik ( www.alir.nu ), så behandlar jag dem med 

laser, pulserande elektromagnetfält och analys samt kontroll av fria radikaler i blodet. När det gäller 

denna typ av inflammation så förefaller det som om den absoluta majoriteten av patienterna har en 

bakteriell infektion som ligger till grund för det inflammatoriska tillståndet. Under e senare åren har 

många patienter berättat för mig att de med hjälp av kolloidalt silver har blivit symtom- och 

smärtfria. Min väns hustru prövade KS och efter två månader var de dagliga smärtorna borta och hon 

har nu bara lite ont någon gång per vecka. Jag frågade henne hur ofta hon använde KS och hon sa att 

det var två gånger per vecka som hon dränkte in hela hörselgången med KS. Jag sade åt henne att i 

stället göra det varje dag - morgon och kväll och tillsammans med det använda en röd peklaser som 

hon lyser in i hörselgången med 20 minuter per öra var tredje dag i tio veckor. 

 

Maria Fagerström. Min mage fungerar äntligen, jag sprayar msm blandat med KS i ögonen. Fått 

droppar i många är mot en gammal skada på hornhinnan som ger röda ögon och svullnad. Det 

problemet är borta, läkt! Mitt hår sprayar jag, får lyster o liv i håret. 

 

Agnetha Neta Ronnedal .Jag hade världens blåsa på hälen efter en långpromenad. Sprayade KS på 

några gånger och på en kvart var det läkt… 

 

Helena Carlson. Känner mig som ett medicinskt mirakel idag! :-D För 3 veckor veckor sedan kom jag 

hem från sjukhuset efter ett gallstensanfall som orsakat stopp i en gallgång och gett mig 

bukspottkörtelinflammation och gulsot. Förra veckan gjordes magnetröntgen och idag ett ultraljud 

inför kommande galloperation."Problemet" är att det finns inga gallstenar varken i gallblåsan eller 

gallgångar, ingen utvidgad gallgång utan en helt frisk gallblåsa som inte behöver opereras!! Läkarna 

fattade ingenting utan tror att de blandat ihop mitt förra ultaljud med någon annans. Enligt läkaren 

var det helt omöjligt att gallstenar/grus kunde försvinna från gallblåsan...Men jag pratade med 

läkaren som gjorde det förra ultraljudet (när jag var inlagd) under tiden han gjorde det och han sa att 

gallblåsan var full av gallstenar/grus och gallgången utvidgad så det kan han ju knappast ha blandat 

ihop med någon annan. ;-)  Det jag gjort under denna tid är Reiki på magen så fort tillfälle getts, 

sedan ca. 2 veckor äter jag Hepator (innehåller bla gurkmeja för att rena lever och galla) och förra 

fredagen började jag dricka ca 1 liter vatten med ca 1-2 msk KS i. Jag tror att det är det sista som gjort 

susen för redan på söndagen var småfebern,tröttheten och det lilla illamåendet jag haft sen jag blev 

sjuk borta och jag kände mig frisk och kunde börja jobba efter 3 veckors sjukskrivning. Dagens 

sjukhusbeök var ju sen pricken över i:et! 

 

Jenny Pettersson. Kan dessutom ge flera berättelser ang KS som räddad mej från mkt och hur dotters 

vattkoppor minimerade och torkade ihop på några få dagar. 

 

Linnéa Eisold Appeltofft. Jag tog KS dagligen tillsammans med Msm mot IBS, magsår och astma med 

återkommande bronkit. Höll på ca 2år o kände mig bättre än någonsin. 



 

Patricia Alexáki. Jag hade en förkylning på G, ni vet mossig i huvudet, den där allmänna 

sjukdomskänslan som man känner innan det liksom bryter ut helt. Jag tog ks med citron 3-4 ggr per 

dag, eller egentligne räckte det en dag för det försvann helt. Jag har lite svårt att tro att man kan 

förvänta sig ordentligt mirakel om man redan varit sjuk i några dagar men jag vet inte. Min kompis 

var magsjuk och jag gav henne oreganoolja och Ks, hon blev bra på momangen...så jag tror stenhårt 

på ks iaf. Har dessutom alltid haft utslag när jag rakat mig men med ks påsprayat efter får jag inga 

utslag alls. 

 

Ilse Glimberg. Är fortfarande lite förkyld men absolut bättre än tidigare. Jag sprayar KS direkt i nästan 

(som nässpray), sprayar lite i ansiktet samt tar KS med hjälp av tops doppade i detta och baddar i 

öronen. Detta gör jag flera ggr/dag. Mår nu bättre! 

 

Kristoffer Carlberg. Va e de med folk ,vissa tror de är nån magisk dryck man tar lite å allt försvinner å 

gör de inte de är de "påhitt" jag testa de första gången nu för en vecka sen kände direkt efter ett 

dygn att förkylningen blev lindrigare kunde till å med träna efter 2-3 dagar å, i vilket fall som helst ni 

som säger de inte funkar ni slarvar säkerligen med maten/vatten generellt klart eran kropp inte pallar 

kämpa mot virus då !!!!!!!! 

 

Dorthe Rosenberg Hansen. Jag hade förkylning på g för ett par dagar sen...kass i magen och tjock i 

halsen samt huvudverk.... tog en matsked 2 g/dag i 2 dagar, sen var det borta! Visst, kan ju bara ha 

varit en mild virus som hade försvunnit snabbt ändå....Har det först "satt sig" tycker jag inte det 

hjälper så mycket, men det har hjälpt mig i dom fallen jag tar det så fort dom första symptomen visar 

sig. 

 

Marie Winterstam. Silvergrogg mot förkylning mm = 1/2 dl KS + 1/2 dl rödvin + saften av 1 

lime/citron, intas 1 tsk var 5:e minut, håll kvar i munnen några sekunder. Det fungerar!! 

 

Jannina Holmström. Troligtvis tack vare att vi sprayar ks i munnen på våra 6 åriga astmabarn 

(tvillingar) har vi i höst inte behövt uppsöka akuten / barnavdelningen! Vi har även minskat på gluten 

hemma hos oss! ☺ Vi tar en klunk nu som då också, speciellt när vi hör att de har förkylningar på 

dagis! om man sprayar lämnar det ju kvar i munnen och således far i kroppen via slemhinnorna! Min 

teori! Och vi tar inte astmamedicin heller! Vi har som akutnödlösning i skåpet/ med till 

sommarstugan, men det behövs ytterst sällan efter att vi börja anv oss av kolloidalt silver! Förra 

hösten var vi nästan var och varannan vecka kändes det som på akuten / barnavd, vi inhalera 

ventoline och flixotide i 3 månader, ingen skillnad... I februari börja vi med ks, sen har vi inte behövt 

uppsöka sjukhus pga astma! 

 

Johanna Soronen. Droppa kolloidalt silver i öronen. Jag hade nog även spätt ut lite msm i det också. 

Jag skulle även ge hunden ks att dricka, exempelvis med en barnmedicinspruta. Jag själv hade 

fruktansvärd öronvärk och droppade i ks blandat med msm i örat och låg stilla ett tag så det kunde 

verka. Några ggr under en dagen och till natten och jag kunde könna betydlig skillnad dagen efter. 

Fortsatte i några dagar efter att jag slutat känna av det för säkerhetens skull. Det kom inte tillbaka. 

 

Kati Sandelin. Min hund hade också ofta öronproblem tills jag tog bort all spannmål ur hennes kost, 



och också nöt och gris (visade det sig senare). KS hjälper bra! Sätter det också på små sår, men det 

gäller också att titta på kosten. Jag putsar alltid öronen med KS. 

 

Åke Allmyr. Jag har startat med KS i går pg av att begynnande förkylning besvärade, tog 2x 25 milli i 

ett glas vatten, och i morse var 'förkylningen' borta=??? 

 

Mona Greco. Jag läste att WHO har satt en minimi gräns på 2500 liter ks, just 10ppm, ifall man 

dricker så kan man kanske bli blå. Räknade ut att man får dricka 1liter ks varje dag i lite över 8 år för 

att komma upp till det... Själv dricker jag mellan 2tsk till 1dl per dag, så det lär ta ganska länge isåfall 

att bli blå..  Men det kan jag säga att ks har tagit bort svamp, förkylningar samt vääääldigt konstiga 

allergiska symptom, som t.ex. eksem. Har även fått bort en öroninflammation med det. 

 

Yvonne Hellström. Sicket surr, igår fick jag ett jätteskavsår på min tumme så att köttet visade sig och 

det gjorde jä....gt ont kan jag säga och eftersom jag brukar ha väldigt lätt för att få var/infektion så 

provade jag silver på kvällen hade en tuss o baddade då och då och lät det vara under natten, imorse 

hör o häpna hade det börjat att läka ihop, jag blir lyrisk, således så tog jag även ikväll o duttade på, 

imorgon tror jag det är helt ok. 

 

Viola Marklund. Jag sprejar mot ögonen, de krokiga linjerna(ev återkommande gula 

fläckskada)börjar räta ut sej och jag ser bra och känns bra. 

 

Annika Svensson. Jag har använt KS dagligen i 4 år har fått en mkt bättre hälsa.  

Använder den till att gurgla och svälja ner varje kväll ca 1 msk.  

Jag blev fri från 30 års magkatarr efter 2 mån. Har slutat med Omeprazol.  

Läkt inflamation i ögats blodkärl så kallad Episklerit genom att spraya ansiktet 2 ggr per dag.  

Läkt brännskador 2 gradens på 2 veckor vilket skulle ta 4 veckor.  

Behandlar brännskada hand på 3 min inga blåsor dagen efter.  

Håller Afteblåsor borta kommer de en så sprayar jag varje dag och de läker på 3 dagar.  

Stillar näsblod på 30 SEK till 1 min.  

Botar uvi med KS pads på 2 dagar.  

Stillar influensa på några timmar.  

Häver matförgiftning på en timme.  

Inget blödande tandkött och mkt friskare tänder.  

Håller min inf känsliga mamma frisk istället för att få lunginflamation och uvi var och varannan 

månad.  

Häver illamående.  



Piggare och frächare hudfärg i ansiktet.  

Läker herpesblåsor på läppar på 30 min.  

Läker getingbett på några timmar.  

Alltid Ionosil den är så bra att den är sann✨�✨ 

Förebygger bölder efter rakning.  

Hjälpt personer med suppurativa Hidradenitis  

Botar skavsår på ngt dygn.  

Läker svampinfektion i underlivet.  

Tar bort vissa mollusker. 

 

Britt-marie Hirsch. Älskar KS borde ingå i alla husapotek. Katten nästintill fästingfri i år. Får KS i sitt 

dricksvatten. 

 

Ti Nordlund. Har du hört talas om att sjukhus i vårt land använder sej av sk *silverplåster* vid läkning 

av svårt brännskadade personer. Resultatet är överlägset allt annat som använts tidigare, detta är 

vad jag förstår kolloidaltsilver silver i plåsterform tillverkade för sitt syfte att användas vid 

brännskade läkning. Min veterinär använder ks vatten på hundar o katter efter tandstens 

borttagning, själv sköljer hon munnen med ks o dricker det dagligen, hennes tandfickor har 

försvunnit och hennes ledgångsreumatism blir bättre av ks. 

 

Lena Fritiofsdotter. Jag har tagit silver i tre månader efter att op bort en cancertumör i tjocktarmen, 

har kunnat sluta med omeprazol och får cellgiftsbehandling i förebyggande syfte och känner mig 

stark och pigg, hoppas att det ska fortsätta så, vill dela med mig av min historia, har ingen tandsten 

heller. 

 

Ylva Andersson. Jag fyller 1 äggkopp rent med ks 2 gånger om dagen. Efter tandborstning. Är man på 

väg att bli förkyld blir det många silvergroggar. Använder det som nässpray blivit av med det 

beroendet. Ja du kan använda ks till mycket. 

 

Eva Virginia Lindgren. Är åxå vårdskadad. Fick antibiotika i 3 år men ingen hjälpte mig att ta reda på 

orsaken till mina besvär. Som en följd av den långa tiden med antibiotika slogs alla mikroorganismer i 

tarmen ut och jag fick en systemisk candidainfektion och parasiter som gått I blodet. Två och ett halvt 

år senare kan jag fortfarande inte gå utan rullator och mitt långa tjocka hår har ramlat av. Likadant 

flera tänder. Ekonomin kraschade eftersom jag åkte karusell runt i vården och blev bara remitterad 

vidare. Har träffat säkert 50 - 60 läkare varav inte en enda var fast anställd. Till slut var mina journaler 

så röriga att sjukvården beslöt sig för att jag hade psykiska problem med självskade beteende. Efter 

det fick jag ingen hjälp över huvudtaget. Däremot blev jag kränkt gång på gång och blev ifrågasatt 

och behandlad som mindre vetande. Vårdcentralen slutade ringa upp och jag fick plötsligt aldrig 

läkartid som utlovats. Där slutade mitt förhållande med sjukvården. Med facit i hand vet jag att jag 

lika gärna kunde vara död eftersom min sjukdom är dödlig utan behandling. Enl avhandling från 



carolinska är dödligheten 40%. Hjälp har jag fått av alternativa metoder. Men jag har inte fått 

ekonomiskt bistånd till medicin och behandling pga av det. Fick sitta och tigga utanför ICA. Var 

tvungen att välja mellan mat och medicin. Allt detta pga vårdcentralens vinstjakt med 2 minuter 

LÄKARBESÖK hos olika Stafettläkare varje gång. Det var södra Älvsborgs sjukhus och vårdcentraler 

som sabbade mitt liv och dom har inte ens märkt det. Håller nu på att IVO anmäla till att börja med. 

Till ev läkare som läser detta kan jag säga att sjukvården av idag är en katastrof och skördar massor 

av liv. Många dör i det tysta och märks inte ens i statistiken. 

 

Jannina Holmström. Jag har nu några kvällar droppat ks i sambons öron, de är igengeggade pga att 

han har rätt dammigt arbete och anv öronproppar! Redan första kvällen rann det gul gegga ur 

öronen! 

 

Malin Widheden. Ks har antagligen räddat mig ifrån väldigt mycket lidande. Skrev här igår om att jag 

var på väg att bli magsjuk(är 99 % säker på att det var de) och drack ks i några omgångar och idag 

känner jag av illamående in i mellanåt och är trött men har inte spytt!! Om detta fungerar även nästa 

gång, vilket antagligen kommer ske inom snar framtid då jag har två små barn, då kommer jag gråta 

av lycka. Min kräkfobi är extrem och lider varje höst och vintersäsongen. Att kanske ha hittat något 

som faktiskt fungerar skulle underlätta mycket i min ångestvärld! 

 

Eva Claesson. Även jag sprayar KS i ansiktet. Mycket finare hud. Häftigt! 

 

Frida Laitiainen. Jag använder KS som ansiktsvatten varje kväll har också fått finare hud! 

 

Linda Perjons. Jag är så glad, jag måste bara berätta!! Jag har haft besvärande "eksem" på mina 

fötter under lång tid. Har prövat det mesta även receptbelagda preparat, inget har funkat! Tills nu!! 

Jag har baddat fötterna med KS morgon och kväll i en vecka. Mina fötter är som nya, alla eksem är 

borta!! 

 

Caroline Karlsson. Jag hade problem i över ett år med ögat och de spred sig till de andra, läkarna/ 

optikern rekommenderade fyra salvor/droppar runt 20 ggr dag för få bort problemet. Allt blev värre 

tills jag började droppa KS i ögonen och helt plötsligt va jag friskförklarad att ha Linser i ögonen. 

 

Margaretha Johansson.  Jag har haft glasögon i 45 år. Så jag har bytt många många gånger. För 1,5 år 

sedan var det dax igen, efter ca 3 mån, började jag få problem med ögonen, de tårade, varade och 

även synbortfall. Gick tillbaka till optikern för att höra om det berodde på glasögonen, nej fick jag till 

svar. Jag kämpade på, ögonen var likadan... men, så tänkte jag, jag börjar med mina gamla glasögon 

igen, kände efter en kort tid att det vände. Optikern bytte även glaset två gånger, men då kom 

problemen tillbaka. Jag uppsökte även läkare för att få veta om jag fått bestående men, men det 

hade inte skadat ögonen. Jag har hela tiden sprayat ks i ögonen, det räddade mej, i dag är alla 

problem borta, jag använder mina gamla glasögon, vågar inte byta än. Läkaren sa, om folk visste vilka 

problem man kan på av glasögon... kanske du har drabbats av samma som jag. 

 

Kia Ojensa. jag har haft rinnande ögon, känsliga för smink, vind, kyla etc i flera år. Jag har också haft 

något som kallas ögonmigrän -blixtar i utkanten av synfältet- som både läkare och optiker kollat och 

avfärdat som ofarligt. Irriterande dock. Blixtarna är i stort sett borta efter jag börjat använda KS, och 



det andra har blivit mycket bättre. 

 

Alexandra Carlsson Fd Bergström. Optikern tycker att vad jag än gjort med mina ögon (droppar 

KS+MSM) ska jag absolut fortsätta med det, för han hade aldrig sett någon i min ålder som INTE 

behövde hjälp med åldersförändringar i ögonen. 

 

Mona Greco. Jag blev rysligt förkyld när jag var gravid och det höll på i 4-5 veckor. Sen läste jag om 

KS en massa och kom fram till att det är det enda säkra jag kan ta mot förkylningen, (efter att ha 

prövat äta vitlök, gurkmeja, ingefära och alla andra hälsogrejer, men inget hjälpte) så jag började 

dricka KS när jag var 7,5 månader gravid. Födde en underbar liten pojke v38, och nu som 5 månader 

gammal, icke vaccinerad, så kan jag bara säga att han är i fantastiskt skick. Jag helammar och dricker 

fortfarande dagligen ks. No problem, mina döttrar 3 och 5 år dricker det också då och då. 

 

Julia Skoog. Jag tog KS som gravid ! Idag har jag en frisk 8 månaders pojk här hemma. 

 

Josefin Blomström. Jag har tagit KS under båda graviditeterna. 

 

Malin Widheden. Ks har antagligen räddat mig ifrån väldigt mycket lidande. Skrev här igår om att jag 

var på väg att bli magsjuk(är 99 % säker på att det var de) och drack ks i några omgångar och idag 

känner jag av illamående in i mellanåt och är trött men har inte spytt!! Om detta fungerar även nästa 

gång, vilket antagligen kommer ske inom snar framtid då jag har två små barn, då kommer jag gråta 

av lycka. Min kräkfobi är extrem och lider varje höst och vintersäsongen. Att kanske ha hittat något 

som faktiskt fungerar skulle underlätta mycket i min ångestvärld. 

 

Adriana Hansson. Både min stresspuls och därav höga blodtryck är borta sen ca 1 år tillbaks med 

Msm och KS. 

 

Anita O Björn Andersson. I veckan var vi tillbaka till onkologen på 3-månaderskontroll av Björns 

bukspottkörtelcancer. Röntgenbild och blodprover är bra, det har inte skett någon förändring sen 

tidigare. Vi är så tacksamma att vi hittade KS och bikarbonaten för självklart är det det som hjälpt till. 

Läkaren har fortfarande inte stött på något liknande så visst är det bra! 1/2 dl KS och 1 tsk bikarbonat 

utrört i vatten morgon och kväll! D-vitaminer!  Mild form av cellgift 1 gång i veckan + 

cytostatikatabletter varje dag i 3 veckor, sedan uppehåll/vila 1 vecka. Och han har fått mycket 

healing! Nu ska den doktorn sluta så det blir en ny läkare framöver. Hoppas att denne har ett öppet 

sinne som den tidigare har! Anita fick en begynnande förkylning för några dagar sen men drack och 

gurglade KS så det har backat. KS är nog bra mot allt! Diagnosen ställdes den 5 dec 2014 och 

operationen skedde 4 februari 2015 på Huddinge sj,hus. De öppnade buken men kunde inte ta bort 

nån cancer för tumören sitter mitt i magen och hade växt runt vitala delar. Dr Anna Stillström, 

Danderyds Sj.hus har varit behandlade läkare men hon slutar tyvärr. Läkarna trodde inte att cellgiftet 

skulle krympa tumören och när det skedde så var de väldigt förvånade. Vi har berättat att han 

använder KS, bikarbonat, D-vitaminer och fått massor med healing. 

 

 

Micha Madsen. Ja jeg har fået det bedre i borrelia! start lille dosis (1 tsk) Ks - under tungen - hver 5 

time (også gerne om natten hvis hun vågner) - sæt langsomt dosis op til 1-2 spsk eller mere - hvis hun 



for herxheimer syndrom -kvalme, hovedpine svimmel osv - så sæt dosis lidt med og fortsæt i interval. 

jeg har desuden taget msm, syrefri C vitamin og glukosamin - samt Pro og prebiotica og fordøjelses 

enzymer (hvis hun har problemer med mave og tarme- hvilket man ofte har md borrelia - så drik et 

stort glas vand med Ks i på Tom mave når du står op - uden at holde det i munden)tag pre og 

probiotica samt enzymer senere på dagen med mad. jeg købte desuden D ribose 1 spsk 3 gange 

dagligt - eller efter behove (Jeg købte det billigt i en bodybuilder netbutik) - det er et stof der booster 

cellernes energifabrikker - så hun for energi og kraft til at udrense the bad guys :) og heale igen ❤ 

skriv hvis jeg skal uddybe noget  god bedring! jeg kan gå, læse og løbe igen - samt være social uden at 

blive helt overvældet.- og heler langsomt. 

 

Kimona Segerlöf Fd Brodén. KS är inte samma som Silvernitrat. Det är helt olika kemiska 

uppsättningar och kan därför jämföras lika väl som en burk cola och en grankotte. Det finns inga 

biverkningar av KS. 

 

Sandra Blom. Själv kan jag bidra med att ks hjälpt mig att slippa brännskada, mina exem (ppp) är 

bättre, blåsor har försvunnit, min katt blev av med jobbiga exem. Hur det funkar invärtes kan jag inte 

svara på, eftersom jag inte märkt någon skillnad där... 

 

Tomas Mattinen. Här ses att ägarna av Helsingborgs Dagblad (HD), som utgav artikelserien:" 

Silverbluffen", har interesse i medicinska frågor: "Other subsidiaries include Sweden's commercial TV 

network TV4 and C More Entertainment; movie theater chain SF Bio (40 percent share) and film 

production companies Svensk Filmindustri and Sonet Film; daily newspapers Dagens Nyheter, 

Expressen, Sydsvenskan and Helsingborgs Dagblad;[7] business daily Dagens Industri; and medical 

journal Dagens Medicin. ....as well as medical journals in Denmark, Norway, Finland, Poland, and 

Slovenia." 

http://www.wikiwand.com/en/Bonnier_Group 

 

Stina Redbjörk Eklund. Jag säger bara det, man tillåter reklam för bevisligen farlig mat och produkter 

men det som är bra för människor bekämpar man med alla medel. Det är bara att titta på allt mygel 

politiker och de i maktställning sysslar med och hur felbehandlad av läkare eller icke behandlade går 

fria. Pengarna styr och lagarna gäller bara de som inte har pengar eller makt. Världen styrs av 

kriminella psykopater. 

 

Anja Amanita Weidt. Har använt kolloidalt silver i åratal. Bara positiva erfarenheter, inga 

biverkningar. Och jag är inte blå. 

 

Margaretha Sunnergren. Magmunsbråck. Magen svider inte längre. Omeprzeol är ett minne blott. 

Sedan 1 månad tar jag 1 kryddmått- 0,5 tsk msm i grapejucie på fastande mage.Till kvällen tar jag 

1/4-del ks i ett glas och gurglar och sväljer. Det blir llite utrensningseffekt av härligheten. Huvudvärk, 

renar tarmen ,klåda i kroppen....det är nog mycket som har samlat på sig. 

 

Maria Västerås. Måste berätta om vad KS gjort för mina katter. En av mina katter höll på att klia 

sönder sig på och framför öronen och håret föll av på öronen. Tog henne till veterinären för 2700 kr, 

men alla prover var bra (de misstänkte fel på ssk). Även en av de andra katterna kliade sig mycket, så 



jag köpte svindyrt allergifoder - utan resultat. Bestämde mig då för att spruta in KS i munnen. Efter 4 

(!) dagar så hade de slutat klia sig och hon som var värst är nu helt läkt i huden och pälsen. 

 

Ann-Louise Johansson. Min hona kissa blod & jag har då gett henne KS ca msk om dagen eller mer. 

Använt avmaskningsspruta, hon vill ha hela tiden :) stenarna är borta som orsakat blod i urinen. 

 

Jenny Öhman. Min systers hund fick eksem på hela magen och mellan tårna, hon slickade så mycket 

på det så att det blödde och ömmade. Veterinären sa att hunden hade utvecklat foderallergi men 

ingenting hjälpte på två månader. Jag gav min syster ks och silversalva. Ks hällde vi i dricksvattnet och 

sen smorde vi mage och tassar med silversalva. Hunden fick en rejäl utrensning i form av sprutdiarré, 

när det var som värst var min syster ute med henne 9 gånger på en natt. Eksemen försvann på en 

vecka och hunden blev t o m piggare efteråt och hon äter fortfarande samma foder som innan. 

 

Jonill Wiedekamm. En del verkar undra varför inte alternativ medicin erkänns i Sverige medan man i 

Tyskland och Schweiz har etablerad och godkänd naturmedicinering. 

Svaret:  

SVERIGE: är toppstyrt oavsett vilket parti som har makten, kort sagt. Demokratin är nedmonterad 

och saker handlar om business. Man tjänar inget på att bota.. 

SCHWEIZ: Har en fungerande demokrati där folket är med och röstar i olika sakfrågor. Ingen bödel 

kan bestämma över folkets huvuden på det viset som görs i Sverige idag. 

 

Mirja Pettersson.Jag vill tacka för råden jag fått här för min inflammation i bihålorna . Bytte ut 

antibiotikan mot vitlök, gurkmeja, msm och ks. Börjar äntligen bli bättre efter månader av värk och 

migrän. Det tog 2 dagar innan jag började få effekt. 

 

Annelie Wickman. Började med MSM för 5v sedan, trappade upp 1krm/v. Fått väldigt mkt hudutslag, 

eksem och inflammationer i huden. Fler som varit med om detta? Tänkte lite hur lång tid det kan ta 

innan det kan lägga sig? Bör tilläggas att jag även gjort MSM-salva och stryker på dessa områden för 

att attackera både inifrån och utifrån. Salvan har även läkt sår som jag kämpat med i över ett halvår 

tillsammans med hudspecialist. Helt fantastiskt!! 

 

Jasmine Råland. Jag sprayar KS i näsa och svalg/mun direkt när jag känner av nåt, dödar halsontet 

relativt snabbt. 

 

Nataliya Bilinska. Jag använder ks som ansiktsvatten och EMS créme som dag och nattcréme. 

 

Ann-Katrine Backman. Herpes simplex = No problem anymore <3 

Fast det är något som kallas "kroniskt" inom sjukvården så är det oftast inte "kroniskt" eller 

"obotligt" inom alternativ vården. Själv har jag blivit frisk från 11 st "det här måste du leva med" 

diagnoser. Inom sjukvården räknas ju Herpes simplex också som något "kroniskt" som man måste 

leva med och som ligger latent i nervgangligerna. Det som är "kroniskt" eller "obotligt" inom 

sjukvården kan man beskriva som att det är en okunskap som ligger bakom att man helt enkelt INTE 



VET ATT DET GÅR ATT BOTA. Det har diskuterats om Herpes simplex i en tråd de senaste dagarna, så 

därför kom jag på en sak jag glömt att berätta :)Jag fick Herpes simplex på läppen första gången för 

ca 25 år sedan, samt att det även spridit sig till näsan vilket har varit väldigt smärtsamt. Efter att jag 

började spraya på Ionosil för flera år sedan så har det gått längre och längre tid mellan utbrotten och 

redan för flera år sedan så har utbrotten varit nästan helt obetydliga, så min erfarenhet är att Ionosil 

kommer att ta bort Herpesen helt på sikt och det naturligtvis tack vare att KS tar kål på virus.  Börjar 

man behandla genast man känner av ett utbrott så försvinner smärtan och man får det att gå tillbaka 

på väldigt kort tid, men blanda gärna med lime, citron eller rödvin eftersom det är frågan om ett 

virus, men det fungerar även med rent Ionosil. Sparar man det för länge innan man börjar behandla 

så räcker det mycket längre tid innan man får det under kontroll, men tiden förkortas ändå. Efterlyser 

ett mera samarbete mellan alternativ vård och sjukvården, därför att vissa special områden behövs 

också inom sjukvården. 

 

Annelie Hjalmarsson. Använd KS som konserveringsmedel. I år när jag gjorde mina snabbsaltade 

gurkor använde jag det och de har håller sig fina och goda till igår när de tog slut. Förut om åren har 

jag fått slänga efter nån månad när de möglat. 

 

Ann-Katrine Backman. På 5 liter ekologisk äppelmos tillsätter jag 1-2 korkar från liters flaskan av 

Ionosil och använder det som "konserveringsmedel" då står det sig hur länge som helst. Gjort så nu i 

4 års tid. 

 

Ingrid Wennström. I ett sista försök att slippa leva med ett sår, som inte vill läka helt, som jag 

smärtfyllt dragit på i 20 år, startade jag att testa KS för 6 dagar sen. Smärtan har försvunnit, 

sårkanterna har blivit friskare och såret har börjat att dra ihop sig. Hurra!!!! Dricker 1msk ks och min 

dos msm med 30min mellanrum på fastande mage. Tvättar med ks-indränkta pads 4 gg/dag. 

Jag har sedan en tid tbx plockat bort mycket av gluten, socker och mjölk. Jag har åxå märkt andra 

förändringar sen jag började med ks. Tilläggas kan att jag känner av utrensningssymtom .  

 

Sandra Mach. Jag använder ks på min stomi och mina frätskador läker jättefort! 

 

Elise Martina Wadsten. KS är en fantastisk "sårläkare". 

 

Moa Louise. Min sambos pappa la om sin kost tog bikarbonat i vatten två ggr om dagen + KS och blev 

av med sin cancer helt och härom dagen kunde han ta bort sina glasögon helt för han såg nu bättre 

utan och har under många många år verkligen behövt dom! Han gjorde detta för sin cancer men fick 

tillbaka synen på köpet! Han började äta bara eko mer grönt mindre griskött, tog bort alkohol och 

kolsyrat, tog bort socker, åt mindre gluten och mjölkprodukter, sen droppade han KS i ögonen till och 

från samt drack KS dagligen och bikarbonat i vatten 2 ggr om dagen de gör han fortfarande har gjort 

allt detta i ca två års tid blev av med cancer för nån månad sen och nu kunde han läggs bort 

glasögonen! Han kallar det mirakelkur. Kul att få se såna resultat av någon som man va tvungen att 

hjälpa att beställa grejerna till då den va för skeptisk till de för att tro att de funka. 

 

Kimona Segerlöf Fd Brodén. Fick en infekterad vagel (läs finne) på insidan övre ögonlocket samt att 

det bredvid var en läbbig reva. Använde KS i ögat en gång om dagen i tre dagar och det läkte 100%. 

 



Viktoria Sämberg. Fick en nagel, från min 1:årige son mitt i ögat. Det rann och var irriterat hela 

dagen. Jag gick till vårdcentralen för att kolla så att ingen liten nagelbit fastnat bakom ögonlocket, 

eftersom det kändes så. Inget hade fastnat men jag hade fått ett sår på hornhinnan. Jag fick direkt 

antibiotika ordinerat, men istället droppar jag en 1 droppe KS i ögat när jag kommer hem. Dagen 

efter är det redan mkt bättre och efter ytterligare 2 droppar den dagen är ögat som innan! 

 

John Gustavsson. Samma solskenshistoria med mitt öga, fick skit o repa på hornhinnan på jobbet 2 

dagar senare läkt med ks. 

 

Ann-Katrine Backman. Är det inte fascinerande att 34 olika kollodiala silver beredningsformer var 

FDA godkända innan tillkomsten av antibiotika på 1940-talet?  

När förlorade silvret sitt "godkännande"? 

var det möjligtvis den dagen Läkemedelsindustrin kom på att de inte kunde lägga vantarna på 

kolloidalt silver eftersom det är ett naturmedel? Men då är frågan, varför ville läkemedelsindustrin 

lägga beslag på kollidalt silver? hade dom upptäckt hur enormt verksamt det var? svaret är enkelt! 

självklart! 

En nuvarande definition av antibiotika:  

"Antibiotika kan löst definieras som olika ämnen som härrör från bakteriella källor (mikroorganismer) 

som styr tillväxten av eller dödar andra bakterier. Men syntetisk antibiotika, vanligtvis kemiskt 

besläktad med naturlig 

antibiotika, har sedan tagits fram som utför jämförbara uppgifter." 

Läkemedelsverken och FDA godkänner endast syntetiska, kemiska antibiotika, inte de naturligt kända 

som har uppvisat samma egenskaper (även bättre) i årtusenden. Det enda sanna syftet med att 

Läkemedelsverken och FDA finns är för att racka ner på det naturliga.  

Kolloidalt silver har bevisats att inte bryta ner den normala tarmfloran och påverkar inte de goda 

tarmbakterierna även om det tas dagligen i 15 år som jag själv snart gjort. Jag har tagit 1 msk 2-3 

ggr/dag, har ett enormt bra immunförsvar och då jag började med kolloidalt silver var jag 

sängliggande och HELT utan immunförsvar (självklart har jag också tagit närings- och kosttillskott som 

också hjälpt till att bygga upp immunförsvaret), Men det vet jag med facit i hand, utan kolloidalt 

silver hade jag aldrig stått på benen idag och hade kolloidalt silver även brutit ner de goda 

tarmbakterierna då skulle jag vara helt utan immunförsvar idag och borde ha varit utan redan i över 

tio år isf. 

Då vi intar nåt "anti" bakteriellt, dvs. farmaceutisk antibiotika, efter det är det svårt att balansera 

återväxten av goda bakterier i tarmsystemet, även om man tar stora mängder med probiotika 

dagligen. Slutresultatet blir låg immunitet/ dåligt immunförsvar, vilket inte är bra, detta är en stor 

anledning till att vi i Norden och övriga världen får sämre och sämre motståndskraft mot flera olika 

bakteriestammar som orsakar olika former av sjukdom. Under det senaste decenniet, har vi sett 

införandet av 100-talet av "nya" muterade patogener som gör oss sjuka! 



Vore det inte det mest logiska att inta ett "antibiotikum" som inte bryter ner och som inte ger låg 

immunitet, inte ger dåligt immunförsvar och inte attackera de goda bakterierna? Läkemedelsverken 

och FDA kommer fortsättningsvis att kämpa för syntetiska/kemiska lösningar, därför att om ett 

naturligt "antibiotikum" skulle godkännas, så skulle inte Big Bad Pharma kunna kontrollera 

prissättningen och slå klorna i vinsten. Allt handlar om vinst till Läkemedelsindustrin, människors 

hälsa är en bisak.  

Från Läkemedelsverkens och FDA:s sida finns inget intresse att se till läkning från naturliga medel 

eftersom "vi tjänar ingenting på naturliga medel, så dom godkänns inte" 

Människan är till naturen orolig och rädd för att drabbas av olika symtom och sjukdomar, så även om 

en person inte är sjuk, så är det enkelt att övertyga en person att ta ett läkemedel t.ex. antibiotika 

mot något som personen inte har. Och det är just detta snaskande i tid och otid på antibiotika som 

gjort att vi fått så många resistenta bakterier. 

Egentligen borde vi som använder kolloidalt silver och naturliga medel få skattelättnader i form av 

sänkt skatt för att vi är mindre sjuka, minskar köerna till sjukvården, sjukskrivningstiderna förkortas 

enormt mycket, sjukhusvistelser minskar, vi använder inte oss av svindyra lm som subventioneras 

med skattepengar, listan kan göras hur lång som helst. 

 

Denise Persson. Är imponerad! Vi har en riktig dunderinfluensa hemma med hög feber och 

kräkningar. Alla har insjuknat förutom jag! Jag har varje dag tagit en dl Kolloidalt silver i en kopp med 

varmt vatten och druckit. Kan tillägga att alla sjukdomar hoppar på mig i vanliga fall. Resultatet var 

tillräckligt för att min mamma skulle få upp ögonen och köpa sig en egen flaska. 

 

Carina Leifsdotter. En av mina katter led av elakt och återkommande eksem, stora bara (pälslösa) 

och kliande fläckar, som bara blev värre av hans kliande. Just då fanns bara veterinärens råd, kortison 

spruta varannan månad. Mitt hjärta protesterade hej vilt, men det hjälpte katten iaf. Köpte hem KS 

till mig själv och en dag fick jag bara för mig att testa på katten. Jag penslade på såren, litet resultat 

men inte tillräckligt. Jag hällde ner lite KS i vattnet, nope det blev plötsligt odrickbart för katten (även 

för de andra i kullen). Ok då provar jag med att ha i lite i maten......Yes där hände något. Eksemen 

försvann, snacka om glädje i mattes hjärta. Han har nu sluppit sprutan som han skulle fått i augusti 

(om han fortsatt följa sitt mönster), inget i september, ej heller (än så länge) i oktober. De andra 

katterna och hunden får också KS i maten, plus att hunden får glukosamin också (hon har haft 

problem med sin ryggmuskulatur och är 10år). Har andra positiva erfarenheter av KS, men att katten 

slipper kortison är det bästa av allt. 

 

Ann Hjertqvist. Vår katt får KS i vattnet dagligen .. Han hade problem med eksem.. Tror han hade alla 

allergier man kunde ha men som sagt detta funkade. Äter även special foder men inte allergifoder 

(han tålde inte det). 

 

Annette Persson. Min inre psoreasis blir betydligt bättre av den iaf och också betydligt mindre ont i 

rygg och nacke. 

 

Zandra Svensson. Jag tar msm pulver varje dag ca 1-2 msk... naglarna växer och jag är mkt 

piggare	... kommer aldrig att sluta. 



 

Isabella Julien Elvira. Bästa KS har gjort mirakel på 3 dagar på sonens svinkoppor! 

 

 
 

Carin Berg. Ja KS är magiskt på svinkoppor!!! 

 

Sara Bylund. Funkade för oss också. Min dotter på 3 mån hade det i näsan. Jag tog bort skorporna 

och baddade med KS och det gick över på någon vecka drygt. 

 

Zandra Svensson. Dottern min har akne och det blir som sår då hon pillar och har sig (12 år), när vi 

baddat nån vecka med ks är det nästan borta, nästan helt läkt det är verkligen fantastiskt! Är så 

tacksam över ks! 

 

Ada Lindblom. Jag ser den här typen av gruppen och informationsbyte som en gräsrotrörelse och ett 

uppror mot rövare. Om vi slutar köpa deras lögner så har dem inget annat än att försvinna. 

 

Therése Westfält. Mina hundar ger jag 1/2 dl KS, dom väger 25 kg. 

 

Krister Lövgren. Har en visdomstand som håller på att "gräva" sig ut. Hade grymt ont för 2 veckor 



sedan. Hade problem att gapa för att äta. Skavde som i tandköttet. Sköljde varje(nästan) kväll med 

en kork silver. Rent. Gick över. 

 

Carina Sellin. Jag har erfarenhet av detta. Fick inflammation i tandköttet vid en visdomstand i 

somras. Jag varvade mellan att skölja runt med KS och kokosolja om vart annat ca en gång i timmen. 

Alltså, skölj runt med KS fem, sex minuter, vänta en timme, skölj runt med kokosolja fem, sex 

minuter....jag gjorde så ofta under första dagen och andra dagen, glesade sedan successivt ut det. 

Hjälpte suveränt bra och kom inte tillbaks! 

 

Lena Hellstrand. Inflammation i en tandrot som penicilin inte funkade på, men däremot funkade ks. 

 

Mattias Agar. Jag hade inflammation bakom "bakersta"(?) tanden nere till vänster. Tog en mun KS 

och gurglade runt/lät det ligga där 30 sekunder eller så, morgon och kväll. Tredje dagen var det 

borta. 

 

Barbro Johansson. Ks har då hjälpt mig med min tandinflammation, tog flera gånger per dag och höll 

det i munnen så länge jag kunde, gick över på 3 dagar. 

 

Maria Västerås.  Hände samma sak med 2 av mina katter varav den ena höll på att klia sönder sig. 

Vet hittade inget. Köpte svindyrt allergifoder som inte hjälpte (åt upp 2 påsar). Då gav jag hon som 

var värst KS (sprutade in i munnen varje dag). Efter 4 (!) dagar hade hon slutat klia sig. Då fick även 

den andra. Nu har jag kommit fram till att de blivit allergiska mot fisk efter 10 år. Nu får de annat 

foder och mår fint! Ge inte kortison. Det förstör hundens tarmflora och den kan bli sjuk för livet. 

 

Ann Person. Jag har gjort en blandning på kokosolja msm och silver som jag smörjer min hund med 

och hans eksem har försvunnit/slutat klia. 

 

Lena Fritiofsdotter. Jag har givit min kisse Hampus liten skvätt kollodialt silver i hennes dricksvatten 

och hon verkar må bra + att hon hade lite gul färg i pannan som funnits där rätt länge, är inte alls så 

gult längre där… Så glad för kollodialt silver även för mig själv. 

 

Adriana Hansson. Jag spraya med KS och MSM, smorde sen med EMS créme. På ett par dagar var 

hälarna mjuka och det har dom fortsatt vara trots jag går utan strumpor i mina inneskor året om. 

 

Nettan Hammar. Medicinerna mot högt tryck i ögat slår till slut ut hjärta, lever och njurar. De kan 

dessutom ge försämrad syn, ironiskt nog. 

 

Reneé Elofsson. Min man är nu inne för sin strålbehandling och har gjort 4 av 6 veckor. Han blev 

väldans dålig av behandlingen. Va millimetern att bli inlagd. Svullen i hals kan kan knappt svälja. 

Munnen full med blåsor o svamp. Huden börjar rodna ser ut som en ekorre med kinderna proppfulla 

med mat. Tappat all smak mm... men så en dag nu i veckan. Plötsligt har han smaken tillbaka o mår 

bättre o blir otroligt pigg... nästan all svullnad är borta så lika med blåsor o svamp i munnen. Japp han 

började med ks dagen innan. Vi har talat med min mans läkare hur han mår nu osv men dom bara 

skakar på huvudet o förstår ingenting.  Hmmm... undrar just om det kan vara ks som gjort detta 

mirakel mot min man? Men liksom bara på ett par timmar. Helt magiskt. Vet att strålning inte är bra 



att utsätta kroppen för men vi kände oss till slut instängda i ett hörn av sjukhuset att ta den vården 

så nu blev det så. Men sido hjälper honom med ks. Verkar bita bra o kom i rättans tid när han va så 

nära att bli inlagd för han knappt kunde äta. 

 

Sven Erik Nordin. Jag har på nära håll sett en kvinna med cancer i bukspottkörteln och metastaser i 

levern och en njure. Läkarna förklarade att de inget kunde göra. Hon skrevs in i palliativa teamet på 

hemorten, och det var förstås bara smärtlindring som gällde - i väntan på den oundvikliga döden. 

Efter att dagligen ha fått 5 ggr 15 ml kolloidalt silver och 6000 IE D-vitamin (utan läkarnas vetskap) 

blev hon cancerfri - och är så fortfarande efter fem år! Ingen läkare intresserad!! Själv fick jag min 

cancerdiagnos för 2½ år sedan. Efter att ha lagt om min kost och tagit en del tillskott i form av 

vitaminer och mineraler - och kolloidalt silver - är jag i dag cancerfri. Enligt läkarna var chansen att jag 

skulle överleva noll procent (utan omfattande kirurgiskt ingrepp och efterföljande strålning och 

cellgifter - vilket jag alltså avstod från). Även i mitt fall är läkarna totalt ointresserade! Läs om några 

av de metoder som finns att bota cancer - inkl. min egen metod (som också botat människor i min 

närhet med olika former av cancer) här: http://www.svaradoktorn.se/426070622 

 

Liselott Sjöqvist. Sen jag började äta MSM så är mina hälsprickor ett minne blott! Så skönt! Annars är 

såpafotbad + silversava eller msmsalva ett tips! 

 

Patricia Alexáki. Min hund åkte på sprutdiarre nu ikväll. Sprutade in lite ks i munnen på honom långt 

ner så han svalde. Vanligtvis Brukar han vackla runt då han har sån här diarré men nu har han somnat 

lungt i sin säng. Tror ni den dosen räcker för ikväll eller kan jag förväntas hitta en olycka " på golvet 

imorgon bitti? Erfarenheter? Uppföljning senare:  Han mår kanon och sov som ett barn hela natten. 

Ingen diarre på golvet och ingen när vi var ute första rundan heller :)Helt underbart. 

 

Jeanette Seldevall. Har du problem med musklerna ska du prova MSM, svavel. Det har gjort mina 

stela inflammerade muskler mjukare. Det är även smärtlindrande, och oerhört effektivt! Massage 

och värme på det så blir det super! 

 

Eva Sandberg. Min man fick diagnosen kronisk njurcells cancer i Juni i år. Han tog bort en njurcancer 

förra året. I början på Juli i år började han äta Votrient som är cytostatika. Efter ca. sju veckor fick han 

för höga levervärden så han fick göra uppehåll. Nu har han inte ätit någon medicin på ca. 8 veckor. Vi 

har i stort sätt slutat med socker och äter mer ovanjordsgrönsaker. Onkologläkarna vet att han 

druckit aloevera och ätit probiotika och omega 3 och magnesium. Han har också börjat med 

kolloidalt silver. De sa att han skulle göra uppehåll och inte ta några kosttillskott. Han har inte ätit 

kosttillskott på en vecka. Det jag vill understryka är att metastaserna han hade innanför buken har 

minskat från 15 mm till knappt synligt på tre månader. Min fråga är att ena levervärdet Asat ligger på 

8,8 och enligt läkarna ska det ligga på normalt 1,1 Det andra levervärdet Alat är värdet 15,0 normalt 

ska det ligga på enligt läkarna 0,80 Min man mår prima och alla andra värden är bra. Han har och ska 

ta flera blodprover varje vecka. Läkarna säger att dom inte vet vad det beror på. Vi fattar ingenting. 

 

Sven Erik Nordin. På förekommen anledning lägger jag ut denna långa text: 

Varför förebyggs och botas inte cancer? 



Som de flesta vet har förekomsten av cancer ökat dramatiskt de senaste decennierna – trots att ett 

oändligt antal miljarder under denna tid satsats på cancerforskning. Förutom att cancer är en enorm 

inkomstkälla för de stora läkemedelsbolagen, varför deras intresse av att ”lösa cancerns gåta” är 

obefintligt, så kan man också identifiera några andra orsaker till misslyckandet. 

För det första satsas nästan inte något på att förhindra cancerns uppkomst – utom möjligen att man 

försöker minska rökning, att man lyckats avskaffa hanteringen av asbest och några andra klart 

cancerframkallande produkter. Men direkt inom den medicinska professionen har inte mycket hänt. 

Där tycks man enbart vara inställd på att försöka BOTA (hittills med klent resultat) och inte alls ägna 

sig åt att FÖREBYGGA. Detta gäller för övrigt inte bara cancer, utan också andra allvarliga sjukdomar. 

För det andra tycks man i hög grad vara inställda på att hitta GENETISKA lösningar på cancer. Detta 

måste anses vara mycket märkligt, eftersom våra gener är desamma nu som de var innan 

förekomsten av cancer började öka! Dessutom har ju disciplinen epigenetik på senare tid dramatiskt 

ändrat kunskapen om våra geners betydelse och visat att miljöfaktorer i hög grad kan förändra våra 

geners konkreta uttryck. Med tanke på att vår livsmiljö och vår kost under den aktuella tidsrymden 

däremot förändrats drastiskt, så hade en inriktning av forskningen mot sådana orsaker varit den 

självklara. Några föregångsmän finns det dock. Så har t.ex. den amerikanske läkaren Thomas Seyfried 

i sin forskning klart visat, att den genetiska mutationen vid cancer inte är den initiala orsaken, utan 

kommer i efterhand. Men hans resultat verkar inte beaktas! 

För det tredje tycks dagens läkare mer eller mindre omedvetna om upptäckten som gjorde att den 

tyske professorn Otto Warburg fick Nobelpriset i medicin 1931. Han visade i sin forskning, att 

cancerceller har en avvikande metabolism, jämfört med vanliga celler. Förenklat kan man beskriva 

det som att deras mitokondrier (de små enheter i cellerna, där energi skapas) är defekta och 

använder sig av ineffektiv fermentering (jäsning) av glukos i stället för förbränning med hjälp av syre. 

Detta innebär bl.a. att de behöver 20 – 30 ggr mer glukos (socker) än vanliga celler. Dessutom kan de 

ENDAST använda glukos för sin energiförsörjning, medan de flesta av kroppens övriga celler kan 

använda det alternativa bränslet ketoner (förenklat en nedbrytningsprodukt av fett). Denna fatala 

kunskapsbrist hos läkarna gör, att de ofta bidrar till att optimera möjligheterna för cancerceller att 

utvecklas – genom att t.ex. uppmana cancerpatienter att äta en kolhydratrik föda! Upprörande! 

För övrigt tycks Warburg under senare delen av sitt liv blivit övertygad om, att orsaken till att celler 

övergick till att bli cancerceller var förgiftning – av t.ex. giftiga kemikalier eller olika former av 

strålning. Ingen kan förneka, att vi i dag i hög grad utsätts för just dessa faktorer i vår livsmiljö! 

För det fjärde verkar de flesta läkare helt omedvetna om, att det finns naturliga produkter som 

effektivt och skonsamt motverkar cancer (t.ex. gurkmeja, ingefära, aroniabär, kolloidalt silver), samt 

att cancerpatienter nästan alltid har brist på viktiga mineraler som jod, magnesium, selen och zink, 

samt vitaminer som C- och D-vitamin och några fler. 

För det femte tycks läkarna vara helt främmande för tanken att vårt immunförsvar, om det fungerar 

optimalt, också skyddar oss mot cancer – precis som det skyddar oss mot bakterier, virus och andra 

skadliga mikrober. En kost som innehåller alla nödvändiga vitaminer, mineraler och spårämnen för 

att vår kropp (inkl. immunförsvaret) skall fungera på bästa sätt torde vara en av de effektivaste 

metoderna för att förhindra uppkomsten av cancer. Detta verkar inte läkarna ha förstått, och man 

kan t.o.m. få höra, att ”kosten inte har någon betydelse för cancer”. Kosten är tvärt om en avgörande 



faktor för vår hälsa – vilket redan Hippokrates för omkring 2400 år sedan påpekade. I dag tycks 

läkekonsten ha tappat den självklara insikten! 

 

Sofia Malmqvist. Tack för en underbar grupp, ni har hjälpt mig mycket under min mammas cancertid 

och jag är tacksam för att få del av mycket bra information om läkning på naturlig väg. Tyvärr hann 

min mamma avlida för en månad sedan. Hon hade en svår metaserad lungcancer, stadie 4. Vi 

provade mycket alternativa metoder som kollidalt silver, msm, kosttillskott, Gerson metoden, hon åt 

mycket nyttigt. Hon provade på biomagnetism och healing. Hennes tumör halverades i somras och vi 

såg mycket hopp. Sedan ville läkarna ge henne cellgifter och då blev allt värre. jag strejkade emot allt 

jag kunde men makten låg inte i mina händer. Mamma visste inte vad hon skulle göra utan lyssnade 

på läkarna :( jag tror dessvärre att cellgifterna tog död på hennes immunförsvar och förmagan att 

läka. När hon väl började så såg jag hur hon bara blev svagare. Sorgen och saknaden går inte att 

beskriva.. Livet är så orättvist ibland. =*(  

 

Alexandra Carlsson Fd Bergström. Jag måste bara dela med mej av den här fantastiska orkideen! Jag 

fick den i november 2015 med två stänglar fulla med blommor. Sista blomman vissnade i maj. Då 

hällde jag på en skvätt KS. Ca en månad senare ser jag att det kommer en stängel till. Mycket 

kraftigare än de båda tidigare. Och nu blommar den med så enormt stora blommor, 12st och mer 

knoppar på väg! Jag har ALDRIG lyckats få en orkidée att blomma om, måste vara KS:ET. 

 

 
 

Annelie Hjalmarsson. Jag har kört KS på mina oxå nu några år. Är någon på väg att vissna sprayar jag 

på lite KS och då piggnar den till. Har även KS i vattnet. 



 

Lars Olby. Har en orkidée som plötsligt fått hela 6 stänglar. Som mest 3 samtidigt tidigare. Tror det är 

sällsynt. 

 

Susanne Resenius. Jag har gjort samma sak,fick på mors dag av min son 2014,den har aldrig slutat 

blomma, det hör till saken att jag har säkert haft minst 100 stycken innan ,som jag inte har haft ks på 

och kastat. Nu blommar alla orkidéer. 

 

 
 

Lina Linde. 2 bomullsrondeller indränkta i KS över ögonen är det enda, jag lovar det enda som hjälpt 

mig lite vid hemska eksem runt ögonen och på ögonlocken. 

 

Ulrika Hos Rudolph. Brände 8 av mina fingerblommor igår på en ugnsplåt 200 grader,-ajaj! Tog 8pads 

doppade i KS satt bandage om i 2h helt återställd idag inga blåsor eller smärtor bara pyttelite skrovlig 

på fingerblommorna. 

 

Susanne Borg. Stor skillnad mot magkatarr i alla fall. Ionosil är bäst. Man får väl prova själv och som 

sagt så har jag använt 3 märken innan jag upptäckte att ett av dem funkade och det var Ionosil. 

 

Mia Strömberg. Vill bara dela med mig av en solskenshistoria... En arb.kamrat berättade att hennes 

mor hade svamp i munnen och hade uppsökt läkare och prövat det mesta utan resultat. Hon kände 

ingen smak på mat längre... Jag tyckte hon skulle prova koloidalt silver... Hon fick en flaska av mig. 

Det dröjde ett tag tills vi sågs igen och då berättade hon att mamman hade blivit så lycklig för då 

hade hon fått tillbaka smaken och fått uppleva hur maten smakade... Det kändes gott. 

 



Ellen Hagerö. Tack Anders Sultan och gruppen för att ni finns. Började med ks och msm 2013 och de 

första 1 1/2 åren var det sårläkning och läkning inifrån som hägrade. Nu ytterlugare en tid efter är 

det 25 kilo mindre på min kropp och kanske kanske kan jag ta mig ifrån ett liv i sjukersättning på sikt. 

Hoppet finns idag. 2013 fanns det ingenting. Det var 18 timmar per dygn under kedjetäcke i ett 

mörkt rum. Så tack, tusen gånger om, för all hjälp på vägen. Hoppas fler finner samma nytta och hjälp 

i livet! 

 

 
 

Anne-Sofie Eng Falcini . Den var på extrapris i min hälsokostaffär oxå. Jag frågade om det var någon 

skillnad. Ägaren berättade att någon gjort "mjölktestet" och mjölken höll längre med ionosil. Hon 

hade en känsla att ionosil var bättre och sa att hon köper alltid den själv. Så inte lätt att veta vad man 

ska tro. 

 

Elinor Lilja. Jag jobbar som undersköterska och det finns inte en enda gång jag hört en läkare 

förespråka bättre kost och sagt vad personen bör äta. Snarare att man får läkemedel för allt nu för 

tiden eller också hjälper vatten och panodil det mesta! 

 

Jan-Erik Boldén. Ja jag har blivit piggare och fått mer energi sen jag började använda ks. Förut så 

hällde jag i mig minst en energidryck om dagen och det behovet har försvunnit helt. Msm har jag 

bara tagit ett krm om dagen i 3 dagar är och jag har inte upplevt så stor skillnad än förutom att jag 

pinkat lite mer än normalt. 

 

Phibi Chibi Hansen. Inte en enda sjukdag sedan april och ändå jobbar man på förskola. Haft (vad jag 

tror är) halsfluss på G + en liten förkylning som försvann tack vare silver. Håller mig frisk fastän jag 

torkar ett X antal snoriga näsor varje dag. 

 



Sonja Hällström. Jag har efter att i 1 år droppat Ionosil i mina ögon fått tillbaka min syn och behöver 

inte använda glasögon längre som jag gjort i över 60 år innan. Jag förstår nästan inte själv hur det 

gått till ,låter säkert ofattbart men det är sant. Tog en droppe eller två i varje öga morron och kväll, 

men man måste nog hålla på en tid och inte ge upp. Det tog nog nästan närmare 1 år innan det blev 

helt OK man får inte ge upp för lätt :-) Närsynthet var mitt så vanliga fel sedan tonåren. Måste 

berätta att jag inte vågat säga något om detta för jag har tänkt att ingen skulle tro mig . Nu den 23 

oktober har jag varit utan glasögon 1 år, MEN jag har satt i "fönsterglas" i 2 bågar "för syns skull" som 

jag använder, det är inte jag annars, känner inte igen mig utan. 

 

Yvonne Renström. Jag har blivit hjälp två gånger under de senaste månaderna. Halsfluss och en 

annan halsinfektion. Blandade ca 2 dl silver och en citron. Drack små klunkar under hela dagen .... 

hällde upp en ny med samma mängd morgonen efter och till lunch var det helt borta, fortsatte ändå 

att dricka upp allt fördelat på resten av dagen ... Varje klunk höll jag ca en minut i munnen innan jag 

svalde. 

 

Lena Nordenmark. Min man fick höstblåsor och jag gav honom en sprayflaska med KS. Funkar det 

verkligen? frågar den store skeptikern. Testa, svarar jag. Nu är han lycklig, blåsorna och klådan är 

borta. 3 omgångar spray och på 4 timmar är det borta… 

 

Åsa Lundgren. Sonen gurglade i det då han hade svamp i munnen och det försvann. 

 

Kristina Bergman. En vän till mig fick borrelia för ett par år sedan. Hon hade liknande symptom som 

du hade i början. Hon har tagit silver och sedan varvat med tre olika örter under ett års tid. Nu är hon 

återställd och varit besvärsfri i ett år. 

 

Gunilla Persson. Jag flög in i väggen förra vintern, andra ggn i mitt liv - trodde jag hade blivit smartare 

än så... :( den här gången med panikångest och andningssvårigheter. Går sedan i våras på MediYoga, 

massage och KBT, och har blivit bättre. Men fortf upplever jag att min kropp är spänd, speciellt när 

jag ska sova. Min massör menar att musklerna inte är speciellt spända, utan att det troligen är ett 

"mentalt spöke". Så började jag med MSM och KS förra helgen. Förutom B komplex, omega och 

nyponpulver som jag ätit sedan i somras. Jag upplever minsann att jag sover djupare, längre och 

tyngre, och att jag ibland kan andas bättre/lättare. Detta får mig att undra över om panikångest kan 

ha en "kemisk formel" i kroppen som då MSM&KS har kunnat hjälpa. 

 

Jeanette Seldevall. Jag sover också djupare nu sedan jag började med MSM. Det har ju effekt på 

psyket med bl a på depressioner. 

 

Iréne Söber. För första gången i mitt liv har jag varit hos tandläkaren utan att ha haft ett enda hål. 

Dessutom beröm för hur fint tandköttet var och att tandfickorna nästan försvunnit. Detta utan 

minsta fluor (omöjligt enligt tandläkaren) med kokosolja och MSM, KS som skölj efter 

tandborstningen, så har jag läkt mitt blödande tandkött och tänderna sitter fast. Halleluja! 

 

Lena Björkhagen. Jag har samma erfarenhet!! Min tandhygienist sa för första gången på många år att 

mitt tandkött såg jättefint ut (jag är 56 och rökare). Som sagt, halleluja! 

 



Marie Sandberg. Jag har varit hes i 1-1½ vecka. Min hund ville inte ligga bredvid mig i soffan o gosa, 

han tyckte min röst var så "skum". Fick gå in o hämta honom med kopplet i handen, annars kommer 

han så gärna. I går fick jag KS på posten, fyllde genast spray flaskan o sprayade runt i mun o svalg. I 

morse kunde jag prata, visst lite rossel kommer o går. I morse spraya jag en gång till o sen har det 

blivit ett par ggr till. Jag pratar obehindrat nu :D I o med hesheten har jag haft svårt att få tillräckligt 

med syre till hjärnan, som resulterat i yrsel, trötthet (har sovit dagarna i ända). Yrsel har försvunnit, 

lite trött är jag fortfarande, så jag är ute o promenerar för att komma igång igen. Imorgon kommer 

min älskade hund hem igen, sm varit borta i 5 dygn. Tilläggas kan att jag ALDRIG provat KS förut. Jag 

är nöjd. 

 

Sofie Jeanette Jansson. Jag botade hundens obotliga lung- och ljuvercancer med grönsaker, 

kolloidalt silver o aprikoskärnor, botade även min godartade brösttumör på det sättet. Dom sa att 

det var en godartad cancertumör jag hade, kan bero på att dom sa att det var cancer utan tvekan när 

dom gjorde ultraljudet, men jag hade börjat cancerdiet så fort jag fick den, o dom tog provet två 

veckor efter det, då hade den krympt med 3cm. hundens var elak galopperande, hon hade små 

systor runt revbenen med. 

 

Caroline Qilina. Carlsdotter Kempe Jag har hävt nässprayberoende hos två ungdomar här hemma, 

och själv sluppit årlig bihåleinflammation tack vare KS i nässpray-flaska. Hosta och ont i halsen häver 

jag genom att spraya i halsen under inandning... 

 

Jenny Tedfelt. Igår kom min dotter, 8år, och sa att hon hade ont i foten, I stortån. Tittade och det såg 

inte vidare fint ut. Hon var öm, ja å resten ser ni på bilden. Smörjde henne med EMS Creme 

ordentligt. Sedan la jag på extra och gjorde som en inpackning över natten. Tog bort den nu. Jag 

tycker det är helt otroligt efter bara 12 timmar! 

 



 
 

Maj Andersson. Tycker det är väldigt intressant. Använder KS sen två år tillbaka. Mår mkt bättre och 

har knappt några förkylningar längre och är piggare. Det är fantastiskt. Vill lära mig mer och även hur 

jag ska övertyga skeptiker. 

 

Malin Andersson. Cancer. KOMMENTAR TILL ALLA I DENNA TRÅD: De flesta av er har både rätt och 

fel. Det stämmer att man ibland kan bli fri från cancer med konventionell behandling. De 

cancerformer som är lämpade för kirurgisk intervention har ofta (men inte alltid) god prognos. 

Däremot så är prognos oftast dålig när det gäller de flesta former av metastaserad (spridd) cancer. I 

de flesta falla är då cancern klassad som "obotlig" och "kronisk"., vilket i princip betyder att det är 

palliativ behandling som gäller. En sådan behandling handlar alltså om att eventuellt förlänga livet-

ibland med någon månad, men ibland under flera år. Många cancerformer har ett stillsamt förlopp, d 

v s man kan leva i flera år med sin cancer. Dock är det ingen hemlighet att man nästan aldrig kan bota 

en spridd cancer med cellgifter och strålning. Detta beror på att cellgifter inte har effekt på cancerns 

stamceller, och man kan inte ge tillräckligt höga doser med cellgifter för att slå ut alla cancerceller, 

utan att samtidigt döda patienten. Det finns vissa undantag, d v s där cellgifter kan ha god effekt. 

Detta gäller t ex vissa fall av barncancer, leukemi, lymfom, Hodgkins lymfom, testikelcancer. Cellgifter 

kan även ha ett syfte när det gäller att krympa en tumör inför en operation, eller när man vill utplåna 

ev. cancerceller efter kirurgiskt avlägsnande av tumör. ALLA onkologer vet att en spridd cancer i de 



flesta fall innebär att bot ej är möjligt, d v s med skolmedicinska behandlingar. Dessutom är det ett 

faktum att såväl cellgifter som strålning är carcinogena behandlingar, vilket innebär att de ofta ger en 

dramatiskt ökad risk för att drabbas av andra cancerformer längre fram. 

 

Det är fel att påstå att man endast kan få effekt av skolmedicinsk behandling (kirurgi, 

cellgifter,strålning, antihormonell terapi ) vid cancer. Det finns en uppsjö av behandlingar som har 

effekt mot cancer. Många av dessa behandlingar används av läkare utomlands, med väldigt goda 

resultat. Vi har t ex Dr. Burzynski som har botat många utdömda patienter (ff. a. personer med 

hjärntumörer) med sin unika antineoplaston-behandling. Det finns även många andra cancerkliniker 

utomlands som har oerhört effektiva behandlingsprotokoll, och där personal består av läkare och 

annan "konventionell" sjukvårdspersonal, mm. Det finns många personer som har blivit hjälpta här i 

Sverige också. Jag fick äran att prata med Josef Östlund (som drev hälsohemmet Mistelgården) för 

ett antal år sedan. Josef hjälpte många utdömda cancerpatienter, och han blev en riktig "kändis" 

även på sjukhusen här i närområdet. Det hände t om att cancerläkare tipsade om Mistelgården, d v s 

när det ej fanns mer att göra från sjukvårdens sida. Josef Östlund har även skrivit en bok, där han 

redogör för sitt behandlingsprotokoll, patientfall, mm. Mycket inspirerande läsning ! Problemet med 

"alternativ" cancerbehandling är att de flesta testar detta för sent, d v s när man redan har gått 

igenom mängder med cytostatikabehandlingar och annat, och när sjukvården ej kan göra mer. Då är 

cancer ofta mer aggressiv, och dessutom är oftast immunförsvaret i botten. Dr. Henning Saupe 

(Arcadiakliniken) pratar om detta problem, d v s att patienter ofta söker sig till kliniken när de är i ett 

sent skede. Man når ofta en "point of no return", och då är det väldigt svårt att vända förloppet. 

 

SLUTLIGEN: Problemet med ALL cancerbehandling är att man aldrig vet i förväg vad som fungerar 

bäst, d v s i det enskilda fallet. Detta gäller även vid konventionell behandling. Naturligtvis finns det 

inget som hjälper ALLA och ALLTID, oavsett vad man testar. Det hjälper oftast inte att göra bara en 

sak, utan man måste ofta göra flera saker "rätt" samtidigt. Det är dock en myt att man inte kan bli 

frisk utan konventionell (svensk) behandling, Det finns många personer som har blivit friska och 

cancerfria på andra sätt, och detta är även känt för cancerläkare. Då kallar kan det "spontan 

remission", för naturligtvis är det svårt att bevisa att cancer har försvunnit på grund av något som en 

patient själv har testat. Jag känner själv personer som har har blivit friska, trots att de har varit 

utdömda av sjukvården. Känner även de som ej har blivit friska, men som har levt många år längre än 

förväntad prognos. Har en vän som fick tillbaka sin cancer, som då var väldigt spridd, inkl. 

hjärnmetastaser. Hon fick veta att hon hade max två månader kvar att leva. Hon valde dock att testa 

olika alternativ (på egen hand) och levde sedan ett bra liv i ytterligare 6 år. Ibland kan palliativ 

behandling förkorta livet också. Min mor dog under svåra plågor p g a den cellgiftsbehandling som 

skulle förlänga hennes liv, och detta inom två veckor efter påbörjad behandling :( Min farbror hade 

en munbottencancer, fick tänder utdragna och genomgick strålbehandlingar. Detta gjorde honom 

väldigt sjuk, och det slutade med att han drabbades av hjärtstopp och dog inom kort tid. Innan 

behandlingarna så mådde både min mor och farbror bra, kan nämnas. Kan inte säga om någon ska ta 

cellgifter/strålning, men jag vill bestämt avråda alla från att enbart lita på dessa behandlingar. Om ni 

vill ha en chans att bli friska och leva så länge som möjligt: Testa även andra alternativ. Lita inte 

ENBART på sjukvården i dessa fall! 

 

Max Thallauer. Har lite problem ibland i ljumskarna eftersom jag sitter i rullstol och inte är lika rörlig 

som förut. Jag tog ett par bommullspads indränkta med KS på varje sida och lät det vara där över 



natten. Det funkade bra, kan behövas två nätter ibland. 

 

Helena Antesjö. Min tik på dryga 7 år hade en knöl på halsen. Gick till veterinären som tog prov på 

den. Det var en tumör, men den var helt ofarlig. Dom tyckte väl att man skulle ta bort den, om den 

växte mera.Jag avvaktade ett tag, en operation är ju ändå en operation. Mina hundar har alltid fått 

silver o lite msm, men jag ökade på msm: et o gav flera ggr/dag. Efter några veckor, månader, så 

kollade jag upp ordentligt igen...Å den hade minskat betydligt. Ringde veterinären o avboka 

operationen. Sa att jag givit silver o msm....det kände hon till. 

 

Berit Gustavsson. Japp,.. då har jag oxå testat silvergroggen :) (fast utan alkohol) kände att ngt var på 

gång.. ont i halsen, nös och täppt och huvudvärk.. så upp med ett stort glas med silver (ca 3 dl och 

nästan lika mkt citron) sippa detta genom hela dagen och gjorde en till dagen därpå.. så nu har jag 

"motat olle i grind" och känner mig frisk igen.. wiee. 

 

Marthina Karlsson. Jag har som ett stort område i gommen som är svullet och på och runt det är det 

mängder av vita små prickar 10-20 st plus lite på andra sidan gommen. Har aldrig fått nåt som ser ut 

så innan. Jag har druckit groggen nu under en dag, en morgon o kväll, och det börjar gå tillbaka. :) Är 

så glad över det för förra gången jag fick blåsor så blev det mkt värre efter de hade spruckit. Då var 

jag beroende av att bedöva med nejlikor hela dagarna för att stå ut o kunna äta. På nätterna kunde 

jag inte stänga munnen eller svälja då tungan i så fall behövde komma åt dem i gommen. Det var 

eländigt! Men sim sagt, groggen verkar hjälpa mig och är väldigt tacksam för det! :) Idag ska jag även 

prova spraya i näsa o ögon. 

 

Beatrice Westerlund. Vitaminers roll: 

 

A - förbättrar kroppens förmåga att läka. 

 

B5-Stimulerar immunsystemet. Bristsymtom-nedsatt motståndskraft mot infektioner. 

 

B6 - stärker immunförsvaret 

 

C- bristsymtom- Dålig läkförmåga 

 

D - stärker immunförsvaret 

 

Krom-ökar motståndet mot infektioner 

 



Koppar - stärker immunförsvaret  

 

Zink-Bristsymtom-Ökad mottaglighet för infektioner och långsam sårläkning.  

 

Skrev av några vitaminer ur min bok, specefikt om immunförsvaret, med tanken på 

lunginflammationen och säkert bra mot kol också. Flera av dem sägs även förebygga cancer. B6, B12, 

Kalcium, Germanium, Kalium. 

 

Mia Fogelberg. Min katt får en skvätt rent silver i en liten skål & silver utspätt med vatten i sin vanliga 

vattenskål , han älskar det. 

 

Marianne Westin Carumas. Ja har en stor skål med vatten i och en liten mindre med KS i-och den är 

det slut i jämt-så jag får fylla på-dom känner om dom behöver-då dricker dom. 

 

Britt-marie Hirsch. Våran Kajsa katt älskar sitt vatten med KS i. Fyller på ett par gånger per dag i 

hennes vattenskål. 

 

Robin Gustavsson. Min hund är likadan älskar silvervatten och ännu hellre med msm i. 

 

Annika Maria. Min sons majsorm blev betydligt livligare efter att jag slutade ge honom kranvatten 

och istället ger källvatten jag hämtat från skogen, med en liten skvätt KS i. 

 

Lisa Fagrell Fd Bäck. Jag har en katt som vetrinären har sett ett svart område på hjärnan på. 

Vetrinären tror det är en tummör. Vi fick reda på detta i somras. Katten har har haft problem med 

öronen många år men inget har hittats. I våras började han få sämre balans och orkade många ggr 

inte hoppa upp på diskbänken där kattmaten står. Vi tog kontakt med vetrinär längre bort än där vi 

brukar vara. Så vi fick reda på det som troligtvis är en tumör. Det går inte att göra något åt det. Jag 

har för ca 3 månader sedan gett min katt 1/2 till 1 dl ks om dagen. Ser skillnad på att balansen blivit 

bättre och inte så mycket vickande på huvudet. Jag är jätteglad för skillnaden och hoppas bara på att 

det fortsätter åt rätt håll. 

 

Marie Hallenberg. Min dotter har druckit 1-2tsk/dag + att vi sprayat o lagt på tussar med KS. Haft 

mollusker i flera år o nu är de snart helt borta. 

 

Ingrid Svenneke. Har en kamrat som hade lunginflammation (mycoplasma ) 2/år sen hon börjat med 

KS endast en gång i början . Hon är så lycklig! 

 

John Gustavsson. Kollegan blev irreterad i ögonen av svetsljus så fick han ks i ögonen av mig och han 

sa det kändes helt underbart efteråt. 

 

Yvonne Rossander. Bensår. KS håller det rent från bakterier eftersom det tar både bakterier, virus 

och svamp. Det bästa man kan använda enligt mig. Kanske ska man inte vara så rädd att ta med sig 



silver till distriktsköterskan o be den göra rent med silvret. Det är ju ändå vår egen övertygelse som 

gäller och kropp. Jag har använt både invärtes och utvärtes och har läkt. 

 

Birgitta Widing Min erfarenhet av bensår är att det läker ut med KS men, när man slutar kan det 

komma tillbaka om det finns annat problem i botten. 

 

Inger Kronstedt. Silver helt klart på bensår , jag är sjuksköterska och har sårläkning som 

spetskompetens. 

 

Natalia Alejandra. Öroninflammation. Droppa KS I öronen. Koksaltlösning i näsan så de rensar. Vi fick 

penicillin utskrivet (andra gången på 1 månad) och behövde inte ens använda den :) Sprayade även 

KS i halsen och droppade lite citron i hennes vatten. Lika gammal. 

 

Eva Troedson. KS hjälpte mitt barnbarn med acne. 

 

Madelen Carlmark. Öroninflammation. Vitlök ska man akta sig för i öronen ja fick jätteont av det när 

jag hade de fast de var inlindat i gasbinda. Men kollidialt silver är bara de bästa! Ligg på sidan å häll i 

så att det täcker örat och låt han ligga så så länge han orkar. På båda öronen på 1-4 h är de borta. 

 

Mikael Lackner. Även hundar mår mycket bra av KS, min har kvalsterallergi så kallad demodex och KS 

har haft mycket goda resultat, bättre än vad receptbelagda och mycket dyra kurer har producerat… 

 

Pierre Andihn. Hm! Jäkla skumt! De två sista gångerna som jag rakat mig så ser jag att i min gråa 

skäggstubb så växer det mer och mer svarta strån! Jag har intagit KS i någon månad nu. Har någon av 

er noterat detta? På sig själv alltså! 

 

Bengt Wadbring.  Så kan det bli. Mitt hår har mörknat något och är inte längre helt vitt! Det var en 

dam här som fick tillbaka de skruvlockar hon haft som ung! 

 

Anita Jahrbring .Yes! Viss färg kommer tillbaka. Håret kan bli lockigt ! Jag tar både msm o ks. Kanske 

är det mest msm som verkat på håret. Men eftersom ks fixar så många obalanser i kroppen, så 

kanske håret blir friskare också. 

 

Anja Perniel. Jag tar både msm och ks, mitt hår har blivit jättetjockt och lockigt.hade lite grått i 

pannan, det är borta i mitt mellanblonda hår. Tagit ks i 7 månader och MSM i 9 månader. 

 

Helena Andersson. Jag har IBS, druckit silver & msm ca 8 veckor nu. Mår så mkt bättre. Inte ändrat 

någonting mer än att börja med silver & msm. Tänker självklart oxå på vad jag äter. Vet ju nu vad jag 

tål och inte. 

 

Inger Wackelin. Jag har precis blivit av med en ögoninfektion som jag fick i samband med en 

förkylning och sprayade KS i ögat o efter två dagar är det borta. 

 

Maud Hilton. Min man och jag har ätit kolloidalt silver sedan 5 år tillbaka. Har klarat oss i stort sett 



ifrån förkylningar. Så fort man känner något tar man silver.  

 

Sandra Mach. Fotvårtor.  Jag hade på KS på en kompress under natten och sen på morronen filade 

jag och på med vårtmedel. Den försvann på 2 veckor. Innan har de tagit runt 4-5 månader att få bort 

dem. 

 

Jannina Holmström. Vi blanda ks och msm på sambons vårta på fingrat, la blandningen på ett plåster 

och lät de va på tills vårtan börja försvinna! Bytte ca 1 gång i dygnet, eller när det blev smutsigt! Ca 1, 

1-2 veckor senare va vårtan nästan borta, sen försvann den! 

 

Frida Gabrielsson. Det funkade på min son. Blöta kompresser med plåster över varje natt i 2 veckor. 

Behandlade 3 av 4 vårtor (den fjärde satt på tån och var minst, och hamnade utanför 

"omläggningen") De tre jag behandlade "dog" på 2 veckor, och 1-2 veckor senare ramlade de av och 

foten är som ny sedan dess � Däremot var den minsta, obehandlade kvar i flera månader efter. Så 

jag är övertygad om att KS funkar på vårtor. 

 

Christel Forsberg. Samma här, två veckor, kompress på, sen borta Då hade vi provat allt innan, pensla 

på o även frysa i ett år. 

 

Anette Fajersson.  KS är det bästa som finns, använder det jämt. 

 

Agneta Lindström. Använder KS själv,  hälften silvervatten och hälften rödvin och lite citron varje 

gång jag känner av någon förkylning. Dricker blandningen innan sängdags och vaknar utan förkylning. 

 

Lillan Rosén. Vill definitivt uppmana att bunkra dunkar av detta! Universalmedel. Förkovra er, läs och 

forska. KS finns dessutom i bla plåster och förband, krämer etc. LÄR OM DETTA! 

 

Eva Eliasson. Klokt och bra skrivet! Använder själv silver sen ett och ett halvt år med strålande 

resultat! 

 

Åsa Andersson. Silvervatten är kanonbra! Använt i flera år. 

 

Jane Forslund. Min dotter har leukemi, i vintras fick hon RS virus och trots att vi träffar läkare varje 

vecka så tjata jag om att d skulle ta virus prover men d tyckte inte hon va tillräckligt dålig, tillslut gav 

d med sig när hon fick feber o vi lades in en natt o d visa dig då att jag åter igen hade rätt! Så jag 

börja droppa KS i näsan på henne vips så va hon bra på tre dagar o då hade hon varit halv krasslig i 

över nån månad! Prata m en ssk om silver o han sa att de använder det på svåra brännskador och 

svårläkta sår . Så den traditionella sjukvården använder det allt!  Badda även min dotter på sin 

bältros som hon hade fantastisk fin läkning utan smärta! 

 

Tyko Göteborg.  Blev av med nagelsvamp efter att ha tagit mig en hutt varje morgon i 7 veckor. Var i 

Brasilien och kunde dricka kranvattnet utan att bli dålig. Träffade på svenskar som däremot hade 

varit kroniskt magsjuka. :-) Nagelsvamp i flera år på en stortånagel... plötsligt var den väck. 

Traditionell behandling bet aldrig så jag hade väl mer eller mindre accepterat den men vips efter 

några veckor lade jag märke till en frisk utväxt på nageln. 



 

Agneta Sener. Tvättar alltid barnens och mina egna sår m silver. Barnen gnäller aldrig om att tvätta 

sår längre. Sprayar även med silver på huden som bränts i solen. Jag åker ingenstans utan att ha 

silver med på resan. Har till och med en liten sprayflaska i handväskan. 

 

Nadja Arvidsson. Älskar att du tar upp silver, använder de till så mycket på både mig och sonen. Det 

är lite magiskt hur mycket som finns i naturen utan att vi vet. 

 

Jared Forsgårdh. Använder också silver, köpte efter jag såg dokumentären, fick ont i halsen i lördags, 

gurglade och blanda en skvätt i apelsin juice o drack, på eftermiddagen var halsont borta. Frugan har 

använt det på allehanda utslag som inte velat gå bort, men med silver gick det bort direkt. 

 

Irene Roccström. Använder KS sedan ett par år, och slipper numera att bli förkyld, något jag tidigare 

var ofta. 

 

Jimmy Strongbourne. Jag tycker det är stört att inte fler provar. 12 av 14 ggr har jag rundat av en 

förkylning över natten. De andra två gångerna blev jag iaf inte jättedålig.  

 

Veronica Bylen. Vi tar en dos ks dagligen i familjen sen något år tillbaka, och måste medge att vi inte 

drabbas av sjukdomar lika ofta som förut, trots dagisbarn, och när vi fått någon förkylning så är den 

bra mycket lindrigare än tidigare och varar inte lika länge. Min man har kunnat sluta med ett gäng 

mediciner tack vare ks och bra vitaminer etc. Läser man på ordentligt så blir det mesta ganska 

självklart i slutänden. 

 

Hans Olof. Vi hjälpte min far att bli kvitt sin prostatacancer med bla ändrad kost till eko, tog bort 

kolsyrad dryck, socker,laktos och gluten. Vi basa hans kropp med speciellt bikarbonat i kombination 

med Kollodialt Silver (KS) och D- & C-vitaminer. Samt att han kontinuerligt var/är ute och rör på sig. 

Idag nästan 3 år senare är han friskförklarad ifrån cancer. Att han nu kan lägga bort sina glasögon 

som han tidigare var tvungen att ha på sig...Ja de är en annan holistisk historia. ❤. 

 

Annika Clair. Min dotter råkade oxå ut för placebo. Hennes kraftiga eksem på händerna läkte ut efter 

10 år och x antal mediciner o salvor från läkarna, med hjälp av EMS krämen... wow vilken placebo.. 

hon slutade med sin inhalator efter intag av KS, wow vilken placebo...mitt hundbett var ihopläkt 6 h 

senare o läkarna fattade ingenting. Wow vilken fantastisk placebo...kalla det sekt o placebo bäst du 

vill för jag kommer aldrig sluta använda det. 

 

Björn von Backe. Jag är glad att jag hittade KS. Livskvalité återställd! (Haft trasiga bihålor hela livet, 

och läkarna kunde inte hjälpa mig) 

 

Johan Lundin. Står alltid en flaska KS i skåpet hemma. 

 

Mia Nordqvist. Gjorde silvergrogg på lika mkt pressad citron som wiskey o lite mer silvervatten inte 

så gott men hjälpte, 1 tsk i taget, tydligen så behövs alkohol för att ta sig igenom fetthöljet på virus 

cellen o syran från citronen. 

 



Åsa Karlsson. När jag fick bort min psoriasis med ks så försvann det bara, blev mindre och mindre, 

sen borta, varit fri i 2,5 år nu :) Jag har basaliom i ansiktet på 2 ställen. Behandlat på klinik 2 ggr, 

kommer tillbaka. Provat halvhjärtat med askorbinsyra och ks, men nu tagit på kokosolja för att det 

gjorde så ont och läkte aldrig. Det är i princip läkt nu?! Tar kokosolja bort sådant också?!? Eller har 

det bara läkt och kommer komma tillbaka? 

 

Tina Robé. Ställ två skålar på golvet till hund eller katt. Fyll den ena med vatten och den andra med 

KS, gissa vilken skål som väljs först. Har testat detta på många hundar o katter och dessa har alltid 

valt KS först. För att rena deras vatten så häll en matsked eller två i vattnet. 

 

Eva Björnör. Måste bara dela med mej... maken väcker mej kl 12 inatt. Du måste komma och titta!!! 

Så går han trappen upp till övervåningen upp och ner 2 gånger på raken, lägger sej i sängen igen men 

kliver upp... jag måste bara röra lite på mej.... Så tar han trappen ett varv till. För en vecka sedan 

kunde han med möda gå upp till vår ytterdörr 6 trappsteg pga kraftiga ryggsmärtor. Han har ätit KS 

0,5 dl och MSM en rågad msk i 3 månader.  Mirakel sker ibland. 

 

Ingrid Svenneke. Funkar nog på mycoplasma, min 73- åriga kompis har de senaste 4 åren haft 

mycoplasmapneumoni ca 2g/år . Dricker nu silver sen tidigt i år å hade en pneumoni alldeles i början 

men sen inget. Hon är både övertygad å glad åt detta. 

 

Gerd Johansson. Är intresserad har blivit det av min granne Nillan Gramell som berättar om Ks och 

som jag och min man använder nu. Hans galla som var mycket vätskefylld . Den bullen på magen har 

minskat mycket och likaså svullna anklar även de har gått bort helt då han och jag jobbade med hans 

vårtor på fotens tår .Helt otroligt vad bra KS är. Trodde aldrig det skulle bli så bra. Nu tar vi Ks en 

kapsyl varje morgon och kväll och jag sprejar näsan min och försöker få bort bihålebesvären som har 

blivit kroniskt. Jag tror mycket att även det kommer att blir bra. 

 

Nadja Kvisgård. Kan tillägga att min hund var riktigt dålig i magen i nästan 2 dagar. Tillslut gav jag 

henne 2dl KS att dricka rakt av samt blötla hennes mat i det. Detta va igår. Magen kastade ut allt 

dåligt skit efter ca 2tim och idag är hon bra. 

 

Siv-britt Ingman. Jag hade helvetiskt ont i halsen i natt , innan läggdags tog jag en hutt silver ...tog 

ytterligare en hutt i morse. (Ska banne mej inte vara hemma från jobbet) Det tog inte lång stund 

förrän det onda gick över och jag kunde ta min macka och kaffe. Hurra för Kollodialt Silver och 

Anders Sultan. Tar i vanliga fall silver lite nu o då. 

 

Eva Jarlhed. Varit helt genomgrå i håret i flera år. Inte en tillstymmelse till något annat. För ca 1/2 år 

tillbaka har jag börjat ta MSM varje morgon. Tålde det inte ifrån början. Magen pajade. Nu har jag 

börjat få helt svarta hårstrån i mitt genomgråa hår. Kan det bero på MSM. Tycker det är jättesnyggt. 

Har tänkt o bleka tunna svarta slingor men sett att det skött sig med automatik. Kan det vara MSM? 

Är i alla fall nöjd. 

 

Pernilla Pärtan Eriksson. Jag har en undran, eller snarare förundran :-) Jag har ALLTID frusit in i 

märgen rent ut sagt. Det enda som hjälpt har att bada i kokhett vatten. Började med ks för några 

veckor sedan o nu huxflux så fryser jag inte alls på samma sätt o behöver inte bada upp värmen, vad 



beror det på? Är ju galet positivt, men jag undrar vad som hände. Det lustiga är att min 19-åring sa 

samma sak när jag frågade om han märkt någon skillnad sen han började med ks - jag fryser inte 

längre! Hur är det möjligt?? 

 

Ellen Hagerö. Jag hade babesia (och bartonella och borrelia) utan att veta om det. Jag frös jämt och 

ständigt. Ks tar hand pm mina parasiter och därmed frysandet.  Ks gjorde att jag kan träna och äta 

som folk igen. Sköldkörteln balanserades och kroppen fick syresättningen åter. Därav viktnedgång på 

25 kg. 

 

Berit Gustavsson. Silvergroggen hjälpte mig :) men tog 50 cl KS o nästan 50 cl citron o skippa vinet.. 

gillar inte vin :) 

 

Lena Lundin. Tog 2 stycken silvergroggar fast med whisky och det halsonda försvann. 

 

Åsa Ersson. Ja jag kör med silver,bara nån matsked per dag.Sen har jag det på huden och det har 

hjälpt mej jättemycke. 

 

Jane Epona Lundstén. När min tik hade blod i urinen gav jag henne koncentrerad ks direkt i munnen 

med pipett 3 ggr/dag,efter 1 1/2 dygn var hon helt återställd! Sen kan du även badda förhuden med 

ren ks. 

 

Lisbeth Lirran Sjöberg. Jag ger min hund Kora en kork i varje måltid. Köpte en liten sprayflaska och 

sprayade henne på snittet när hon kastrerades. Snittet syns inte! Sprayar direkt om det blir nån rispa 

eller nått. I somras när hon skar upp trampdynan körde jag med omslag och bebis strumpa på. Det 

läkte på dryga veckan trots att hon badade.  Åker aldrig på övning utan sprayflaskan med silver i. 

 

Sofie Jeanette Jansson. Min hund hade lung o ljuvercanser som veterinären sa var obotlig. Jag gav 

henne vatten med silver i o silver på maten som bestod av morötter broccoli brysselkål o rödbetor. 

Hon fick ca 2-3 matskedar om dan. Hade aprikoskärnor med som hon fick en om dan. Kryddade med 

ingefära o gurkmeja. Efter sex veckor var alla cystor borta utom dom tre som varit störst som 

puttekulor i bröstet. Dom var ca 2-3 mm stora. Hon fick i ca 8 veckor. Dom har varit borta i ca 1 år 

men en börjar komma tillbaka nu så jag har börjat med silver igen. 

 

Hanna Waller Thorngren. KS har gjort det igen! ❤ (KS + brännskador). Älskar te och dricker "alltid" 

te, så fort det finns möjlighet. Har gjort i alla år och riktigt hett ska det va', så man kan tycka att jag 

borde vara rutinerad vid det här laget... Men så gick jag och fick tag på en termosmugg och tog dumt 

nog en hel mun full med alldeles nykokt te till kvällsfikat. Aj, tungan! Är en impulsiv och glupsk jäkel i 

vanliga fall också så visst har jag bränt mig på både mat och te tidigare, men aldrig nånsin i närheten 

av så mycket som nu. Hela främre delen av tungan var helt körd. I vanliga fall när jag bränner mig 

lindrigare brukar det ta minst två dagar innan jag ens börjar känna någon förbättring och tre-fyra 

dagar innan jag kan känna smaken av det jag stoppar i munnen igen. Denna gång hade jag KS till 

hands och doppade direkt tungan i ett glas med silver + sköljde hela munnen två ggr inom den första 

timmen. Kunde riktigt känna hur silvret "jobbade", det liksom stramade/drogs ihop på den brända 

delen av tungan. En känsla jag aldrig riktigt känt förut. Skulle jag gissat innan hur det skulle kännas 

hade jag snarare tänkt mig en mer svidande och obehaglig känsla, men icke. 



Men till poängen då... 

Samma kväll(!) kände jag en klar förbättring och morgonen efter var det som om ingenting hade 

hänt?! Hahaha! Alltså, det är ju ren och skär magi tamesjutton! Jag vet ju att silver används på bl a 

Astrid Lindgrens sjukhus på brännskadade barn, men jag hade aldrig förväntat mig ett så tydligt och 

snabbt resultat! SÅ impad! 

 

Carina Bellis. Om jag bränt mig på hand eller arm så sprayar jag KS omgående i omgångar sen 

smörjer jag in det brända området med kokosolja och nästa dag märks det knappt jag bränt mig... KS 

är rena miraklet och upphör aldrig förvåna mig. Jag bara älskar KS❤Lika effektivt inuti som utanpå.  

 

Annette Persson. Jag brände gommen igår på het soppa och KS har hjälpt jättemycket direkt. Visst är 

det underbart magiskt! 

 

Sofia Hellström. Har sovit med silversalva på munsåret och det är nästan borta idag! 

 

Richard Sandström. Sedan jag började med silver så har jag inte känt några åkommor som 

förkylningar, känningar i halsen. Nästan alla mina kompisar är sjuka utom jag. Tränar fyra dagar i 

veckan också. Min tjej hade feber och hade ont i halsen. Tre dagar senare med silver så var hon på 

gymmet. 

 

Eleonor Amora Marklund. En av mina vänner har haft lunginflammation och fick först Kåvepenin och 

sedan Eri-Max, nu har hon fortsatt vara dålig och de kroppen verkar förstöra de röda blodkropparna 

samt att de vita blodkropparna är något förhöjda. Och som vanligt ska man behöva göra läkarnas 

jävla jobb - hemolytisk anemi är en känd biverkning på erytromycin som är det verksamma ämnet i 

Eri- Max t ex. Men läkaren hade slagit bort det. 

 

Susanne Sundberg. Blev biten av en katt för några veckor sedan. Handen svullnade upp och jag drack 

KS och tvättade flera gånger varje dag, gick ner på 4-5 dagar. Har du försäkring så glöm inte att 

anmäla för olycksfall. 

 

Susanne Sundberg. Blev biten av vår innekatt, gjorde fruktansvärt ont direkt och svullnaden började 

komma omgående. Drack KS och tvättade med KS. Hade kompress mot såret så det blev rent. Gick 

ner efter fyra- fem dagar. Skulle det bli blodförgiftning så syns det med märken som sträcker sig från 

såret och upp/ mot hjärtat. Då måste man söka hjälp. Men så länge man dricker KS så ger det samma 

effekt som antibiotika. 

 

Amanda Majlöv. Hade jättetandvärk för ett tag sedan, tog en klunk med ks och sköljde runt det i 

munnen några minuter, ca 2 min efter det släppte tandvärken helt och har inte kommit tillbaka sen 

dess! Helt otroligt! Har fortsatt ta en slurk ks varje dag innan jag lägger mig. 

 

Adriana Hansson. Har själv precis botat en halsfluss med KS och citronvatten plus extra Ester-C. Har 

inte behövt penicillin på snart 2 år sen jag började med KS och MSM. Hade ofta öroninflammation 

och bihåleinflammation tidigare… 

 



Lisa Fagrell Fd Bäck. Min katt dricker rent i en skål varje dag. Står också en skål med vanligt vatten. 

Men när jag häller i ks i den mindre skålen så dricker katten upp det i ett nafs. Fast den har vatten 

bredvid. Han har vad vetrinären tror är en tumör i hjärnan. Satt sig på balansen. Han har druckig i 

några månader nu och jag vill mena att jag upplever katten piggare och bättre balans. 

 

Maria Larsson. Tack o lov för KS. Kändes som det var magsjuka på G. Blanda ljummet vatten o ca 1 dl 

KS. La mig 30min och nu är jag hungrig istället för spysjuk...yes yes yes. Min tonåring kom hem från 

skolan och ligger i sängen och mår illa. Så nu har han också fått samma dos KS . Sådär ja..nu är 

grabben på benen igen. 

 

Anna Lideborg. Bara måste dela med mig. Sambon är sjuk i en riktig "man-cold" sedan i söndags. Igår 

började jag känna mig dassig med ont i halsen och allmänt nedsatt. För nåt år sedan använde jag KS 

för första gången på sonens eksem som försvann snabbt. Nu blandade jag mig en silvergrogg som jag 

tagit av sedan igår eftermiddag. Nu, ett dygn senare är jag fit for fight igen. Tänk om jag fått 

kännedom om KS tidigare..vad det kunde ha underlättat. 

 

Anita Eriksson. För ett par veckor sen fick jag besvär med mina tarmfickor o en lättare förstoppning . 

Kontaktade vårdcentralen men eftersom jag inte trots att jag kände mej riktigt dålig hade ngn feber 

kunde de inte hjälpa mej. Jag kontaktade min terapeut som ordinerade Ionicil 2ggr/D och efter 

knappt en vecka var jag pigg igen. 

 

Anja Perniel. Är jättepigg tack vare ks. Har fyllt 70 år och känner mig som 40. 

 

Inger Johansson. Msm! Kanonbra för min fibro, psoriassisartrit, diskbråck och artroser i båda knän 

och händer. Äter nästan aldrig värkmedicin sen 3 år tillbaka. Rekommenderas varmt! 

 

Ingela Högberg. Jag har artros i ryggen och min värk har nästan försvunnit efter att jag började med 

msm för lite drygt 5 v sen. Helt underbart! 

 

Magnus Fahlen. Jag fick kontroll på min candidaöverväxt på förvånansvärt kort tid med hjälp av strikt 

candidadiet i kombination med silvervatten. Mejerifri kost. Mycket 

grönsaker/fisk/kyckling/oliv/rapsolja + probiotika. Har kört den kosten i tre år nu, har aldrig i hela 

mitt liv mått så bra, vare sig fysiskt eller mentalt. Inte en förkylning på tre år, slutat med 

allergimedicin och har blivit av med rygg/ledvärk;). Tar silver i förebyggande syfte periodvis. 

 

Veronica Axelsson. Jag brukar ta lite KS så fort jag känner att det är någon förkylning på gång. Jag 

brukar spreja lite i näsan och munnen och jag brukar upprepa det ångra gånger tills att jag känner 

mig säker på att det försvunnit. Det brukar nästan alltid hjälpa och jag brukar känna skillnad ganska 

snabbt. Jag började använda kollodialt silver när jag under förra vintern drabbades av en långvarig 

förkylning. Jag tror att det kanske var en virus infektion eller mykoplasma och jag hade gått långe 

med förkylnngen. Till slut kom jag på att jag faktiskt hade en flaska av ks långt uppe i skafferiet. Jag 

hade inte vågat använda det, men förkylningen verkade så envis så jag tog tillslut av flaskan och det 

tog inte mer en någon dag så märkte jag att den började försvinna. Den gången blandade jag ks med 

lite sprit för att den skulle kunna ta virus. Ja, så det är den erfarenhet jag har av ks. Jag tycker att den 

hjälpt mig väldigt bra. 



 

Carina E Domluvil. Jag drack 1 dl KS och lika mycket lime och på ett dygn så försvann det onda i 

halsen. 

 

Jan-Erik Boldén. Min 2,5 åring får ca 2-3 tsk ks morgon och kväll och sen har jag inte slutat att ge d-

droppar till honom. Han har lite dåligt immunförsvar och förkylningsastma. Jag har visserligen inte 

gjort det så länge. Men det verkar funka. Jag sprayar lite i munnen och i ansiktet på honom. 

 

Rebecka Masso. Min dotter har också ett väldigt dåligt immunförsvar och förkylningsastma det är 

därför jag började köra lite extra med KS just nu när det är som värst på dagis. Det har fungerat 

ganska bra hittills så jag hoppas det fortsätter så!!! 

 

Adriana Hansson. Det är bara positivt men börja gärna med Msm också. Det gjorde mycket gott i min 

kropp även om jag har värk fortfarande. Blev mycket piggare och kan ta smärtan bättre. 

 

Maxx Remback. Min mor kunde knappt sova om nätterna pga smärta i kroppen/leder. Med hjälp av 

MSM från ion silver är nu smärtan ca 50% mindre å hon sover betydligt bättre. Tack alla som sprider 

kunskap kärlek till er. 

 

Josefine Lindeberg. Sambon inlagd på kirurgiavd. Med dropp och smärtstillande mot inflammerad 

tarmficka. Han tar regelbundet ca 1 kapsyl ionosil varje morgon. Någon som har tips, råd och 

erfarenheter av inflammerad tarmficka? All hjälp mottages tacksamt! Han har otroliga smärtor, feber 

och sover hela tiden! (Uppföljning några dagar senare)  Nu är han hemma igen! Och jag är säker på 

varför. Började behandla med KS i tisdags och dagen efter var han uppe och promenerade. Han fick 

plocka bort droppet igår och fick börja dricka, då fick han varm/ljummet vatten med KS och idag såg 

alla infektionsvärden jättebra ut, smärtan har gått över och han är utskriven!! Vi sa ingenting till 

läkaren att vi behandlade själva, och han uttryckte stor förvåning över sambons snabba 

återhämtning! Tack för all omtanke och alla tips ☺ nu blir det helt nya tankar kring kost här hemma. 

 

Karin Alfredsson. Jag fick en inflammation i min rotfyllda tand och gav mig f-n på att få bort 

inflammationen med silvertandkräm och genom att äta gurkmeja har jag lyckats vända 

inflammationen i tanden och behålla min tand som jag betalat dyra pengar för! Sist jag var hos 

tandläkaren så letade tandsköterskan efter fel i tandköttet men hittade inge. 

 

Åsa Ersson. Hej! Önskar att jag hade tagit bild före på händerna och övr ställen,sen bild efter 

behandling med Ks,msm.De som sett mej alla år vet ju men iaf.Läkt så fint fr psoriasis och är så glad. 

 

Ulrika Bring. Värk. Det släpper. Hade ont i alla leder. Trippeldiagnostik på reuma-diagnoser. Nu helt 

smärtfri, utan inflammationer. MSM och KS. 

 

Eva Björnör. På sjätte dagen fick jag så ont så jag trodde jag brutit ett ben. Efter en sömnlös natt var 

det som att blåsa ut ett ljus. Värken försvann och har varit borta sedan dess med MSM och KS. 

 

Lili-Ann Hultman. Det finns en fantastisk salva ifrån ion silver/pegamo o den innehåller både 

msm,silver o den fantastiska emuoljan.min son satt o tittade på sitt operations ärr,som blev mindre o 



mindre för var minut som gick,i färska sår ska man inte använda msm,för då har det svårt att läka,då 

väljer man sårsalvan,som innehåller aloevera i stället för msm o även nyponsoppa är fantastiskt. 

 

Anette Wreed. Läste här, att det var någon, som hade gjort salva på ks, msm och kokosnötsolja. 

Hade haft då lichen sclerosus i två helvetesår och prövat allt mellan himmel och jord. Sökte gyn. efter 

ett år och fick då stark steroidsalva och visst lugnade det sig, men efter behandling efter schema 

skulle jag fortsätta en gång/veckan livet ut........ Inte min grej! Efter 14 dagar med ks-blandningen 

kom inte klådan tillbaka. Efter ytterligare en månad återbesök hos gyn. Alltså inte använt 

steroidsalvan på sex veckor. Var mycket nyfiken, vad läkaren skulle säga efter undersökningen. Hon 

testade också med ultraljud eftersom det kan utveckla cancer, som hon upplyste mig vid första 

besöket.... "Det ser fint ut" och tyckte att jag hade skött mig haha. Nu har det gått två månader 

sedan gyn.besöket och behöver jag tala om att alla tuber har apoteket fått tillbaka eller skulle jag 

skickat dom till Norge dom gillar ju steroider, nu var jag inte snäll. Jag försökte tala om för läkaren, 

vad jag hade gjort. Hon tog tag i pennan och skulle börja skriva, men när jag började berätta, sa hon, 

att det kunde hon inte ta till sig det. ........ Jag bryr mig inte om vilket, behöver jag säga, att jag är 

jättetacksam för er grupp. 

 

Annica Lundqvist. Dagis har kräksjukeepidemi, 9 barn i hela huset förra veckan. (relativt stort dagis). 

1 & 4 åringen klara sej utan, personalen förundra sej hur våra barn " aldrig är sjuka". 

 

Tommy Herbertsson. Kräksjuka. KS fungerar! 

 

Maj-Britt Sandmark. KS fungerar alldeles utmärkt på kräksjuka!! 

 

Marie Winterstam. Japp, silvergroggen hjälper, jag prövade silvergroggen i torsdags em, hade ont i 

halsen och bakom näsan? och på morgonen var jag bra, men för säkerhets skull så blev det en 

silvergrogg på fredagen också och jag mår toppen. 

Margareta Aronsson. Silvergroggen har hjälpt på mej o min man oxå!!! 

 

Rickard Sillrén. Jag är ingen hardcore-ksfanatiker, men har blivit hjälpt. Jag har under många år 

plågats av afte/munblåsor. De dyker upp då och då. Smärtsamt och brukar ta 3-7 dagar innan de 

försvinner. Med hjälp av KS försvinner smärtan på mindre än 1 dygn och blåsan hinner inte blomma 

ut om jag börjar direkt.En annan gång fick jag ögoninflammation. Hela ögat var igenmurat. Jag 

sprayade med ks innan jag lade mig. På morgonen var det nästan borta.. Inom sjukvården använda 

ks-plåster vid tex brännskador har jag hört. Varför envisas folk med verenskapliga studier och 

källhänvisning hela tiden? Prova själv och gör din egna. 

 

Sandra Mach. Så glad över ks och msm!! Jag tvättar min stomi med ks och får nästan inga sår vid 

läckage. Men när jag får nått litet sår så e de läkt på 1 dag!! Förut kunde jag gå runt med blödande 

och vätskande sår i säkert 1-2 veckor. Jag har haft otroligt ont i mina knän, speciellt på vintern med 

kylan. Ibland blev jag sittandes på jobber i trappor elr bänkar gråtandes för att de gjorde så sjukt ont. 

Men nu har jag inte haft ont på ca 1 månad. Nu har de inte varit så kallt än men jag e glad att jag inte 

behövt knäskydd och vetekuddar på knäna när jag varit ute med hunden. De har oxå känst (när jag 

sitter) som om lårbenet åkt ur bäcknet och jag kunde inte stödja på högerbenet när jag försökte resa 



mig. Inget av de har varit nått problem den senaste månaden och jag e väldigt glad att de inte gör ont 

längre och jag kan komma tebax till gymmet. 

 

Lillan Lilly Granath. Vad härligt! Det är underbart att slippa ha ont! Känner också stor skillnad i mina 

knän och leder! Tappade mina rutiner och hade ett uppehåll med msm och fick så jäkla ont, men nu 

efter en vecka med msm så börjar värken i knäna och leder släppa igen. 

 

Ritah Lazar. När man haft något problem man inte fått bukt med eller hittat något som funkar nästan 

mirakulöst på så mycket, så blir man både glad och förstummad o vill bara berätta det för alla. Det är 

så häftigt! Och om något funkat för en, så vill man gärna dela det med sig, så att andra kan ha nytta 

av det också. och för att man är glad och tycker att det är häftigt. Tror att det ligger i människans 

natur också att vilja bidra till andra och känna att man kan hjälpa om man kan med något som funkat 

för en själv. Själv tycker jag att det är jättekul att gå in på den här sidan. Jag får massor med tips 

genom att andra delar med sig om hur den här produkten kan vara till hjälp i alla möjliga situationer, 

och har kunnat använda den till så mycket som varit till nytta och kunnat hjälpa både mig och mina 

anhöriga. Och det är ju helt ofarligt! Fortfarande förvånad hela tiden att det funkar på så mycket. 

Nästan svårt att ta in. Som exempel så hade min bror svåra andningsproblem som kom ganska 

plötsligt och inte ville ge med sig. Det var läskigt och skrämmande för mig som anhörig. Han blev 

grundligt utredd av läkare men inget fel hittades. Ska tilläggas att han inte tror på såna här saker och 

tycker allt sånt här är skit. Som dig skulle jag tro.. :) Jag var jätteorolig. På den här sidan kom jag ihåg 

att jag läst något om att det kunde hjälpa vid andningsproblem så efter mycket tjat och övertalning 

med argumentet om att det värsta som kan hända är att ingenting händer och att för min skull så 

kunde han väl testa att ta lite Ks. Hans andningsproblem upphörde direkt! Helt ofattbart! Visst blir 

man lyrisk! Själv genomgick jag en lite operation i ansiktet nyligen. Man är ju lite mån om sitt 

utseende :) så jag ville inte ha ett fult ärr. Jag la omslag med Ks på operationssåret. Det läkte helt på 

nolltid! Läkarna var helt förstummade. De sa att de aldrig hade sett någon med den typen av 

operation vars sår läkt så snabbt och som såg så fint ut efter så kort tid! Så ja..gruppen är sann. Och 

om människor som har besvär kan blir hjälpta av något så enkelt och ofarligt, särskilt om inget annat 

har funkat, så är det väl jättebra! 

 

Doris Anttila. KS är fantastiskt ha i lite KS i rosorna, snart blir de tre veckor nu. 

 



 
 

Jeanette Östman. Ca kl 14 idag började jag känna av halsont. Blev lite värre och värre. Huvudvärken 

kom smyygande. Tryck i bihålorna. Min svägerska har haft en grym förkylning i snart två veckor. Som 

tur hade jag fått min nya silverflaska idag. En silvergrogg med vitt vin och c-vit för en timme sen och 

nästan ingen huvudvärk kvar mera. Hurra för KS! 

 

Christopher Horstmann. Jag skulle vilja skriva ett inlägg av ren tacksamhet och glädje. Det rör 

produkten MSM. Man upptäcker ju ofta positiva effekter lite här och där. Detta har med rösten att 

göra. Jag ägnar en hel del tid åt sång och då känner man sin röst väl. Vid en dosering på en matsked 

om dagen upplevde jag att rösten var betydligt mjukare i övre registret och hade betydligt lättare att 

nå högre toner än tidigare. Fascinerande tyckte jag. Kanske en tillfällighet? En vän till till mig hade 

dock gjort samma notering så detta var ingen tillfällighet.Nu har jag kommit upp i den dubbla dosen 

(2 matskedar) och effekten är slående och ganska extrem. Tidigare hade jag ett falsettregister som 

var praktiskt taget oanvändbart. Nu har falsettskarven liksom suddats ut och jag har istället fått 

tillgång till ett enda stort register där jag kommer betydligt högre upp och med kraft dessutom. MSM 

har helt enkelt låst upp min fulla röstpotential! Det här är kanske ointressant för de allra flesta. Men 

för mig är guld (eller silver ska jag kanske säga) och superhäftigt! Musik är ju min passion! För en liten 

klick människor kan det här vara en riktig kioskvältare (kul ord! �) Jag har har inte lyckats hitta 

någon annan nämna detta när jag söker på nätet. Har i och för sig inte sökt i gruppen...Blir jag 

någonsin en turnerande artist så kan ni ju räkna ut vad som ALLTID kommer finns uppbunkrat hinkvis 

i bussen. Tack Anders Sultan för detta! 

 

Jamilli Annie Rebecca Tillkvist. Underbart! Jag har också tänkt på min egen röst att jag lättare kan 

sjunga rent och de låter finare, fast jag inte är sångerska så att säga. Sjunger för min dotter och mig 

själv i bilen;) Men jag tycker mitt beror på att allt mitt slem försvinner i näsa/hals och alla dom 



slemhinnorna när jag regelbundet tar msm.... Har alltid tyckt jag sjungit dåligt innan pga allt mitt 

slembildande men så känner kan inte längre iom de låter rent nu och inte som att jag är konstant 

förkyld! :) 

 

Marie Garpenklev. Jag har också känt skillnad i röstomfång. 

 

Eva Björnör. Maken var uppe i en rågad msk efter 3 månader när värken helt plötsligt släppte. Jag 

tror det beror väldigt mycket på "hur djupt" problemet sitter. Jag fick resultat på min 

muskelfästesinflammation som jag dragits med 1,5 år redan efter 6 dagar med mindre än 1 tsk. 

Maken som haft stora problem i 7 år måste ju naturligtvis ta längre tid på sej och behöver större dos. 

Han har fortfarande problem på andra ställen, men just ryggvärken släppte. Det är tur att han tål 

MSM så bra. Jag har varit tvungen att vara betydligt försiktigare i doseringen. Vi tar bägge två KS 

också varje dag. Jag hade en sömnlös natt med en höft som kändes krossad innan det helt gick över 

som om man blåste ut ett ljus. Maken kände sej riktigt risig en vecka före och bad tom om 

värktabletter vilket han brukar undvika (han ger 17 i att röra sej i stället för att undvika värk) 

 

Margit Green Follin. Ha tålamod. Efter drygt 6 månader var min värk i högerarmen borta (musarm) 

Den blev värre innan den försvann.  

 

Zandra Lindstein. Ja, KS fungerar :-) Jag brukar spraya på avokadohalvan jag ska spara och det 

fungerar jättebra. 

 

MayBritt Aldebro. Jag har haft högt blodtryck i snart 10 år. Fick medicin som skulle hjälpa. Det hände 

inte så mycket . För drygt ett år sedan började jag ta Ks och MSM. Igår var mitt blodtryck 140/80!!! 

Trots skiftarbete m nätter o mkt stress och jag är 63 år. Har jobbat skift sedan 1984!!Känns såå bra!! 

Tar tre kryddmått SMS varje morgon, blandat i vatten. En "kork" KS morgon o kväll, efter 

tandborstning. 

 

Marie Winterstam. Samma med mig, har tagit KS och MSM i drygt 2 år, ändrade kosten till 

lågkolhydratkost för snart 1 år, tappade 5 kilo, och fick sluta med blodtrycksmedicin för ca ett halvår 

sedan. 

 

Eva Björnör. Vad är det du menar som är verkningslöst då? Vi är ju många som har rena 

hallelujaupplevelser med annat än skolmedicin. Själv har jag kunnat kasta 11 mediciner om dan och 

blivit frisk från hjärtsjukdom, jag har blivit av med SAD, jag och maken har blivit av med muskel- och 

muskelfästesinflammation och jag trooor (vet inte än) att jag kan påverka min MDS. Allt detta med 

koständring och kosttillskott. 

 

Solveig Berglund Larsson. Blivit av med nagelsvamp, äntligen. Behandlat med läkemedel i 5 år utan 

resultat. Sköljer munnen med silver några gånger i veckan så slipper jag infektion i en tandficka. Klart 

att det inte hjälper mot allt men jag har det även till småsår och självsprickor. Lätt som en plätt. 

Sprutar KS 1-2 gånger om dagen på fötterna när jag borstar tänderna sedan får det självtorka. Nu 2 

månader sedan är det borta men fortsätter ändå för svamp sitter djupare än man ser. 

 

Per Carlsson. Brukar leka med katten ibland och då uppstår ju lätt rivmärken som kan bli ganska fula, 



infekterade och sitta kvar länge. Tar jag däremot ks på klösmärkena direkt är de borta nästa dag. 

Förutom till sår och annat dricker jag en matsked om dagen som jag sköljer runt i munnen i några 

minuter innan jag sväljer det. Har inte varit sjuk sen jag började med det. Tror bestämt att det funkar, 

annars har det en sjuhelvetes fenomenal placeboeffekt. 

 

Moa Louise. Vi har en i våran familj som blev frisk från cancer tack vare KS, bikarbonat och ändrad 

kost. 

 

Ulrika Svensson. Själv använder jag silver både utvärtes och invärtes, en superprodukt. 

 

Peter Denvithe Logard. För min egen del så använder jag KS mest för att jag var jättesjuk i 

lunginflammation, vilket är baciller. I stället för att pumpa i mej en cocktail som skyddar mot 

Phenococker(mycket osäker stavning).Utskrivningsdagen upplyste min läkare i Gävla att "nu vet du 

vad du blir rtiktigt sjuk av) Tog cocktailen en gång, sen har jag använt silver dagligen. Jag är säker på 

att den hjälpt bej att hålla bakterier borta på andra ställen. Bl. a. tändernas usla status. 

 

Ann-Charlotte From. Min lösa mage och min farmors hårda har blivit mycket hjälpta. Dricker även vid 

början av halsont eller öronvärk. Går över nästa dag men måste fortsätta att dricka ett par dagar till 

annars kommer det tillbaka. Blödande tandkött. Hjälper enormt. 

 

Tomas Nilsson. Hjälpt mig att vända förkylningar. Använder som nässpray när jag börjar bli förkyld. 

Börjar nästan alltid i bihålorna på mig. Förkylningarna blir bara en tummetott och går över på ett par 

dagar. 

 

Daniela Thall Catanzariti. KS har i min familj botat bland annat halsfluss som 5 olika antibiotikakurer 

inte tog. Efter sprayning och gurgling med ks i en vecka var bakterierna borta. Medaljongsjuka med 

kraftig spridning, klåda, röd och fjällande hud, behandlade med stark kortisonsalva 3 ggr dagligen och 

det fortsatte spridas så slutade. Sprayade KS rikligt på kvällen och på morgonen återstod endast ett 

par röda prickar. Helt sjukt. Använder dagligen mot min kroniska inflammatoriska sjukdom, behöver 

endast numera medicinera mig ett par gånger om året istället för tabletter dagligen. Botat 

ögoninflammation. Tandinflammation. Magsjuka. Listan kan göras lång. 

 

Amanda Majlöv. Har ganska nyligt börjat med ks. Fick en flaska av min mamma, hade inte hunnit 

använda det men så några dagar senare fick jag en jäkla tandvärk, hela huvvet kändes svullet.. gick 

med det ca 2 dagar innan jag provade. Tog en stor klunk ks och sköljde runt det i munnen några 

minuter innan jag svalde det. Till min förvåning släppte tandvärken helt och hållet bara ca 2 minuter 

efter! :o Å den har inte kommit tillbaka sen dess! Fortsatt att ta en liten hutt om dagen efter att jag 

borstat tänderna :) Sen blev jag förkyld och då ökade jag dosen ks till ca en deciliter om dagen, 

pressade även i citron. Var ändå förkyld i några dagar men med BETYDLIGT mindre symptom än jag 

brukar få vid förkylning. Brukar även va förkyld mkt längre än några dagar annars.. så nog tror jag att 

det funkar alltid! ☺ Och min sambo har jätteproblem med acne på ryggen som kliar jättemkt, så har 

börjat spraya på ks på ryggen hans innan vi lägger oss och han tyckte snabbt att kliandet minskade 

rejält, ser även att hans blemmor minskat avsevärt! ☺ kommer verkligen att köpa mer när det jag 

har tagit slut! 

 



Frida Gabrielsson. Jag har fått bort 3 stora fotvårtor med blöta KS förband varje kväll/natt. Efter 2 

veckor "dog" vårtorna och blev svarta och efter 3-4 veckor ramlade de bort. (Hade jag fått pilla på 

dem hade de säkert ramlat tidigare, men det ville inte sonen) Han hade ytterligare en liten liten vårta 

som jag INTE behandlade, och den var fortfarande kvar ett halvår senare. 

 

Anna-Karin Stolt. KS håller min bihåleinflammation i chack. Hjälper mot min svamp i underlivet. 

Läker små sår helt fantastiskt. Hjälper vid halsont. 

 

Sara Brachet. KS mot sonens vårtor, och mot döttrarna akne. Fungerar utmärkt! 

 

Zandra Svensson. Min dotters akne försvann nästan av ks och jag själv blev av med min 

campylobacterinfektion och salmonellainfektion som jag fick i Thailand i somras. Jag drack små små 

klunkar av ks i ett par dagar och vips var jag läkt. Innan hade jag OTROLIGA magsmärtor, diarré och 

feber. Jag har även använt det på sår och klåda i hårbotten. Jag tycker att ks är ett fantastiskt 

universalmedel. Efter jag använt silver och gurglar runt med så försvann en jäkla massa ilningar och 

även småhål  nu är d tyvärr tillbaka och jag har inte anv ks på ca 4 mån. 

 

Lena Stenbacka Öhman. KS har tagit bort ögoninflammation, öroninflammation , magsjuka och 

förkylningar på barnen. Läkt sår och botat förkylning på mig själv och sambo. Sprutar in i ögonen om 

jag känner de är torra. Har alltid KS hemma. tar även med på utlandsresor. 

 

Martin Strandback. Silversalvan läkte mitt eksem. 

 

Barbro Johansson. Tagit bort urinvägsinfektioner, ögoninfektioner, förkylningar, sårskador, 

brännskador och sist men inte minst ringorm. 

 

Jocke Bylen. Det har hjälpt mot magsjuka och en jävla fotsvamp jag inte fick bukt med det var då jag 

fick för mig att prova detta och det funkade direkt. Nästan löjligt bra på det problemet. Sen funkar 

det väl på sår etc men sålänge man är realist och inte bygger upp fantasier så är det ett bra preparat 

man kan använda istället för alla kemikalie blandningar för vissa besvär. :) Jag doppade bomull i 

silvret och sedan lindade in det där de svamp och satte nån liten tejp eller så över sen var de borta 

dagen efter. Då hade jag provat få bort de med annat under en rätt lång tid innan och efter denna 

behandling kom det inte tillbaka igen heller. 

 

Joachim Högväg. Jag är kattallergiker och ks hjälper mot hudklåda och uppsvällda rivsår (när man 

gosat lite väl närgånget) får också stora uppsvällda "plättar" på huden av myggbett och bromsbett. 

Ks-spray hjälper. Brukar också spraya och gurgla hals och svalg om jag känner halsont och förkylning 

på gång, om jag gör det i tid brukar det då försvinna. Solbränna brukar också lugnas av topisk 

applikation. Det är vad jag kommer på på rak arm. 

 

Stina Mögel. Jag är diabetiker å har extremt dåligt läkekött. Kliar jag sönder ett myggbett så blir det 

en inflammerad krater alltså ett hål fyllt av var (japp jättemysigt) detta gäller alla sår jag får, brukar ta 

2-3 månader att läka ordentligt. Lägger jag omslag med ks är det läkt på 5-7 dar!!!!! Fick även bort 

polarens psoriasis med ks omslag. Jag var själv skeptiker men har ju sett flera ggr att det funkar. Iaf 

utanpå inuti vet jag inget om.... 



 

Caroline Af Stugis. Jag dök i Thailand och råkade komma åt giftig korall med benet som omedelbart 

svullnade upp. Rött, hett och inflammerat. Alla thailändska läkare ville ge mig antibiotika och 

homeopater jag sökte upp vågade inte behandla mig. Efter konsultation här i gruppen där jag blev 

rekommenderad att blöta in pads och lägga ut över benet, vira in med gasbinda och sova med över 

natten vaknade jag upp med normalstort ben utan inflammation. Har även använt ks i andra lägen, 

men det här var det som fick mig att inse förträffligheten med kolloidalt silver! 

 

Mimmi Sager. KS hjälper min valp att bli frisk från resistent -coli bakterie. Veterinär hade provat 

"allt". 

 

Eva Hammarsten. La kompress med silver på mor min tog 4 dagar sen läkte det ut hon är 80 år. 

 

Barbro Johansson. Har en bekant som började få tandlossning, och enligt tandläkaren var det inget 

att göra, han började då ta ks, flera gånger om dagen höll kvar det i munnen så länge han orkade, 

efter bara nån vecka märkte han skillnad och när han kom tillbaka till tandläkaren fattade dom inget, 

men tandlossningen kom av sig, alltså inflammationen gick tillbaka, nu 2år efter sitter alla tänder kvar 

och han mår toppen, tar dock ks regelbundet, klart värt att prova. 

 

Britt Fredriksson. Det är viktigt att vi är öppna för att ta emot alternativ behandling .Har haft 

behandling för RA i tio år med cellgift o embrel ! Mår bra idag med MSM o Kollidialt silver! Helt unikt 

kan jag tycka när jag konfontrera sjukvården. 

 

Annicka Östling. Måste bara berätta något som är såååå bra! Jag har en kompis som har MS som fick 

UVI som biverkning efter en medicinering i oktober förra året. Penicillinkur efter penicillinkur och det 

kom bara tillbaka. I juli gav hon efter för mitt tjatande och testade KS. Nu har hon inte haft en 

endaste UVI sedan dess. Såååååå bra!!!!! Hon dricker inget men sprayar med en sprayflaska kanske 

10 sprut i munnen varje kväll. Hon började med det i oktober i år och har inte varit förkyld sedan dess 

och tidigare har hon alltid varit förkyld. Lite kort tid att säga att det har blivit bättre men hon känner 

en stor förbättring på förkylningsfronten. UVI:n behandlade hon med en genomdränkt 

bomullsrondell mot urinröret under en natt.... Hon har bara använt KS utvärtes! 

Dränkt in en bomullsrondell och lagt mot urinröret över natten. 

1 natt!  

 

Ingrid Meijer. UVI. Ta en 1 dl 3ggr/dag tillsammans med c vitamin. Eller skaffa en kateter och 60 ml 

spruta, på vc och värm 60 ml ks till kroppstemperatur. Pressa gärna i 1 tsk citronsaft. Spruta in i 

blåsan före sängdags. Kissa ut på morgonen. Detta fungerar. Gör gärna både och. 

 

Åsa Berglin. Själv upptäckte jag ks eftersom jag fick urinvägsinfektion o den enda penicillin som fanns 

innehöll cellulosa som jag är allergisk mot. I desperation köpte jag ks. Sprejade underlivet flera. Ggr 

per dag (då fort jag gick på toa). Efter mindre än en vecka var jag bra. Sedan dess har jag använt ks 

även till annat. 

 

Eva Tomelli. KS, bästa hjälp mot brännskador och magsjuka. 

 



Marjette Holmvall. Vi har klarat oss från all magsjuka och influensa sen vi hittade KS. Rejäl 

klämskadat finger med ballong utgutning och infektion blev helt återställd efter en natt med KS 

blötomslag. Blödande tandkött läkt efter ett par gurgling med KS, läkt tandlossning och hål i 

tänderna, sjukdom i akvariet där flera fiskar var döende fiskarna helt fria natten efter jag hällde lite 

KS i vattnet. Barnbarnen friska från förkylning efter bara 1 dygn. Mannen förbättrat synen flera 

"grader" efter att ha sprayat KS i ögonen dagligen under ca ett par månader. 

 

Benny Hald. En planta som verkade död fick KS i jorden och kvällen efter hade den börjat blomma 

igen... 

 

Marie Sundberg. Sår från kattklor, mindre brännskador, skärsår, utslag från brännässlor mm har läkt 

löjligt snabbt med KS-förband. Begynnande förkylningar, influensor, urinvägsinfektioner har stoppats. 

Alltid, då jag satt in KS. Marie (Sjuksköterska). 

 

Eva Emilsson. Ks har hälpt mina tandköttsproblem. 

 

Ari Palosaari. Ibland använder jag mina engångslinser bara några timmar men numera droppar jag i 

lite ks och kan använda dom dagen efter. Inget jag vågar säga till min optiker. ;) Min munhygien är 

super numera, gör egen tandkräm med ks och hudsalva. Har nebulisator ifall ena ungen behöver 

andas in ks. 

 

Birgitte Wang Christensen. Kronisk ögoninflammation, nedsatt immunförsvar, crohns sjukdom, 

candida svamp, problem med bihålorna, sår, virusinfektion och mycket mera. Bästa husapotek man 

kan ha! 

 

Jonna Nicolausson. Brännsår, elaka eksem och insektsbett är det jag använt på/mot och inget 

läkemedel jag testat förut har funkat men detta läker på 1-2 dagar. 

 

Malin Andersson. Vaccin ÄR läkemedel ! För det andra: Det stämmer ej att vi har vacciner att tacka 

för att incidens/prevalens av de flesta sjukdomar har gått ner. Detta går lätt att ta reda på, d v s om 

man tittar på statistik ! Förekomst av de flesta sjukdomar som vi vaccinerar mot hade minskat med 

90% redan innan vaccin lanserades. Det är bättre sanitära förhållanden, hygien, mindre 

trångboddhet, bättre näringsstatus och bättra bostäder mm som är orsaken till att många sjukdomar 

har "försvunnit". Det stämmer inte att barnsjukdomarna generellt är farliga. Vem dör t ex av påssjuka 

eller röda hund ? Ja, mässlingen kan orsaka komplikationer hos c a en av tusen personer. Dock 

tillfrisknar den stora majoriteten av de som drabbas. Barnsjukdomarna är generellt harmlösa för alla 

som har ett normalfungerande immunförsvar. Stora utbrott av mässling, kikhosta mm har ju 

förekommit i populationer där fler en 90% av befolkningen har varit vaccinerade... Det största 

utbrottet av polio inträffade i USA på 50-talet, och det var p g a vaccin mot polio! Upphovsman till 

vaccinet, Jonas Salk, erkände själv att så var fallet. Dessutom visade sig vaccin vara kontaminerat 

med apviruset sv 40, vilket är cancerframkallande, Det har bl. a. återfunnits hos 40% av de som har 

drabbats av hjärntumör under de senaste decennierna. 

 

Lena Stenbacka Öhman. Ja, jag har droppat 1 stor droppe ( har en tesked som KS droppar ifrån) i örat 

på mina barn. Men droppa även i näsan så de drar in. Mina barn är nu 10 & 6,5 och de har gjort så i 



ca 4 år. 

 

Tarja Orhan. Jag hade jätte mycke ont i huvudet som spänningshuvudvärk och täppt i näsan jag tog 

en mugg med kokt avsvalnat vatten med två teskedar KS och jag känner inte huvudvärk nu. 

 

Hugo Stiernstedt. Min farmor vaccinerade sig mot hepatit när hon åkte utomlands och blev 

jättesjuk!? Farfar sket i det och tog en matsked KS om dagen istället, och han fick inte hepatit ! 

Medicin företagen vill inte att vi ska veta om fördelarna med KS! 

 

Carina Leifsdotter. Ur nöden kommer nya ideèr.Min nöd, denna gången, var när ansiktsvattnet tog 

slut. Jag har torr hy och behöver fukten. För att göra en lång historia kort... Jag hällde över KS på en 

sprayflaska och använde som ansiktsvatten.  Snacka om lyckoträff!!!! Huden har blivit bättre, för mig 

iaf, än vad den blev med det jag köpt i hälsokostbutiken. (inget fel på den produkten). Jag använder 

KS outspädd, 2-3 spray och sen smörjer jag in med neutral mandelolja. Rena rama mumman, efter 

två veckor är jag helnöjd och tänker fortsätta med detta. 

 

Christina Borevius Andersson Centerwall. Använder också KS som ansiktsvatten. Har även i MSM. 

Bästa jag haft. 

 

Susanna Norén. Samma här! Aldrig haft så bra hud som nu, och då är jag 49 år fyllda. 

 

Monica Suneson. Jag har privilegiet att leva med mina katter nära naturen . idag känner de av 

kommande storm och blir lite mer "låga" - en av dem har under en längre tid haft matnoja - hungrig 

hela tiden - mask är det första som slår en - dock ej underviktig - men startade en kur med KS - lite i 

maten minst en gång /dag och efter ca 14 dagar - en lugn kisse - äter när hungrig och dessutom 

mindre "stressad" av ljud/ rörelse m.m. ( kan ju varit både parasit/mask ) vad hade jag fått hos vet. 

!??!?!? 

 

Lena Fix. Nu när det är influensatider så har flertalet av mina kolleger och vänner tagit infl.sprutan 

och blivit sjuka ändå. Jag har bestämt att aldrig ta en spruta igen eftersom jag är helt övertygad om 

att Pandemisprutan som jag var tvungen att ta då jag arbetar på sjukhus och med svårt sjuka 

människor gjorde mig mycket sjuk. Jag är snart den enda på mitt jobb som inte har varit förkyld eller 

åkt på flunsan. Jag använder Ionosil kolloidalt silver 1-3 ggr per dag. 10 ml i munnen som sedan sväljs 

ned. Även mitt blödande tandkött blev bra, Så vad har jag att fundera över? Tro eller icke tro? Alla 

gör som de själva tycker och jag har varit trogen Kolloidalt Silver i minst 20 år snart. Eksem och andra 

obehag är KS kanonbra till. Ett bra alternativ om man inte vill använda olika salvor, mediciner etc.etc. 

KS svarar på virus som inget antibiotikum kan göra. 

 

Nathalie Liljedal Lindström. Dom där sprutorna är vaccin mot "förra årets" virus. Funkar inte mot 

dom nya influensa virusen. Håller med dig. Skulle inte heller ta det. KS är grymt. 

 

Annika Clair. Jag har just varit förkyld och började få känningar av bihållsinflammation så jag tog o 

blandade KS o msm och det gjorde susen. Använde en nässprays flaska. 

 



Pia Cavonius. KS som ansiktsvatten. Det har jag gjort länge, funkar jätte bra mot min Rosacea. 

 

Macozaza. Äntligen! Jag tror jag har hittat det jag har letat efter länge, ett botemedel som verkligen 

hjälper mot mina konstiga utslag/eksem på utsidan av handlederna. Jag har aldrig haft eksem i hela 

mitt liv, men senaste halvåret har jag fått konstiga grejer på utsidan av handlederna och i nacken. 

 

Först trodde jag att det var ketosutslag i och med min LCHF-kost, men ändå inte, eftersom det inte 

riktigt stämde med hur det beskrevs och visades bilder om, på nätet. Jag har bland annat testat 

hydrokortison, helosan, inotyol, fet fotkräm, vanlig hudlotion, kokosolja och kolloidalt silver (både 

druckit och sprayat på) men ingenting har hjälpt. Tills nu. 

 

Köpte mig en flaska ems-créme och har i fem dagar använt den minst två gånger om dagen på 

handlederna och tammetusan… nu är det nästan borta! Helt. Otroligt. Jag fortsätter att använda 

krämen och kommer också att testa den på mitt (enorma) herpesområde på ena skinkan. Inte alls kul 

att ha, men förhoppningsvis blir det bättre där också. 

 

https://macozaza.wordpress.com/2016/11/28/ems-kram/ 

 

Sandra Paredes Vera. Måste dela med mig av nåt som hände i fredags:) Först börjar jag med att säga 

att sonen blev magsjuk i onsdags natt. Sen på fredagen går jag för att hämta dottern i skolan. Då 

frågar en kompis om de kan leka idag, dottern svarar, nej det går inte för min lillebror är magsjuk. Ja 

just det svarar kompisen. Varpå kommer även frågan, Men har inte du blivit magsjuk? Dottern svarar: 

nej för jag har tagit KS varje dag❤. KS säger kompisen, vad är det för nåt? Det är en medicin som min 

mamma har hemma. Ja kan bara tillägga att jag känner mig stolt över dottern (8) år och att sonens 

magsjuka bara varade i ca 15 timmar allt som allt. Fick lägga i KS i smyg i hans vatten han drack. Han 

vägrade ta det rent. Minns även ett annat år då jag la i ks varje morgon i barnens frukost juice då det 

var magsjukeperiod och det året vara alla barn i princip på dagis magsjuka men båda mina klarade 

sig. Tack o Lov för Kolloidalt Silver! 

 

Iris Rönnqvist. För tre år sedan fick jag diagnosen spridd lungcancer. Fas IV - går ej att operera. 

Metastaser i skelettet. Har aldrig rökt! Efter DNA test visade sig att jag hade mutationen egfr. Fick en 

målinriktad medicin - Iressa. Samtidigt ändrade jag kosten! Sträng diet. Inget rött kött, endast 

lactosfritt, inte fruktos - ej bär och frukter, inga antioxidanter, ej vita mjölprodukter, m.m. Äter ägg, 

fågel, fisk och grönt som växer ovan jord. Tar D vitamin5000ie, B.complex 100 och dricker Lapachote 

- allt varje dag! I perioder 1/2 tsk bikarbonat i 1 glas vtn samt 1 msk kollodialt silver/2 ggr/dag. Jag 

lever och mår bra. Tumören i lungan löste upp sig för mer än 1 år sedan - syns som en liten skugga 

vid CT - skelettmetastaserna ses som sklerotiska förändringar. Bra livstrådar och långa promenader 

varje dag hör till mitt recept. Det finns hopp för alla som har eller får cancer. Ångrar att jag inte åt 

rätt tidigare. 

 

Carina Lindberg. Jag kan tala om . Jag vaknade på morgonen med munsår ,sprayad flera gånger med 

KS nästa dag var det borta. 

 

Laila Klasson. Samma här! Munsår igår kväll och sköljde som vanligt men lite längre och blåsorna satt 

så till på underläppen att de inneslöts av KS. Idag har det återbildats! Fantastiskt! 



 

Marina Andersson. Vill bara berätta vilket fantastiskt resultat vi fått på vår hund!  Vi har behandlat 

mot noskvalster med en nässpray flaska fylld med silver. Första gångerna ville han absolut inte få in 

duschen i nosen. Nu blir han glad när jag tar fram flaskan. (Detta är en liten hund som verkligen kan 

säga ifrån...) Resultatet = noskvalsterna är snart borta! "Hostningarna" har reducerats från flera 

gånger om dagen till ngn gång ibland. Luktsinnet är otroligt förbättrat vilket inte minst märks på 

promenaderna :-) Har även en liten sprayflaska jag duschar utsatta ställen på tandköttet. Som nu är 

jättefint!  Dom små tomma flaskorna att fylla på själv hittade jag på bodystore.  Förebygger själv med 

egen silver nässpray efter besök på köpcentrum , lekland m.m.  Silver är toppen! Är så glad jag 

upptäckt denna fantastiska produkt! 

 

Lena SöderqvistLindström. Har nu inhalera KS och tagit MSM i lite mer än en vecka och maken tycker 

redan jag verkar piggare. Hundpromenaderna är inte längre en plåga och jag andas. 

 

Marie Sandberg. Häll över ks i en mörk tex. blå spray flaska som finns på apoteket, tror jag, enär min 

Väninna skickade en till mej. Jag sprayade i halsen, vid flera tillfällen, på dagen o natten vid toa 

besök. Sen nästa morgon o så var hesheten som bort blåst. 

 

Linda Andersson. Msm asså ♡ ser ni små håren som är påväg? Mitt hårfäste har krypt mer uppåt för 

varje år pga sjukdom o nu börjar de komma tillbaka:) o inte färgat håret på 3 mån o har ingen synlig 

utväxt. Gör msm håret mörkare? Är så glad iaf o inte lika ledont längre. 

 

 
 

Daniel Pehrsson. Magen tar stryk i början för de flesta, började med 1 kryddmått, gick upp till 2 tsk 

sen kollapsade magen. Fick sänka till 1 tsk och vara där i ca 1 vecka sen kunde jag öka igen. Nu är jag 

uppe i 1 msk och lederna känns bra och ingen mjölksyra i benen när jag joggar. Håret har jag inte 

märkt så mycket av, däremot naglerna, växer som ogräs. 

 

Mimmi Sager. Mitt "fjun" i pannan har med blivit längre. Hela håret har börjat växa mer. Bra! 



 

Agnetha Neta Ronnedal. Har upplevt samma sak. Min utväxt är inte grå längre.. 

 

Håkan Porsman. Jag brukade klippa mig efter ca 5 veckor numera får jag klippa mig efter halva tiden 

så tur man är man och numera klipper sig själv med en trimmer, när det gäller färg så ... jag har alltid 

varit ljus och numera är det vitt sen många år tillbaka så det är oförändrat :) Har använt MSM i flera 

år för min nacke och axlar är utslitna och det är värt det lilla extra besväret att hår och naglar växer 

som ogräs för jag har enbart ca 10% besvär/smärta numera jämfört med innan. 

 

Birgitta Biggan Lörnedahl. Mitt hår har blivit mörkare sen jag började med msm. 

 

Angelica Sool. Japp..min katt har ingen mask trots att han är ute hela året! Får 2 msk ks i sitt vatten! 

 

Susanne Klasson. Utrensningsproblem.  Forsätt att ta msm , jag hade likadant i ung 2 mån innan allt 

vände. jobbigt när det pågår men jag lovar dej det är värt det - har ätit msm i 4 år o tar 4 tsk varje dag 

o mår bra i både kropp och själ. 

 

Linnéa Kokås-Sörgård. Jag har astigmatism. Första riktiga synundersökningen var det väldigt gravt, 

såg 20% av 100%. Jag sprayar dagligen ks i ögonen, började pga många vaglar men märkte även en 

liten förbättring i synskärpan. Senaste undersökningen visade mycket riktigt att mitt sämsta öga hade 

blivit markant bättre. 

 

Ragnhild Eklund. I miljontals år åt människor ekologisk föda som då ansågs vanlig. De sista 60 åren 

har den moderna matproduktionen ändrats katastrofalt och vi ha anammat den industriella och 

processade maten som "vanlig mat". Och sjuka blir vi mer än någonsin pga detta. Undrar hur det ser 

ut om 20 år? Ett fåtal som orkar jobba för att försörja alla sjuka eller? 

 

Johan Danielsson. Jag kör med EMS salva på mitt eksem. Fungerar bra för att hålla det i schack. Och 

det var mycket större innan. Det är fortfarande lite kvar som envisas med att finnas där. Men så fort 

det börjar klia, så tar jag på EMS och då försvinner kliet en stund. Brukar ta på det kanske två ggr per 

dag normalt sett. Glömmer jag en dag, så brukar det komma tillbaka, så det finns där hela tiden. Mitt 

är förövrigt också knottrigt och rött (när jag inte behandlat med EMS, nu så är det bara små små 

knottror som är i princip hudfärgade. En aning rödare). 

 

Lotta Isacson. Min hund har haft en slags tumör/knöl i en månad ..tänkte den skulle ge sig men icke . 

Så efter att ha pratat med Johan den allsmäktige *L* Gyllensten så gav jag honom silver samt 

sprutade silver på knölen ..en dag tog det ...och jag kan säga att jag gnuggade mina ögon många ggr 

...fantastiska silver ❤ Tack ❤ Lämnar före och efter en dag bilder. 

 

Min hund fick något konstigt som inte försvann , väntade en månad..sedan tog jag silver ..efter en 

dag var det blåa samt det röda borta ..helt sjukt galet ..hur gick det till ? Man tror inte sina ögon men 

det funkade och så snabbt .. nu bara som ett yttepyttesår och från början hela ljumsken som en 

handflata ..uj ,,undrar vad vetten hade skrivit ut för gift samt så hade det kostat en förmögenhet ,, 

Tack Silver! 

 



Före: 

 

 
 

Efter en dag: 

 

 
 



 
 

Emmeli Andersson. Min mamma kom till mig i våras på besök, hade då haft en vagelns i ögat några 

månader. Hon hade fått ögonkräm och droppar av läkaren men det blev inte bättre. Gav henne KS 

att droppa i ögonen samt att hon sprayade när hon kände irritation. Dagen efter hade svullnaden 

gått ner och efter 4 dagar var vageln nästan helt borta. 

 

Pernilla Frostemyr. Vagel i ögat. Droppa i ögat några gånger under några dagar. Var märkbart redan 

dagen efter och helt borta inom 3-4 dagar hos en vän. 

 

Annicka Östling. Jag tog en KS-indränkt tops och höll mot vageln på kvällen. Irritation borta på 

morgonen. Hela vageln borta sedan på kvällen. 

 

Viola Marklund. Fick ont med svaghet i vekryggen. Sprejade 3 ggr med Ionosil. Bra. 

 

Lena Hotz.  Silver är suveränt, här får våra hundar eksem ibland...inför förra julen fick den ena ett 

väldigt elakt eksem precis vid analen han hade verkligen ont. Försökte få tag i veterinären men hon 

hade semester, hade inte hållit på med silver så länge då men tänkte att jag testar. Dränkte bomull i 

silver och la mot och packade in hunden...sen fick han gå och lägga sig med detta på. Han lät det vara 

och på morgonen när det togs bort hade eksemet bleknat betydligt, behövdes aldrig någon veterinär. 

Nu botas alla eksem på hundarna med silver...köpte hem silversalva för det är ju lättare att kleta på. 

 

Jositt Klampabort. Tandvärk -  Injicera KS i tandköttet så nära tandroten som möjligt, både på in och 



utsida. Garanterat resultat. Värken avtar inom ett dygn och är borta med 99% garanti, inom 3 dygn. 

Om inte helt och hållet inom 5 dagar så tar man och gör det en gång till.. precis där det gör ont .. 

kvarstår det ett område med smärta då känner man oftast mer exakt var det är efter 1a rundan. 

Japp, injicering är säkerligen det enda fungerande sättet om man vill undvika dyra påfrestande 

tandläkarbesök. Metoden har jag använt under 10 år och den har varje gång räddat mig från vidare 

problem med inflammation i tänderna. Och är så verkningsfull att en tand med sprickor ända ner i 

roten vägrar att bli inflammerad trots daglig inträngning av sådant man tuggar på och som med kraft 

pressas ner i sprickan. 

 

Anna Wäktare. KS och öroninflammation: Ville bara dela om silver: vår son som haft återkommande 

förkylning, höstblåsor, kräksjuka, feber och hosta i höst. Igår vaknade han och hade jätte ont i höger 

öra! Jag läste snabbt på 1177 att det lätt kan vandra bakterier från hosta/förkylning via bihålor till 

örat och då utveckla öroninflammation. För att undvika detta och att det går hål på trumhinnan (ska 

snart flyga på semester) droppade/sprayade vi KS i örat under hela gårdagen - imorse vaknar han 

utan ont i örat! Var på vårcentralen - ingen infektion i kroppen! Jippie säger vi, och tack KS som 

återigen räddat oss från antibiotika mm! 

 

Björn Lindblad. Hej hade samma symtom förra året efter att immunförsvaret fått en knäck av 

kåvepenin. Läste på i Tbe --borreliaföreningen förstod att jag hade spirocher i leder nerver o hjärnan. 

Har tagit KS sedan i April o tänker fortsätta minst ett år till ( kan ej överdoseras o har inga kända 

biverkningar Nasa har har bytt antibiotika mot KS) jag blir bättre för varje månad men 

borreliabakterien är svår o har många faser tar säkert tid. De flesta på den här sidan verkar tro på 

qvickfix av något slag. När man börjar med KS o boreliabaktrien dör får man ont i huvet eller muskler 

eller nervområden då vet man att några ha dött så håller det på i omgångar kallas Herx.Har haft 

borrelia sedan 28årsåldern då ingen visste namnet på sjukdomen--nu är jag en gubbe 73 år tänkte 

mig nåra år till --ha tålamod vad gör det om det tar nära år. 

 

Therese Eriksson. Måste bara få dela med mig lite! Är så glad att jag våga testa KS och msm. I helgen 

kunde jag för första gången sen 20 år,säkert, sova till 10:30 utan att vakna av att jag har värk i ryggen 

eller höfter helt fantastiskt. 

 

Margaretha Trotzig. Min tandläkare berömde mig idag, sa att mina tänder och tandkött såg mycket 

bra ut. Har inte gjort någon annan förändring än: slutat med flourtandkräm, kört runt med kokosfett i 

munnen morgon och kväll innan tandborstningen och efter borstningen kör runt med KS i munnen. 

 

Ann-Katrine Backman. Det kan inte finnas något bättre för tandhälsan än KS och cocosolja, det är 

verkligen helt fantastiskt vilket resultat man får. Jag hade gått hos samma tandläkare i kanske 15 år 

innan jag började med oilpulling med Ionosil KS och Bionas cocosolja. Första besöket hos min 

tandläkare efter att jag hade börjat med detta, så kunde tandläkaren knappt tro sina ögon. Då jag 

öppnade munnen sade tandläkaren: - åjjjjjjj, vad ha du gjort då dina tänder och tandkött ser så bra 

ut? bleker du dina tänder också? - Nej, svarade jag, det enda jag förändrat är att börja skölja 

tänderna 4-5 dagar i veckan med KS och cocosolja ;) Min tandläkare visste att cocosolja var bra, men 

kände inte till KS, så det ville hon absolut bums testa. 

 

Siv Linman.  Jag hade inte varit hos tandläkaren på 1,5 år och fick ny tandläkare som frågade ut mig 



om vad jag borstade med och hur ofta. Slutligen men vad sköljer du med då? Jo han hade hört att det 

skulle vara bra med kokosolja och silver och i min mun var då allt bra. Inga fickor, ingen tandsten. För 

min del är jag så nöjd med resultatet och att ingen nämnt ordet tandhygienist sedan jag slutade med 

fluortandkräm! 

 

Anna-Maria Hjerpe. Jag har lyckats göra det i alla fall. D.v.s. lyckats ta bort kondylomvårta. För mig 

räckte det att spraya på området, dricka 3 msk ks om dagen, samt ibland dränka kompress i silver och 

citron och hålla fast vid området ca 30 min. Citronen gör att effekten av ks på vårtviruset blir mera 

effektivt. Jag har även druckit saften av en ekologisk citron varje morgon (inte för om jag vet om just 

det gjort varken till eller ifrån). 

 

Maud Collberg. Blev av med en öroninflammation jag dragits med i åratal ingenting har hjälpt , efter 

att ha sprayat i öronen endast tre gånger blev jag av med problemen. Det har nu gått nästan ett år 

och jag är fortfarande bra ! Magiskt! 

 

Louise Landgren. Har kört med EMS-salva som ansiktscreme ett tag och måste säga att huden blir 

fantastisk. Jag tycker att min hud blir jättemjuk och fin ! Samt att jag tycker jag inbillar mig mindre 

rynkor. 

 

Farbror Claes Fallhammar. Hur jag botade otäcka harklingar och uppstötningar av slem: Det ovan 

beskrivna har jag varit drabbad av under flera månader med tilltagande slembildning. Jag testade ks i 

såväl sprejform som i vätske form vilken jag körde runt i munnen ett par minuter innan jag svalde 

den. Det blev något bättre, men långt ifrån bra. MEN, när jag tog en matsked ks i munnen, hade 

huvudet något framåtböjt (för att undvika att få vätska i lungorna) och andades in genom munnen, så 

att vätskan bubblade runt i munnen, och ut genom näsan i ett per minuter - detta en gång på 

morgonen och en gång på kvällen - då kändes det mycket bättre och efter samma procedur nästa dag 

så uteblev alla harklingar och slembildning till min och omgivningens stora glädje. Kanske kan detta 

hjälpa andra harklingsbenägna. 

 

Ellinor Johansson. Jag är utmattad och har en del värk inte genomgått någon utredning för fibro, 

men en sjukgymnast som tryckte igenom min kropp sa att den påvisade smärta i fibropunkterna.  

När jag började ta KS och MSM samt ändrade min kost så fick jag efter någon vecka väldig värk i min 

kropp, men den gav med sig efter ett tag och jag har fått höra att det berodde på utrensning, vilket 

även jag tror.  

 

Linda Vigvinter. Jag skrapade hornhinnan när jag tränade och droppade KS i ögat varje timme. 24 

timmar senare var jag 90% bättre. 

 

Marie Nordgren. Nagelsvamp. Häll ks i en sprayflaska. Spraya konsentrerat morgon middag kväll och 

glöm inte skorna alla dina skor. Tvätta dina strumpor i 60°. Sedan är det ätt du måsta vara tålmodig. 

Min man har hållt på nu i 6 mån och vi ser resultat. Men det tar nog 1 år till innan de är fina igen. 

Spraya gärna ofta merän 3 ggr om dagen. Låt det lufttorka. 

 

Margareta Aronsson. Nagelsvamp. Köp Kolloidalt silvervatten o spraya på nageln några ggr. Om dan 



o låt det självtorka ! Det har jag använt o det va jättebra ! Naglar har porer o då trycker vattnet 

igenom nageln igenom porerna! 

 

Dorthe Grosen Sørensen. Du skal hver aften tage en vat runddel ligge over neglen gøre den våd af 

sølvvand sæt plaster eller en lille pose på så det bliver det til du står op og nogle måneder senere vil 

du se stor forandring. 

 

Nina Nilsson. Nagelsvamp, blanda ks och msm som smet och lägg på med en pad och kirurgtejp o ha 

över natten typ 3 nätter. 

 

Åsa Davidsson.  Stoppa stortån i ks-bad varje kväll eööer lägg omslag under natten med ks. Byt 

sockar ofta, tvätta spckarna i minst 60 grader. 

 

Anna Pramila. Har fått min nagelsvamp blandat med nagelpsoriasis nästan bort. Lite kvar på 

lillfingret. 10-15 min badda dagligen med äppelcidervinäger, skölj bort och sedan spraya med 

kolloidalt silver ett par gånger och låt torka. avsluta med mjukgörande salva . Tog ca 5 månader men 

nu kan jag ha rött nagellack på tånaglar nästa sommar. Har haft problemet ca 6 år och provat ALLT 

hittills. Läkare på hudmott. föreslog cellgifter.... tackade nej och började med vinäger. Nu har en av 

mina patienter samma kur på g, och detta har vår doktor ORDINERAT i medicinlistan. Hon har ju följt 

upp mitt kamp mot mina naglar.Har också läst ngnstans att Atamon kan vara bra. 

 

Sunnis Sunna Stina Kuoljok. Jag tar en matsked MSM om dagen och min psoriasis försvinner helt av 

den. 

 

Zandra Svensson. Salmonella. Jag är rätt säker. I somras råkade jag ut för både salmonella och 

campylobactus infektion i Thailand. Jag mådde skit hela dagen innan avresa och hela dagen vid 

henfärd. Kom hem och magsmärtorna var hemska. Höll på att svimma på planet oxå. Kom hem och 

efter 1 dygn av hemska magsmärtor åkte min man till namms å hämtade ks. Jag drack det pö om pö i 

några dar sen efter ca 5 dar var jag frisk. Jag har hört om folk som fått levt med sviter från 

campylobactus och salmonella i många månader efter... så jag är nästan övertygad om att det var ks 

som gjorde mig frisk. Jag fick hjälp i denna grupp. Jag tog prover på vc när jag kommit hem från 

Thailand och först fick jag svar om campylobactus och efter ytterligare 2v ringde min husläkare och 

sa att jag även var smittad med salmonella. 

 

Maarith Byström Heino. När jag har 1/2 liter KS kvar beställer jag nytt och skulle ALDRIG åka på en 

resa , om så bara hotell helg utan KS :D Och då är JAG en sån inte gillar att ta mediciner jag får 

utskriven :) 

 

Stina Sman. Är ytterst sällan förkyld o (då har jag inte haft ks hemma) men för nån vecka sedan 

kändes det i halsen...tänkte på Parneviks dotter o gurgla i halsen med ks...så var det borta...vågar du 

dricka vatten vågar du ta ks...vet inte hur det fungerar när förkylningen brytit ut..har inte hänt mig 

än! 

 

Anette Larsson. Jag har alltid haft spikrakt hår! Plötsligt har jag fått ett klädsamt fall på håret. 

Behöver bara tvätta och låta det självtorka. Måste bero på MSM. 



 

Irene Sykijäinen Larsson. KS hjälper mig att återfå balansen i magen /tarm efter sämre 

perioder/värkperioder när jag belastar kroppen och magen med mediciner . Men funkar även när jag 

känner mig hängig i övrigt... 

 

Minna Jernström. KS hjälper mig med förkylning, halsont, halsfluss, herpes, magsjuka, kli i hårbotten 

och allergi. 

 

Emelie Strömberg. Detta är allt som är kvar… Brände mig riktigt ordentligt på båda mina armar(i 

princip hela underarmarna va röda) i lördags, sprejade med KS ett 10 tal gånger under kvällen och 

detta är allt som är kvar. Troligtvis missat att spreja just där eftersom allt annat bara gick tillbaka... Ja 

jag e nästan glad att lite blev kvar så jag vet hur fantastiskt bra det fungerade... . Jag kokade 

grönkålsoppa och det kokade livligt när jag tog av den så jag brände mig ordentligt  

 

 
 

John Gustavsson. Samma för mig. 1a 2a gradens brännskada försvann över dagen! Kunde t.o.m 

tvätta med varmt vatten till kvällen utan sveda. 

 

CeCe Caecilius. Efter bara 4 dagar med KS och plåster så har detta djupa skärsår helt stängt sig. Som 

vanligt alltid mirakel med denna underbara medicin. 

 



 
 

Randi Gilliland. Efter behandling med KS og Hemp Oil creme i to måneder er dette resultatet på min 

mands ben.Før det prøvede vi i månedsvis med alle mulige cremer fra Doctoren,som ikke virkede. 

Syntes bare jeg ville dele en god ting. Han har et hjerte problem, der gør at benene hæver i hele 

tiden. Det går aldrig væk og benene går i `betændelse`i hele tide. Vi har prøvet alt fra doktoren, 

steroid salver plus 5 andre som ikke hjalp en smule,tværtimod, nogle af dem gjorde huden tyndere. 

Siden dette er huden så meget bedre :) Morgen og aften sprøjtede med KS og smurte masser as 

Hemp oil creme på.Den jeg bruger kaldes Dr.Organic Bioactive skincare.Køber den i Holland&Barret 

herovre i Skotland. 

 



 
 

Susanne Larsson. Jag har ppp, tar msm, b-vit, selen, zink, magnesium, c-vit, plus gör egen salva 

kokosolja, olivolja, vetegroddsolja, msm, ks, dekokt på åkerfräken och blivit näst in till fri från min 

ppp endast lite "prickar" och torr nu. 

 

Mattias Källman. Ok nu har jag bevisat bortom rimliga tvivel att ks fungerar. Jag har tagit 3 korkar 

per dag i en månad ca men igår kväll så kände jag plötsligt att det var en dunderförkylning på 

gång...ja ni vet den känslan. Så jag funderade på hur detta var möjligt när jag druckit varenda dag, 

svaret blev givet...doseringen. Sagt och gjort så gick jag och klunkade i mig säkert 2-3 DL och under 

natten kände jag symptomen försvinna och komma, försvinna och komma och när jag vaknade så 

hade det fortfarande inte brytit ut någon förkylning så jag tog 3 korkar direkt och nu känner jag bara 

lite lite lätt förkylningssymptom, problemet nu är att min flaska är slut � jag har kanske 2 korkar 

kvar så jag hoppas på det bästa här. Jag vet hur det känns när en förkylning kommer och jag är helt 

100 på att ks förhindrade det att bryta ut...kanon. En fundering som poppa upp är att dosering lär 

baseras på kroppsvikt. För hade jag tagit 2 dl per dag så hade jag nog inte ens fått symptomen 

öht....väger en bit bra bit över 100kg. 

 

Britta Ekström. Har varit med om det du beskriver... faschinerande... har sluppit förkylningar. 

 

Jenny Pettersson. Heeeeelt säker att Ks hjälpte!! Hävt magsjuka mm mm 3ggr på mej..halssvullnad 

och öronproblem ..eksem och brännskador , ÄLSKAR KS och vägrar vara utan… 



 

Charlotta Rexmark. Här i gruppen råder en stor öppenhet i tanken och samtidigt en stor tveksamhet 

till mycket av den information som kommer via mainstreammedia, det resulterar i att alternativa 

informationskanaler tas emot med intresse, även om det naturligtvis alltid finns behov av eget 

kritiskt tänkande. Vi har sett år ut och år in hur kolloidalt silver fullkomligt slaktas i media och av 

personer som påstår sig representera vetenskapen, samtidigt som vi själva får väldigt bra resultat på 

allehanda åkommor, ibland faktiskt helt fantastiska resultat, och helt utan biverkningar. Den 

erfarenheten späder på upplevelsen av att styrande krafter inte alltid har rent mjöl i påsen och att 

var och en bör göra vad man kan för att finna mer pålitlig information. Och har man väl börjat vända 

på stenar så märker man snabbt att det finns väldigt många stenar som behöver vändas på. 

 

Andreas Nilsson. Har fått bukt med springmask tack vare KS. Storleken har en stor betydelse när det 

gäller kolloidalt silver. Att det är stora partiklar och mängder med silver gör det inte bättre. 

 

Birgit Canerstam. Har inte haft tandsten sedan jag började med KS, min tandläkare förvånad. 

 

Laila Klasson. Lite positivt om KS! Har sprayat KS på mitt bikinisnitt efter operation. Det har lindrat 

den brännande smärtan i ärret. Började med MSM för drygt 2 1/2 v sedan. Fick börja med 1/2 krdm 

då jag fick värsta utrensningssymtomen. Är uppe i 1 1/2 krdm nu. Min astma är mycket bättre. 

Glömmer att inhalera min medicin. Vilket väl är positivt! Huttar KS morgon och kväll med citron. Jag 

känner mig bättre! 

 

Christina Hinnelund. Jag hade bakterier djupt inne i käken i somras och tandläkare ville göra en 

rotfyllning. Jag var förvånad, eftersom jag använde KS i över ett år och höll i munnen ganska länge 

varje morgon och kväll. Jag sa till tandläkare att jag ville vänta lite med rotfyllningen. Då förstod jag 

att KS måste komma på plats där bakterierna fanns. Jag började gurgla munnen med kokosolja och 

lite KS varje morgon efter det att jag har gått upp på morgonen. Jag gurglade i cirka 20 minuter och 

sedan spottade jag ut oljan i sopporna och gurglade med vatten. Sedan tog jag 2 msk KS och lade mig 

på sängen i cirka 10 minuter och såg till att hålla KS längst inne och högst upp i munnen där det onda 

tanden fanns. Efter en månad röntgade jag munnen och det fanns inga bakterier kvar i käken. Jag 

behövde ingen rotfyllning länge. Underbart! Älskar KS! 

 

Susanne Nyman. Jag inhalerade både ks och lite frankinsence då jag hade världens värsta halsfluss. 

Så mycket prickar o nästan bölder att det var mera vitt än rött i halsen. Nästa dag var det bara 3 små 

prickar kvar, och på kvällen var dom också borta. Men tog också silvergrogg, enorm dos c och d 

vitamin, vetegräsdrinkar , sprayade silver med lite sprit i halsen jätteofta. 

 

Ingrid Edvardsson. Jag hade värk i mitt knä som jag gjorde omslag med pappersservetter (hade inget 

annat hemma) indränkta med silvervatten. Efter första natten gick svullnaden ner rejält och efter 7-8 

dagar hade jag ingen smärta alls. Enligt läkaren som jag besökt 2 gånger för detta med Ibumetin som 

botemedel kunde det ta väldigt lång tid för att inflammationen skulle läka. Så testa. 

 

Joy Hansen. Nagelsvamp. Har skrivit här tidigare om hur en äldre dam blev hjälpt av msm salva som 

jag gjorde samt att hon baddade med ks varje dag. Det blev skillnad redan efter en vecka. Hon kunde 

ganska snart klippa tånaglarna normalt igen vilket hon inte kunnat tidigare på många herrans år. Nu 



kan hon gå i sandaler igen :) Hon hade också provat allt men inget hade fungerat tidigare. Mortla 5 

tsk msm ordentligt, värm upp 1 msk kolloidalt silver till ca 40-45 grader och häll sedan i morteln där 

msm'et är. Mortla runt lite till så det blir en gegga.Blanda i 5 msk kokosfett och mortla/blanda runt. 

Sen är det bara att hälla upp i en burk och använda. 

 

Carina Hedberg. Jag virade in mina nagelsvampdrabbade tår med en kompress dränkt i ks under 

natten efter c 2-3 veckor så var det borta. 

 

Britt-Marie Munther. I dag har jag tvättat mina fönster med ks. Tog fel sprayflaska. Dom blev rena 

och fina. 

 

Sandra Terecia Tegnér. Alltså hörni. Min sambo har haft en sån där liten blemma på tungspetsen 

som han inte kunde ge fan i. Precis nyligen så säger han "jag ska fan testa med lite ks". Han kör 3 

sprut, kommer tillbaka till sovrummet och lägger sig. Vi snackar alltså 15-20 sek.. Sen kollar han på 

mig i chock och säger att den är borta. På riktigt? Är det ens möjligt? SÅ snabbt? Jag kolla i munnen 

och den syns faktiskt inte. Nu kan han inte sluta prata om det haha. "Det är det sjukaste jag varit med 

om". "Förstå vad det här kan göra om man gurglar lite med de". Första gången han testar ks men 

knappast sista… 

 

Pär Karlsson. Ville bara säga att min lille nyfödde sons skorv runt och i ögonbrynen förvunnit på drygt 

en veckas sporadiskt användande av KS. Med kompress hade det garanterat gått fortare! 

 

Agnetha Neta Ronnedal. Sedan jag började med KS och MSM får jag ingen grå utväxt. Ska bli kul att 

höra vad min frissa Carina säger om det nu när jag ska dit. 

 

Monica Nordestad. Min färg har också ändrats från grått till mörkare jättesnygg nyans och har blivit 

betydligt tjockare. 

 

Stefan Vikström. Är mindre gråhårig efter ks och msm. Bra bieffekt. 

 

Ron Jah. Bara för att KS, I Sverige anses vara icke-medicin, så kan jag meddelade att här i Österrike 

säljs det på apoteket. I Schweiz visas det även som reklam på TV! Men Sverige vet ju bäst i alla 

lägen... Mhm... 

 

Sofie Peterson. Igår kväll så skar sig min valp på något när vi var i stallet. Vänster bild. Kunde snabbt 

rengöra och linda in tassen. Idag på morgonen när vi skulle byta bandage så valde jag att dränka en 

kompress i KS och sen lägga det mot såret och därefter linda in tassen igen. Ikväll, 12 timmar senare, 

så va det dags att byta bandage igen. Och då såg det ut som bilden till höger. Det va verkligen wow 

faktor. Första gången jag använder KS till just sår. Så jag kommer fortsätta dränka en kompress i KS 

tills såret är läkt. Och förhoppningsvis är det läkt till den 26 då hon ska debutera på en liten inofficiell 

hundutställning. 

 



 
 

Görel Anja Enegren. Har också helt fantastisk erfarenhet av hur min hunds svåra bitskador i hals, och 

kluven tass, läkte rekordsnabbt av ks. Det var så att sårdränaget nästan höll på att växa fast. 

 

Elli Arnell Ambrus. Samtliga i familjen här hemma har åkt på influensan med flera veckors hostande 

och förkylning. ..utom jag, jag ökade min dagliga dos med ks! 

 

Karin Mars Fd Lindberg. Åkte själv på influensan men drack ks med lime i. Tog en "shot" typ varje 

halvtimme.....febern borta efter 1 1/2 dygn hosta och huvudvärk efter 4 dagar......happpiii. Jag 

dricker vid behov....använder ks mot typ allt både utvärtes och invärtes...silvergroggen vid magsjuka 

1 msk varje kvart....vid influensa KS med lime i, en stor klunk varje halvtimme när man är vaken, i 2 

dygn. Minskar därefter ner till 4 ggr per dag tills jag är frisk. 

 

Therese Olsen. Dottern min har haft två stora fula molusker på benet i snart 6 mån. Enligt läkare. 

Inget att göra!! De började klia och hon rev hål på dem. De blev infekterade, blödde och träckte, 

stora som en 50 öring.  Dränkte ett plåster med KS och lät sitta på om nätterna och dagarna. Endast 

gjort det i två dagar nu och resultatet är ju verkligen underbart. Snart borta, första gången jag använt 

KS.  Är imponerad!! 

 

Jonathan Forstenius.  Oilpulling och kolloidalt silver + frekvent tandborstning redde ut min kindtand 

på 3 dagar. 



 

Annika Andersson. Jag hade en gjutjärnspanna i ugnen och tog ett rejält tag med handen på 

handtaget. Dränkte in handen i KS och det gjorde underverk. Och då brände jag mig verkligen rejält! 

Så jag rekommenderar absolut att dränka in något tyg i KS och linda det över det brända. 

 

Maria Alexandra. Jag har blivit av med min astma sen jag la om till antiinflammatorisk kost och 

började med msm. Ett par månader trappade ut allt försiktigt å har inte behövt några allergipiller 

eller astmamediciner sen i våras. 

 

Katarina Huldt. Höga doser av Msm, askorbinsyra och ks + Msm och ks-droppar i ögonen = ingen 

ledvärk, ingen astma och inga vaglar i ögonen vilket jag hade konstant i 8 år. 

 

Sara Karinsdotter. Jag hade astma i samband med pollenallergi. Det blev mycket bättre när jag 

började med lchf, förmodligen pga att min kost då blev naturligt glutenfri. När jag sen lade till msn så 

försvann astman helt. Nu är även pollenallergin borta efter tre år av homeopatisk medicin. 

 

Johanna Soronen. Svår förkylningsastma hade (har?) vår femåring. Det hela började när jag skulle 

fixa pojkens och hans storebrors mage. Ks morgon och kväll, msm med c-vitamin/magnesium varje 

morgon. Magarna blev bra och inte en enda gång har pojken behövt inhalera kortison på kuppen. Jag 

känner mig säker på att det är tack vare ks och msm. Pojkens förkylningsastma gjorde honom inte 

trång i luftvägarna utan lungorna täpptes till på nåt vis så det liksom blev syrebrist. Han har inga 

besvär längre men tar samma tillskott plus mer än idag. 

 

Stephan Wideman. Har haft nästäppa ett tag. Men sprayade in i näsan med KS sent på kvällen. En-

två timmar senare gick det att andas å sova bättre. 

 

Annelie Mellqvist Qalm. Jag använder alltid silver till sårvård på mig och mina hästar. Jag har runt 50 

hästar så små och stora sår finns det ibland. Jag har aldrig ringt en veterinär för någon av såren. Så 

skulle det vara dödligt hade både jag och mina hästar varit döda för länge sedan. 

 

Anita E Andersson A. Jag fick en inflammation under en visdomstand i Fredags kväll. Tog KS o höll i 

munnen, svalde.. upprepade och räddade helgen. Det är hål i tanden o jag skall väl dra den imorgon 

men jag har inte ont. 

 

Lena SöderqvistLindström. Häromdagen hade maken fått ett stort rött märke i armhålan typ 

skinnflådd.han sprutade på KS och dagen efter var det läkt. 

 

Eva Tomelli. Slutar inte förvånas över KS magiska egenskaper. Älskar musik och tycker om att sjunga, 

mest för mig själv när jag sitter o kör :). Senaste dagar har jag gurglat (ca 1-2 min) på morgonen innan 

jag åkt iväg. Döm om min förvåning när hörde mig själv ta höga toner helt otvunget (aldrig kunnat 

förut) samt att rösten har fått en vacker, klingande vibrato (aldrig haft förut !!!). Helt otroligt, lät 

riktigt proffsigt !!! Effekten har avtagit något fram emot kvällen men har gurglat bara på morgonen. 

 

Alexandra Molnar. Min mamma har mått kasst sen i februari, ben som skakar "inuti", utmattning, 

yrsel osv. Inom vården har man inte hittat något fel och sagt att hon mår bra men mamma är 



övertygad om att hon har borrelia. Hon har inte velat ta silvervatten alls, hon har varit mycket 

skeptisk och tyckt att det verkat lite hokuspokus. Efter den senaste undersökningen där man 

fortfarande inte hittade något fel på henne blev hon less och började läsa om kolloidalt silver. För en 

vecka sedan började hon med 10ml om dagen och idag ringde hon mig och sa att hon mådde bättre! 

Hon hade varit ute gått i 30 minuter och stått vid spisen och stekt köttbullar. Hon som inte ens kunde 

stå still och diska utan att bli yr för en vecka sedan! På Hälsokraft rekommenderade man också MSM 

som hon började med imorse. Jag kunde inte ha fått en bättre julklapp! Så glad!! 

 

Siv Stehr. Vill bara dela m mig av mitt mirakel <3. 2012 fick jag diagnos äggstockscancer o var dödligt 

sjuk enl läkaren.  Operation o cellgiftsbehandling o sen "kliniskt frisk" i dec 2012. Förra hösten fick jag 

besked återfall i min äggstockscancer, den sorten m 20% överlevnad o kronisk. Januari i år påbörjade 

jag cellgiftsbeh f 2a gången men i maj/juni sa onkologen att inte cellgiftet bet. Jag bad om remiss till 

vidarkliniken o började även m ks i april ca. I augusti var jag på vidarkliniken i tre veckor o när jag kom 

hem var jag på röntgen o återbesök onkologen. TUMÖRERNA, 3 st i underlivet, var o en ca 3 cm hade 

krympt ihop till förkalkningar o fanns alltså inget kvar :) Fast ingen garanti att det inte innehöll cancer 

förstås. För två veckor sedan återbesök igen o det håller sig <3 TACK f att ks finns o även 

antroposofisk beh o medicin, ex iscador, halleluja säger jag bara <3 <3 <3 Helt TOTALFÖRBUD på 

socker o vitt mjöl då socker göder min cancer. Tar även C o D vitamin plus msm. Tar ca en msk ks tre 

ggr om dan. Naturligtvis också undvika massa eämnen o äta ekologiskt o närodlat så mkt som möjligt 

<3. 

 

Erica Sofi Gustafson. Jag och två av barnen dricker en "hutt" varje morgon dom är här v.v och jag 

dricker varje håller mig mkt friskare trots dåligt immunförsvar och jobb i skola! Har nu varit utan i 

några veckor och det märks!! Fick världens dunderförkylning i måndags och fick hem silver igår och 

har druckit grogg några tillfällen ich mår mkt bättre! 

 

Åsa Karlsson. KS tog bort min psoriasis som var konstant i 7 års tid i hårbotten. Vidrigt. Men nu borta 

sen 1 år och 8 månader. 

 

Cilla Hansson. Min son var som din jättesjuk o fick alla virus , infektioner bara vi såg nåt på tv. Sen 

började vi med silver och då vände det . Han hade också enorma blåsor i munnen en höst och kunde 

inte äta ens. Läkaren sa att det skulle ta flera veckor innan det var borta , men jag baddade o sköljde 

o gav silver o det försvann på 4 dagar. Prova , för oss gör silver underverk jämt. 

 

Johan Bäckarlin. Vi dränkte bomullstussar i ks / oreganoolja och tejpade fast över natten. Alla 

försvann mellan 7-14 dagar. 

 

Kenneth Hedström. Kom nyss hem från solsemester.. var rätt bränd på huvud o axlar. Sprayade KS 

på kvällen.. på morgonen var det en lätt irritation. Sprayade lite till och till lunch var det helt 

återställt! 

 

Inger Todd. Låg som ett kolli på badrumsmattan för en timme sedan så illamående å höll på å kräkas. 

Hällde i mig silver å 20 min senare är jag som pånyttfödd. 

 

Lisbeth Silvegren. Exakt som jag inatt ....30 ml räckte.. 



 

Linn Hemminby. Jeg fikk ikke fyr i ovnen i går, og skulle flytte noen vedkubber. Tok tak i den ene med 

hånda, og brant meg noe voldsomt. Vedkubben var rødglødende under. Jeg tok ks i et eggeglass, og 

puttet tommelen oppi, til det sluttet å gjøre vondt. I dag har jeg hard hud der, og huden er litt lysere. 

Men ingen blemmer eller sår. Det er bare så vidt det syns. Ks er helt fantastisk mot brannskader. Før 

jeg oppdaget ks, brukte jeg alltid aloe vera, men det kan ikke sammenliknes med ks. 

 

 
 

Sofie Jeanette Jansson. Hur jag botade min tumör o hudcancer. Hade läst mej till att man skall Se till 

att hålla sej basad, det gjorde jag med bikarbonats vatten o citronvatten, en matsked kolloidalt silver 

2-3 gånger om dan/natten, en timma innan mat eller två timmar efter mat, för att inte störa 

matsmältningen. absolut inget socker, helst gröna grönsaker morötter o rödbetor, alla kryddor är 

nyttiga, dricka te på chaga nässla hampa grönt te salvia dill kamomill kardemumma och humle. Drick 

kombuscha ca en dl. om dan. Varmt bad med bikarbonat, var annan/tredje dag, för att kroppen skall 

framkalla en sorts (feber) för att lättare kunna slåss mot inkräktaren. Jag hade även CBD olja sista 

veckan innan den försvann, när jag började var den som en tennisboll, efter tre veckor var den borta, 

första veckan fuskade jag med mat en del, men efter röntgen som var när jag hållit på i sex dar var 

jag rätt strikt, fast åt osötat bröd ibland. Åt även aprikoskärnor. Hunden fick också cancer. Det var 

med morötter rödbetor broccoli o brysselkål kryddat med ingefära o gurkmeja med en msk kolloidalt 

silver på, och absolut inget socker, som jag botade hunden som hade ljuver och lungcancer som dom 

sa var obotlig så därför opererade dom inte. När jag åkte in o röntgade igen visade det sej att jag 

botat henne helt på sex veckor. Jag hade en bröstböld som omvandlades till en tumör och malignt 

melanom i ansiktet, jag googlade vad jag hittade, tog mycket från hälsohemmen i tyskland som botar 

cancer, min tumör i bröstet är borta o den svarta fläcken jag hade i ansiktet ser ut som en vanlig 

fräkna nu om den är snäll vet jag efter den 16de, men läser man om sådana som botat sin cancer 

själva, så är det såhär dom gjort, kanske inte alla saker jag gjorde, men jag hade det hemma, så jag 

öste på. Hur jag fick hunden att äta, Jag åt samma som henne samtidigt, min kompis som var i Indien 

i några månader berättade att hundarna där hon bodde var vegetarianer, så då tänkte jag att min 

kunde va det med, o hon fattade nog att det var bra för henne, för det var inga problem. 

 

Camilla Maria Stagmo. Hade bältros för ett tag sedan ! Drack 1-2 dl/dag ! Blandade KS med msm och 

smörjde - läkte ut på ett par veckor. Smörjde med EMS också ..... man gör ju allt typ. 

 



Petra Lundberg Heldesjö. Fick diagnosen chrons tarmsjukdom. Blödande sår i tarmen. Efter ca 4 

veckors intag av msm blev jag bra i tarmen� det var i april, har mått bra i tarmen sen dess. 

 

Marika Fridström. Piggare av MSM, har mer energi och minskat sömnbehov. Som atopiker har jag 

fått mjukare hud och mina allergiska symptom har minskat. Som " biverkning" möjligen att blodet blir 

något tunnare så man blöder lite lättare. 

 

Maria Engdell. Jag fick inflammation i mina vader och hade problem drygt ett år, fick antibiotika 

(visste tyvärr inte bättre då), och speciella träningsövningar som skulle hjälpa men icke... Började 

med MSM och värken försvann och som bonus blev mina annars tunna och nariga naglar stenhårda. 

 

Elisabeth Schmidt. MSM tilsammen med glucosamin har min mand fået fuld arbejdskraft tilbage i sin 

arm, efter en løfteskade, som ortopædkirurgi ikke kunne klare. 

 

Frida Laitiainen. MSM. Min ledvärk har försvunnit.  

 

Åsa Strandberg Astinder. Varit hos tandläkaren med mycket öm kindtand och kraftig pulserande värk 

var rädd för infektion som leder till rotfyllning, men har gurglat med KS sen i torsdags och tandvärken 

avtog helt. 

 

Lena Kihlström. Jag har fått bort fotvårtor med KS flera gånger. Dränk in en bomullstuss och sätt 

plåster över under natten. Redan nästa dag är den mycket mindre. Har sett att en del 

rekommenderar att karva bort lite varje dag men det har inte jag behövt göra. Efter 4-5 nätter har 

dom försvunnit! 

 

Frida Gabrielsson. Funkar! Har själv fått bort fotvårtor vid flertalet tillfällen, och efter andra gången 

VET jag med säkerhet att det var tack vare ks. 

 

Jessica Atterlöf Fd Rydström. Jag har eds-ht med inslag av klassisk. Jag har ätit msm i snart ett år och 

upplever stor minskning i antalet inflammationer samt att inflammationerna läker snabbare. Börja 

med ett kryddmått och ta ihop med c-vitamin ca 1000 mg. Öka sedan med ett kryddmått/vecka. Du 

kan få mer värk i början men det går över. Ks har jag inte märkt någon effekt på lederna av. 

 

Linda Franzon. 23/11 hittade jag min häst med ett fruktansvärt inflammerat tandkött. (Längst ner till 

höger 23/11) veterinären kom o gjorde rent o han fick nsaid preparat, tre dagar gick o varhärdar 

började blomma upp 10 dagar på antibiotika såg bra ut o hoppet började komma tillbaka. En vecka 

efter avslutad behandling kom var härdarna tillbaka. Sökte hjälp genom hästhälsa på naturligt vis och 

fick rådet att använda kolloidalt silver och msm. Beställde en flaska som kom på 2dagar, hade redan 

börjat behandla med dmso (som blir msm när det blandas med vatten.) tre dagar med en blandning 

av kolloidalt silver o dmso är tandköttet helt läkt�� nu sprutar jag bara in KS i munnen på honom. 

 



 
 

Lotta Back F Neuman. Mitt hår o naglar växer som ogräs sen jag börja med MSM. Använt kring 2 år! 

 

Johanna Soronen. Håret växer som ogräs och naglarna lika så. Tjockt hår har jag fått. 

 

Minna Jernström. MSM.  Tappade i början första halvåret, sen blev det fint glansigt och tjockt. 

Sonja Danielsson. Min frissa undrade vad jag har gjort med håret. Det var så mycket bättre kvalité på 

det!!! Har tagit KS ca två månader... 

 

Charlotta Rexmark. Jag skar mig djupt i tummen för ett par år sedan, försökte få stopp på blodflödet 

själv med KS, hushållspapper och högläge men fick till slut ge upp och körde till VC. Tydligen hade jag 

skurit igenom ett halvstort kärl, så det behövde antingen sys eller limmas, jag valde lim så jag skulle 

slippa komma tillbaka och ta stygnen. VC lade om tummen med ett enormt stort bandage och talade 

om att det skulle sitta kvar en vecka. Det var hopplöst att försöka göra något med den handen så på 

kvällen tog jag av bandaget och började spraya KS på så ofta jag orkade. Vid behov satte jag på ett 

plåster för skydd men tog av och sprayade så ofta jag kunde. Efter någon dag när det hade börjat läka 

gick jag över till silversalva istället. Jag har aldrig sett ett sår läka så snabbt och problemfritt som det 

gjorde. Jag drack KS som vanligt, en hutt per dag, under tiden. 

 

Monica Nordestad. Jag har haft ett ont knä och höft samt värk i mina armbågar. Efter bara ett par 

månaders användning har jag bara obetydlig känning i armbågarna. Jag tar 1 tsk MSM med lite 



pressad citron och Ester C varje morgon och en liten hutt KS innan läggdags. 

 

Ulrika Bring. Har två reumatiska sjukdomar. Bechterew och ra. Tar nu mera ungefär en till två tsk 

msm. Vid dåligt väder ökar jag lite. Inga som helst besvär. På kvällen magnesium mot muskelstelhet 

och ömhet. Hjälpte även mot panikångest. Magnesiumet alltså... 

 

Sara Boo. Jag måste bara återge en lite märklig fallberättelse. En väninna hade gett glukosamin till en 

man som hade högt blodtryck, och som hade fått nya läkemedel eftersom blodtrycket hade vägrat 

att gå ner och han hade dessutom fått höja dosen. En halvtimme efter intag av en halv tesked 

glukosamin så hade tryckt sjunkit från 170 till 140!!!! Själv är jag som ett levande frågetecken, för jag 

har aldrig hört att glukosamin har den effekten. Det här är ett exempel när ett medel fungerar på 

andra problem än det som det var avsett för. Jag frågade för säkerhet skull om hon var säker på att 

det var glukosamin och hon var 100% säker. 

 

Caroline Karlsson. Kräksjuka.  Ljummet/varmt vatten och KS, blanda ca en halv dl av båda och svep 

direkt. Jag gjorde så två ggr på en timme och fick bort mitt illamående direkt. Var helt säker jag skulle 

falla dit, men klarade mig. 

 

Gunnar Olin. Sist jag använde ks blev jag av med en otäck ögoninfektion. 

Stina Sman. Ja min infektion på handen som var svullen o röd..la sig när jag badda med ks på en natt. 

 

Anno Säisä. Sist jag var hos frissan så skrattade vi så gott åt "glorian" av nytt hår som stack ut. Det 

såg lite lustigt ut . Så håret och naglar växer så det knakar 

 

Kjelle Lundkvist. Jag har lärt av egen erfarenhet att mitt viloblodtryck är färskvara. Är jag 

koncentrerad och skriver på datorn kan vilo(?)blodtrycket vara 170 övre tryck. Strax innan jag somnar 

liggande i sängen kan det vara 135 övre. Det är möjligt att handledsmätare, som jag använder, är 

opålitliga. Det kan också skilja en del från mätning till mätning om man mäter med 3-4 minuters 

mellanrum. En del elektroniska mätare kan visa genomsnittstrycket för de tre senaste mätningarna. 

Möjligen varierar mitt tryck mer än normalt över dygnet pga att jag har arytmi. 

 

Barbro Johansson. Jag fick ringorm på en av mina hundar…runt hela nosen, det var riktigt mycke och 

stora, det jag blev erbjuden att bada och smörja honom med hos veterinär, var så giftigt, så vi skulle 

ha dubbla plast handskar..jag vägrade och började med ks, sprutade på ca 10 gånger per dag, när det 

började läka tog jag silver salva också...sen när det började torka använde jag kokosolja..tog tid 

men.läkte ut, och han får säkert inte tillbaka det, vilket du kan få efter medecinering...behövde inte 

ge honom nåt giftigt och inte betala svindyra medeciner...tror absolut ks kan hjälpa honom..finns ju 

inget farligt i detta..använder det dagligen på både oss vuxna och numera på hundarna också..vi.är 

aldrig sjuka..mottar olle i grind så att säga. 

 

Magnus Fahlen. MSM har gjort stor skillnad för mig när der gäller stelhet och ledvärk. Jag körde med 

1-2 krm/dag en längre tid. När jag ökade så kom tunga avgiftningssymptom. Jag backade på 

doseringen och ökade därefter igen succesivt till 5 krm/dag. Det gav STOR positiv effekt. Jag fick 

också mer energi. Jag går sedan 3 år tillbaka på en ketogen diet utan mejeriprodukter, detta har 



också gjort stor skillnad. Jag blev av med tunga ryggbesvär med ketogen diet. En sak som jag har 

noterat när det gäller värk i leder är att för stora mängder mättat fett är negativt för mig. 

 

Marie Börjesson. En jag kände tog ks på skada, en annan gav msm till hästen med massor av 

benbrott i samma hov, var högst osäkert om han skulle läka men det gjorde han ❤ 

 

Therese Rosvall. Jag ger min häst Msm, använder KS till sår, utslag, en vän har använt till hästens 

mugg i karleden. Ge invärtes görs nog lättast med spruta i mun eller 0,5-1dl i blötmat. 

 

Jessica Bengtås Skagerlund. Min man vart akut magsjuk i vinterkräksjukan för någon vecka sedan, va 

jätte dålig och spydde som en gris! Fan tänkte jag. Två små barn hemma som jag verkligen inte ville 

skulle åka på det! Så fram med KS som vi drack av flera gånger per dag under några dagar! Jag tog 

även ett par glas med ks+ljummet vatten eftersom ja städade toaletten mm efter sambon. Och gissa 

vad? INGEN av oss vart sjuka, å då är ju den typen av kräksjuka vääääääldigt smittsam.  Wohoo lycka 

 

Maria Wiklander. I lördags så hade jag halsont. Och feber! På söndagen var det värre, kände 

verkligen skit i halsen. Tog KS. Sedan så har jag gjort lite silvergrogg och nu är jag helt frisk igen 

nästan! Bara ont i örat kvar. Helt otroligt! 

 

Anette Svensson. Har en man som skulle amputera foten, och jag sa "aldrig i livet att du går med på 

det" nästa dag som var operationsdag skrev han ut sig själv! "Läkaren: ja, det är ditt ansvar nu, men 

det kommer inte sluta bra! Men jag hade min tilltro tll kolliodalt silver och mannukkahonung, och ett 

år senare var alla sår läkta efter amputation av alla tår innan, och vi mejlade läkaren om förloppet, 

och svaret blev: men vad roligt, det är ju ett mirakel! Ja, men det skedde ju inte av sig själv, dagliga 

omläggningar i ett år, men till slut blev det bra. 

 

Christopher Horstmann. Ja, KS fixar det. Och det skulle använts från start! Då hade det varit läkt nu. 

Jag slog nämligen upp ett liknande hål i min armled när jag vurpade med cykeln i somras. Som tur var 

hade jag KS med vid tillfället och sprayade direkt i hålet och gjorde det då och då hela vägen hem. Väl 

hemma så sköljde jag hålet ordentligt med KS och fortsatte sedan att spraya då och då tills det hade 

läkt. Funkade jättefint. Och jag hoppas att det löser sig för din fru också. Intag gärna KS oralt också 

och låt det jobba ihop med antibiotikan. Spraya hålet med KS rejält då och då. Och låt INTE läkarna 

säga nej. Det är inte deras hälsa det handlar om. Sjukvården idag skär hellre av lemmar på folk än att 

behandlar rätt från början. Det är helt vansinnigt! Ja, har mer än en erfarenhet av det, tyvärr... 

 

Happy Kristina. Hade ett liknande , på min vc tvättade dom och tvättade , la om och la om, till slut 

dränkte jag in det med ks, och la om själv. luftade om dagarna. det läkte. 

 

Elisabeth Schmidt. Min nabo fik fjernet en byld i nakken på hospitalet, og fik at vide, det skulle læge 

op nedefra, dvs. ingen syning. Hver dag blev det fyldt med et stykke speciel gaze stof som var 

præpareret med KS. Dagen efter blev stoffet fjernet og byttet ud med nyt. Såret var i starten 5cm i 

diameter, og har nu læget sig selv nedefra. 

 

Mia Johansson. Min mamma fick ett silveromslag från sin vårdcentral när hon hade ett sår som inte 

ville läka, när hon väl fick det så läkte såret fort. 



 

Therese Olsen. Dottern min har haft två stora fula molusker på benet i snart 6 mån. Enligt läkare. 

Inget att göra!! De började klia och hon rev hål på dem. De blev infekterade, blödde och träckte, 

stora som en 50 öring.  Dränkte ett plåster med KS och lät sitta på om nätterna och dagarna. Endast 

gjort det i två dagar nu och resultatet är ju verkligen underbart. Snart borta�� första gången jag 

använt KS. är imponerad!! 

 

Rijalda Papic. Min ettåring brukar få KS utspätt i en flaska som han sedan dricker under dagen. På 

kvällen får han även i näsan då han är täppt vilket har underlättat för honom. Han hade även 

problem med öroninflammation som han blev av med tack vare ks. Ingen antibiotika behövdes räckte 

med ks i örat samt att han drack det 3 gånger om dagen. 

 

Camilla Johansson. KS och MSM vid cellgifter? Absolut!! Jag är halvvägs i min behandling med 

cytostatika och blandar det med alternativt, bla KS och msm. Har mått "bra" under alla omgångar och 

har bra värden! 

 

Therese Rosvall. Jag skar mig på hovkniven när jag verkade hovarna på hästen, snittet tog i 

handleden och var ca 1,5 cm djupt och 5 cm långt. La tryckförband och en kompress indränkt med 

KS. Smärtan försvann ganska omgående. Skodde klart hästen och när jag kom hem tvättade jag av 

med KS igen tejpade såret och la nytt omslag med en kompress indränkt med KS. Lät det sitta så i två 

dagar. På den 5 dagen hade såret läkt ihop helt, ingen infektion alls trots alla bakterier som finns i ett 

stall.. Har haft samma lysande resultat på hästens sår, mycket snabb läkning utan infektioner och 

minimal ärrbildning efteråt KS är toppen! 

 

Lena Berntsson. Fyllde örat med KS, satte bomull utanför, samt lökomslag + varm vetekudde. Idag 

öroninflammationen borta :-) Har fyllt örat ett par gånger sedan jag började för ett dygn sedan, men 

som sagt nu verkar den som bortblåst! Så lökomslag utanför örat, värme o KS i örat tar död på 

öroninflammation. GRYMT !!! Jag fyller hela örongången med KS, med pipett eller liten ml-spruta. 

Sätter torr bomull utanför som säkert suger upp en del, men detta har funkat för mej denna gången 

ialaf o jag är glad att det inte finns någon värk längre :-) Lägger mej på motsatt öra. 

 

Jenna Johansson. Måste bara berätta något. Jag opererades i september. Dom tog då bort livmodern 

på mej. Efter operationen har jag haft rejäla problem med tarmarna. Har haft vatten diarreer ca 10-

17 gånger om dagen. Läkarna har inte kunnat hjälpa mej på något sätt allst. Dom står som 

frågetecken. Den 23/12 började jag med KS lite försiktigt. Värken i tarmarna lugnade då ner sej. För 3 

dagar sen började jag med msm och i förrgår var jag på toa 1 gång. Fattar ni det? 1 ända gång. Igår 5 

gånger och idag ingen än så länge och jag är så mycket piggare. Var helt sängliggandes tills för par 

dagar sen. Jag hoppas verkligen att detta fortsätter - kan tillägga att jag bara äter grön kost och 

massa proviva just för stunden också. Så ska bli intressant att se vad läkarna säger nästa gång. 

 

Jessica Wallman. Nån som märkt av detta själv eller som vet om det kan fungera såhär.. Kan MSM 

göra att djupa mörklila ärr blir ljusare?! Insåg precis att mina ärr på benen som kommer av en 

vaskulitsjukdom (blir djupa runda sår) knappt syns.  Har tagit MSM i lite drygt 2 mån.. Har vägrat visa 

benen sommartid pga detta..så det är ju en mycket välkommen effekt..blir galet varm med byxor 

vissa sommardagar. Har haft såna runda lila märken över hela benen men nu har jag bara 2 kvar på 



det benet o 1 på det andra... grymt!! Innan jag fick diagnosen Behcets syndrom/sjukdom så hade jag 

en norsk hudläkare som kämpade som ett djur för att stoppa såren..ingen hade ju nån aning om va 

det va som hände med min kropp.. då började jag med KS o han va väldigt imponerad över hur 

det påverkade läkningen o hur ljusa ärren blev! 

 

 
 

Marisa Costa. Min hud har blivit jättefin sen jag började med msm. Gråa hårstrån som jag haft har 

blivit färre också. 

 

Håkan Jan Wahlgren. Har kontaktlinser och sprutar KS i ögonen varje morgon och kväll , innan så var 

det irritation l ögonen. Pga linser, dom senaste 3 månaderna ingen irritation... 

 

Emelie Strömberg. Är beroende av msm och C vitamin. KS använder jag vid behov bl.a. Läkt 

brännskada på armarna och nu finns inte ett spår kvar. 

 

Carina Niklasson. Har tagit ks under en längre tid och msm likaså. Nu har jag msm i en special 

blandning jag dricker varje morgon (sannas gurkmeja) jag tror på dessa och då tillsammans med 

andra näringstillskott. Jag är aldrig sjuk och jag tror stenhårt på ks 8ch msm. En klunk.ks varje morgon 

blir det. 

 

Linda Persson. Jag använder MSM nästan varje dag. KS använder jag då jag känner ett behov. 

Fantastiska grejor! 



 

Anna Melandsö FD Wennström. Tar både KS och MSM till och från. Slarvar jag så blommar min 

rosacea. 

 

Åsa Ersson. Idag tänder jag ett ljus för Loket, min hund som gick bort för 6 mån sedan.Hanterar det 

nu.Till min stora glädje är jag frisk och fri från psoriasis som plågat mej sen-97. Helt befriad exakt ett 

halvår nu. Ks är en gudagåva till mej. Herren ger och herren tar, Lovad vare herren!! Jag kom in på Ks 

och blev med i gruppen för min syster tyckte att jag skulle prova.Tar ca 2 tsk per dag och ca 1g 

askorbinsyra sen en halv tsk msm.I början hade jag ks på huden med bomull varje dag.Nu gör jag så 

nån gång ibland bara..Helt läkt,är så otroligt glad för det.Psoriasis går i skov så det kan bli värre då 

och då.Jag är som sagt fri från det men tar ks,nån tsk varje dag! 

 

Kerstin Sjögren. Använder KS och MSM varje dag tillsammans med gurkmejapasta och annat nyttigt. 

Jag har nog hållit på i närmare två år. Helt fantastiska saker!!!!! Synd bara att man inte hittat detta 

tidigare i livet. Halkade in på KS med ett bananskal och allt detta har förändrat mitt liv. Jag har haft 

svår psoriasis i 15 år. Blir så super pigg av allt detta. Aldrig sjuk och fylld av energi... 

 

Jerker Andersson. Jag  har småkärlsvaskulit Henoch Schönleins Purpura. Det som hjälpt mest är KS 

och sedan Jod. KS har den effekt på vaskulitärren. Om man ligger i solarium syns skadorna i huden 

mer på djupet. KS hjälper till att läka bättre och bleker ärren. KS kan vara mycket verksamt emot 

vaskulit. 

 

Richard Sandström. Sedan jag började med silver har jag inte varit sjuk. Jag fick frossa och sedan 

började det köra i magen och blev lös i magen. Jag blev frisk på tre dagar. Hade jag inte tagit silver 

vatten varje dag hade jag säkerligen varit sjuk längre tid. 

 

Hanna Enell. Har inte haft munsår på mer än ett år nu, förr hade jag några gånger om året. Men efter 

att vi började med KS så har vi inte det längre. 

 

Malin Bergman. När jag fick bältros i huvudet så blandade jag KS med pressad citron o smuttade på 

det hela min vakna tid. Höll kvar längre i munnen innan jag svalde. Bältrosen försvann på en vecka! 

Infektionsläkaren på sjukhuset sa att jag skulle få dras med bältrosen i minst 6 månader. Långnäsa åt 

honom! 

 

Ann-Sofi Jönsson. Efter operation av ett knä, där även knäskålen klipptes av,för den var inslagen 

efter arbetsplatsolycka. Har tagit en (ganska stor) tesked MSM, gurkmeja, bikarbonat, och ca 1 msk 

KS i 5 dagar....och ÄR NU SMÄRTFRI i detta knä som varit så ont i tre år! Fatta! Trodde nog innerst 

inne att det var hokuspokus...MEN med insikt så begriper jag att ett "under" har hänt! 

 

Anna Silverdag. Har mindre smärta i knät efter att ha ätit hög dos c-vitamin i kombination med msm. 

Trappade upp msm i flera veckor. Började på lite lite längst ner på ett krm och fick massa 

utrensningsbesvär. Är uppe i fem krm och tar wholefood cvit Innate 1000 mg. Att jag uteslöt köpt 

frysmat och tillsat socker hjälpte nog mest.  

 

Charlotte Wennergren. Har trappat upp MSM från 1/2 krm till 4 krm på 5 månader (det gör bl.a. att 



tungmetaller utsöndras som man sen kan få ut ur kroppen med hjälp av alger chlorella mm) så fort 

jag fått utrensningssymtom så backar jag på doseringen. KS tar jag ofta vid behov... som nu när 

förkylning verkar vara på G. Hjälper varje gång! 

 

Merith Jönsson. Använder KS när det när det känns som att jag ska bli förkyld, hjälper alltid. 

 

Ingmarie Sölvberg. Tar KS nästan varje dag. MSM drygt 1 tsk varje morgon och gjort det ca 6 mån. 

Min man hade ett envist bensår, som läkte fint på två-tre dagar med omslag av KS. 

 

Louise Baldwin. Min häst hade grov ögoninflammation, samt skada på hinnan, tog ut veterinär flera 

gånger som gav henne massa antibiotika, smärtstillande osv osv. Tror ni det blev bra? Nä. Vi hade 

testat allt. Efter en vecka med KS var ögat helt bra igen. Ärret som var på hinnan är näst intill HELT 

borta. Och såvitt jag vet så är hon inte så blå. KS har förändrat mitt liv, inga finnar längre heller. Så 

tacksam! 

 

Lena Lundh. Jag har en vän Halmstad som gav en av sina vänner kolloidalt silver och som den gamle 

mannen sprayat i sina ögon eftersom han nästan var helt blind….efter kontakt med Anders Sultan så 

kunde man använda i ögonen och ja efter 14 dagar så ser mannen så att han kan känna igen 

människor som kommer hem till honom så mirakel … för honom så det är bara att tacka för en 

produkt som kan hjälpa människor och djur till bättre hälsa! 

 

Helene Jonsson. Brände mig på ugnsgallret igår kväll. Kvickt på med KS-förband. Idag syns det inte 

ens. 

 



 
 

Anna-Karin Pensar. Jag blir otroligt pigg av MSM. Mycket piggare än jag har trott att JAG ska kunna 

bli. 

 

Kerstin Sjögren. Jag vaknar gärna tidigt och det är kanske MSM. Sover nog färre timmar men är ändå 

inte trött....!! Jag tar mitt det första jag gör när jag vaknar ändå. Det är verkligen kraft i det. Får ofta 

kommentaren "du har ju en sån energi"!! 

 

 

Lotta Carlsson. Jag blir oxå pigg av MSM, sover färre timmar än tidigare. 

 

Linda Quist. Jag kräver mindre sömn, helt klart gör MSM mig piggare. Underbart! 

 

Kristina Hillar.Jag tar MSM direkt på morgonen i juice och då smakar det inget. Blir mycket piggare 

och har slutat att somna i soffan på kvällarna. 

 

Li Johansson. Uretrit. En vän till mig hade exakt samma problem som du, massor med 

undersökningar och utredningar som inte leder till någon bättring. Trots att hon var mycket skeptisk, 

så provade hon att dels dricka några tsk KS/dag samt att spruta in silvret i urinröret med en spruta 

ifrån Apoteket, hon är nu mycket bättre. 

 



Karolina Danielsson. När min kanin fick sin päls sönderfrätt av sin urin o bara huden framme o 

brännanderöd, sprayade jag morgon,lunch och kväll med Ks o smörjde efter med vaselin i en vecka. 

Efter ett dygn så var hon fin ljusrosa i hyn, efter en vecka var pälsen tillbaka. 

 

Mikael Martinsson. Så här ser min frus ben ut efterhon ramlat från en stege för snart 3 månader 

sen,hon går nu på omläggning och äter sin 5e antibiotikakur,hon har blivit felbehandlad och fått 

instruktioner om att benet sett bra ut och att det ska luftläkas,men när hon dagen efter julafton hade 

stickningar i foten o känselbortfall i tårna så åkte vi in till akuten,bra vi kom dit men dom sa att ett 

sånt sår måste få läka inneifrån och inte ha skårpa,,,så vc har gjort fel trots 6,7 läkarbesök,,,skulle 

kolloidalt silver kunna hjälpa,vad tror ni? 

 

  
 

Så var benet från början,fick stelkrampsspruta och penicillin då.Sen har det bara blivit värre. 



 
 

Linda Martinsson. Uppdatering; igår köpte vi KS och idag är det mycket bättre och har gått ihopa,det 

är inte aggressivt längre. Otroligt! 

 

 



 

Bild från igår kväll: 

 

 
 

Linda Martinsson. Dagens ben, såååå fint det läker!!! 

 



 
 

 

Linda Martinsson. Mitt ben igår efter 4 dagar med KS. 

 

 
 

Linda Martinsson. Här kommer mitt resultat efter 1 vecka med KS,helt otroligt! 

 



 
 

Raisa Uotila. Jag behöver inte använda +4 läsglasögon länge. Räcker +2 för de mista texten i burk 

eller inga läsglasögon alls  :-D jag droppat en dropp på kvällen o även invärtes. 

 

Vik Tor. Halsfluss. Bara provat 1 flaska hittills. Köpte från silversmurfen. Resultat efter första 

matskeden. Ionosil köpte jag efter att ha läst på lite. 

 

Esmeralda Frisegård. Själv så blev jag av med min halsfluss av att dricka ks, va helt vit nere i halsen 

drack/gurgla, en halv deciliter åt gången med några timmars mellanrum, dagen efter när jag hade tid 

hos läkaren såg hon inga tecken på fluss, men provet visade på att den fanns kvar, fortsatte med ks 

och på tre dagar från att jag började så va det borta - också ionosil här. 

 

Lisa Andersson. Jag har använt KS dagligen både utvändigt och invändigt i 10 år utan att bli blå eller 

grå. Jag använder KS rent. En del blandar med MSM och en del blandar med koksalt läste jag här i går 

men det är inte att rekommendera. Några biverkningar har jag inte upptäckt. Däremot underbara 

verkningar mot allehanda åkommor :) Jag har aldrig testat någon annan sort så jag vet inte hur andra 

funkar eller inte. Men Ionosil är toppen. Jag hade illröda rinnande ögon för 10 år sedan som 

sjukvården inte kunde göra något åt. Det var så jag kom i kontakt med Ionosil. I början sprejade jag 

ögonen 10-20 ggr/dag, efter bara någon vecka kunde jag minska dosen. Numera underhållssprejar 

jag då och då. Det är perfekt att använda till olika barnsjukdomar, eftersom det är verksamt mot 

både bakterier, virus, svamp och encelliga parasiter. Det läker sår på nolltid. Mitt barnbarn var 

hysterisk när han hade ett stort skavsår som strumpan fastnat i. Han hade haft det en vecka. Han fick 

bada med strumpan på så det var enkelt att ta bort den utan att det gjorde ont. Sedan fick såret 

lufttorka, så lade jag på en liten kompress med KS och satte ett plåster över. När han tog bort plåstret 



på morgonen var infektionen borta och såret nästan läkt. Det fastnade inte mer i strumpan men vi 

underhållssprejade i två dar. När han har ont i halsen sprejar han Ionosil i halsen , osv. Svinkoppor 

läkte ut på en vecka tack vare KS. KS är lätt klådstillande och svagt smärtlindrande. Min hund som 

tyvärr inte längre finns bland oss, hade svårartad allergi med sår över hela kroppen. Det fick jag 

ordning på med hjälp av Ionosil. Han kom själv och sade till när han hade klåda och ville bli sprejad. 

 

Jimmy Strongbourne. KS när det börjar krypa i halsen. Min egna statistik är 12 av 16 gånger. Som jag 

klara mig från förkylningen alltså. 

 

Mirja Pettersson. Jag förbrukar mer än er då, men ersätter andra starka mediciner med ks så det är 

klart värt det för min del. Jag sprayar inhalerar och dricker varje dag och märker att kroppen börja 

läka utan starka mediciner. Hade jag lyssnat på mina läkare hade jag varit fullproppad med starka 

mediciner jämt. Jag har ersatt 5 mediciner med ks. 

 

Susanne Berts. Vi förbrukade 0,5 liter snabbt som bixten då Noro virus tysligen slog till igår. Men som 

alltid då det gäller magen så är ks oslagbart. 

 

Annelie Svensson. Jag och katten konsumerar ca 2 liter KS/mån. Sen kommer ju 2 andra av 

kvarterets katter in varje dag genom kattluckan och tar för sej av ks, det är poppis minsann! 

 

Maria Ericsson. Hej! Idag tog jag bästa bilden. Det var ju längesen jag själv skrev något här så nu 

passar jag på att tacka för en lärorik sida. Silver har vi alltid i skåpen hemma och det har hjälpt oss 

många gånger . Vill dela med mig av den bästa lotion vi har här i huset, för både människa och häst! 

❤Den är helt suverän! Mjukgör och vårdar och innehåller både silver och MSM ju. 

 



 
 

Viveka Widlund. TIPS. Vi har tagit bort en stor stygg brun leverfläck, vårtliknande utväxt med c-

vitamin, ascorbinsyra alltså och KS. Lagt KS och C vitaminpuler på ett plåster varje morgon och kväll. 

Nu är den väck. Doktorn sa att den var ett kosmetiskt problem. Den var ca 6 mm radie och 5 mm hög. 

Nu ser det ut så här. Jag vet inte ens var den satt. Ca 3 veckor tog det. 

 



 
 

Annelie Svensson. Jag har gjort exakt samma sak, det fungerar verkligen. 

 

Erika Julin. Jag fick bort en stor utväxt i ansiktet med samma metod. 

 

Anna Kurnikova. Jag har tagit bort med silversalvan för djur endast. Den torkade igen bit för bit och 

ramlade av. Det tog flera månader för jag inte hade KS på hela tiden utan tog bara lite silversalva på 1 

el 2 ggr per dag. 

 

Johanna Soronen. Upplever att msm gör det lite lättare för mig att leva med min hypotyreos. Dels 

minskar smärtan och så blir jag piggare vilket jag defenitivt inte blir av levaxin. 

 

Malin Bergman. Då jag fick bältros häromåret så sa infektionsläkare o hudläkare på mitt sjukhus, att 

jag skulle få dras med det i minst ett halvår! Men jag fick bort det på en vecka! Jag blandade ks med 

pressad citron o smuttade på det all min vakna tid. Jag höll kvar varje liten klunk i munnen länge 

innan jag svalde. Jag hade bältros i huvudet och ena ögat rann hela tiden. Det var fruktansvärt ont. 

Men ks o citron räddade mig. 

 

Micke Liljestrand Grönlund. Räddade min katt som blivit biten. Klippte bort håret runt såret och 

spräckte ur varet. Tog sedan silver på en tops och gnuggade såret. Såg bra ut efter en dag och helt 

återstäld inom en vecka. Har använt silver länge själv och vet om att det fungerar mycket bra. 

 

Bodil Berglund. Tog 1 dl KS med citron igår. Febern var upp i 39. Kände hur det hände saker i kroppen 

i natt och nu är jag feberfri, dom andra i familjen har haft feber i en vecka. 

 

Micke Liljestrand Grönlund. Räddade min katt som blivit biten. Klippte bort håret runt såret och 

spräckte ur varet. Tog sedan silver på en tops och gnuggade såret. Såg bra ut efter en dag och helt 

återstäld inom en vecka. Har använt silver länge själv och vet om att det fungerar mycket bra. 

 



Johanna Larsson. Både jag, min man och våran dotter hade mrsa, ingen hade något problem av det 

alls. Jag och dottern blev av med det av sig själv med min man blev aldrig av med det, dom hittade 

det i halsen varje gång. Han började med msm och blev av med det direkt så det är mitt tips. 

 

Alexandra Carlsson Fd Bergström. Jag får göra en fortsättning på min fantastiska orchidee! Fick den i 

november 15, blommade till april/maj. Hällde på en slurk ks. Efter ca 1 månad kom den kraftigaste 

stängel jag sett! Blommade till strax innan jul. Ytterligare en slurk ks och bortglömd i tvättstugan. Och 

nu...stängeln fortsätter att växa och skicka ut fler knoppar. 

 

 
 

Victoria Viic Gahm. Brukar ha det i vattnet när jag har snittblommor. Och de håller länge. 



 

Ann-Katrine Backman. Kommer just från min årliga kontroll hos min fantastiskt duktiga tandläkare. 

Som vanligt var tandläkaren mycket mycket nöjd med min munhälsa och jag berättade sååååå gärna 

naturligtvis varför min munhälsa är så bra :) (men det vet hen redan förstås) men jag vill ju gärna 

framhålla att jag använder Ionosil KS och coccosolja. Min tandläkare är mer än nöjd, jag gick även hos 

samma tandläkare då jag hade kvicksilverförgiftning för 20 år sedan, så hen känner till mina tänder 

och min mun ;) Då jag var klar och hade alla instrument ur munnen, började min tandläkare och jag 

diskutera mera om KS och MRSA, blodförgiftning, bensår, TWAR, mycoplasma mm mm. Då vi 

diskuterat som längst och min tandläkare blev tvungen att kalla in nästa patient, satte hen sig ner och 

tittade väldigt bekymrat på mig och sade: - Mycket mycket tråkigt! varför använder man sig inte av 

kolloidalt silver inom sjukvården? 

 

Julia Hedman. Doppa tampong i ks och ha under natten. Mina cellförändringar försvann därefter. 

 

Kristina Bergman. Min mage funkar också när jag tar KS. Har haft lös mage í ca 25 år, när jag börja ta 

silvret invärtes så fick jag en normalt fungerande tarm. Otroligt och underbart. 

 

Viveka Widlund. Vi har med silver här i Indien. Självklart. Vi sprayar på allt. Det funkar hur bra som 

helst på skavsår, i vatten, på frukten. 

 

Lindstrand Thomas. Träffade en tjej igår, som jobbar hos en människa som behöver hjälp i hemmet, 

eller vid bad, kläder å så. Han var epileptiker. Såg en liten sprayflaska o frågade vad det var -  

’Kolloidalt Silver' -sa hon då. Pratade en bra stund. Så denna vårdtagare hade tagit 8 tabletter innan. 

Med intag av ks bl.a, så har dom kunnat fasa ut en tablett i taget. Han tar bara 1 tablett idag, en 

kramplösande. 

 

Anonym. Varit med i er grupp 3-4 år. Fick rekommenderat KS när min vovve fick skelett cancer gav 

henne fri tillgång o hon levde 3 månader. Trodde inte speciellt på det till cancer men däremot mycket 

annat. Sårtvätt, mina herpes sår är jag duktig o dricker det så blir jag inte sjuk. Däremot är jag inte så 

fanatisk som många är här. Men i måndags fick jag ett besked jag aldrig trott. För 1,5 år sedan fick 

min 89 år gamla mormor besked om cancer typ över allt njurar, binjurar, bukspottskörteln, tarmar 

mm. Fick inga höga förhoppningar. Min relativt pigga mormor tappa tro livs gnistan o blev deppig. 

Bad henne dricka KS motvilligt börja hon jag mena det kan ju inte skada i vilket fall som. Nu har hon 

hunnit bli 90 fått sitt 8:de barnbarnsbarn. Blev sjuk innan jul mycket feber o hosta hela jul o nyår. 

Inlagd sedan i fredags då gjorde dom en ny koll av henne.... hennes stora cancer i tarm/mage är kvar 

o har växt lite men alla andra metastaser är BORTA!!!! Borta!!!!! I bukspottskörteln finns där en lite 

skugga av en GODARTAD tumör. Vill inte skriva offentligt då många vet vem min mormor är o hon 

finns även på FB så jag vill inte det ska synas. Ingen annan behandling för cancern.  Hon tog 30 ml om 

dagen. 

 

Sessie Ruiz. Jag har använt EMS-salva i ca 2 månader mot min perioral dermatitis som jag fick i 

somras samt intagit msm och vitamin b och c och har märkt att min hud har klarnat... Något ärr har 

jag då jag har pillat men det ser så mycket bättre ut nu... Krämen är dryg och min hud känns 

gudomlig, smink känns och sitter bättre... Denna slår ut alla andra krämer. I love it! 

 



Victoria Bergmark. Bästa ansiktscreme jag haft! Men - jag är inte en sån som använder så mkt sånna 

krämer "man ska ha" och tusen lager smink osv, så... :-) Jag tycker iaf den är jätteskön för ansiktet 

(och andra delar av kroppen). 

 

Lotta Sabel. EMS. Den är bäst. Använder till händer fötter ansikte. Cremen är bättre vid klåda. 

 

Ingela Schlyter Östlund. Använder EMS dagligen som ansiktscreme och mina pigment fläckar syns 

inte så tydligt längre. Bästa hudcremen. 

 

Angelica Sool. Hade en ruskig influensa o blev bra på 3 dagar m spray m ks i öron näsa o hals..samt 1-

2 silverdrinkar!! Hej o hå va skönt! 

 

Nejra Sinanagic.  Jag älskar EMS...Min son hade problem med eksem jättelänge. Ingenting hjälpte 

innan vi upptäckte EMS. 

 

Victoria Drotz. En del människor är väldigt känsliga för MSM, jag skulle rekommendera att du börjar 

med bara några korn. Varför skriver jag så? Jo, jag började med att halvt kryddmått och tog det varje 

dag i en vecka - Jag bara grät hela tiden och ville ingenting. Slutade med MSM, allt blev bra. Började 

med 3-4 korn, då gick allt lättare. 

 

Victoria Karlsson. Vill bara berätta att min sons svinkoppa i pannan (3 cm x 0,5 cm) har läkt ut efter 

bara tre dagars behandling. Så bra KS fungerade, jätteglad! 

 

Tina Johansson. Använder bara Ks till mina hårda linser. 

 

Annsofi Johansson. Ta KS flera ggr/dag. Jag hade KS i min vattenflaska på jobbet idag. Mådde illa 

igår, lite i morse, helt ok nu. 

 

Louise Ida Boström. Hjälp!! Är svullen och har ont i den där förbannade visdomstanden. Kan äta och 

prata osv, känner endast smärta när man är där och trycker. Vid tyck på svullnaden vid tandköttet så 

ilar det. Har kört KS sen igår, dränkt en bomullstuss som jag lagt på svullnaden. Tycker svullnaden lagt 

sig. 

 

Erdal Akbas. Jag har upplevt samma problem för en månad sedan. Tandläkaren skrev antibiotika som 

jag skulle ta i 3 veckor men jag körde KS i stället... Och precis på samma sätt som du gör :-) Problemet 

var borta efter några dagar. 

 

Lotta Johansson. Har haft eksem på mina händer till o från i 12 år. Började med msm och KS för 4 

veckor sedan och i princip inga eksem. Druckit o baddat KS på händerna. 

 

Bill skrev:  Jag har själv ”botat ” mig från 2 virusstammar som har infekterat min kropp. Simian virus 5 

och Simian virus 6 som infekterar nervvävnaden och andra infekterar T-celler som ska bekämpa virus. 

Jag har länge misstänk att dessa kom med vaccination-programmet som pågick i Pakistan i början av 

80-talet. Läkarna sa att kolloidal silver är farligt då det är en tungmetall och det saknar forskning 

kring detta. Jag tyckte att läkarna var helt outbildade när det gäller att förstå kroppen cellulära 



funktioner. Min syn på kroppen är helt motsats från läkarnas syn. Efter 17 år tid både in det 

konventionella och alternativa medicin så kan jag säga att silver är helt fantastiskt när det gäller 

hämma tillväxten av bakterier och virus och svamp. Har även sett hur maskar i magen åker ut när 

silverbehandlingen börjar. 

 

Åsa Runonen. Tänkte dela med mig hur otroligt bra KS verkligen är! ( varning för känsliga , inte så 

vackra bilder). Vår ena frass som är 12 år och blind på ena ögat försvann en morgon, vilket 

förbryllade oss hela familjen eftersom han aldrig brukar gå lång ifrån hemmet. Fyra dagar senare dök 

han upp och till vår förskräckelse var hela hans vänstra öga igenmurad, en stor varböld på ca. 1 cm 

tjock och 2 cm bred. Började blöta upp bölden som vid det här laget stelnat under tiden han hade 

varit borta hemifrån. Lyckades få bort varbölden från ögat och hemska saker hur det såg ut under. 

Huden runt ögat var enormt svullet, var sipprade ut från själva ögat. Ingen vacker syns alls. Det var så 

pass svårt att avgöra om han ens hade ögat kvar. Putsade med KS och diskuterade med familjen om 

att jag dagen efter skulle åka till veterinären och låta dem ge honom spruta så att han skulle få 

somna in. Så otäckt såg ögat ut. Jag tror veterinären skulle ha sagt att det inte fanns något att göra 

om vi åkt in akut med honom den kvällen. Följande dag såg jag en förändring och tänkte kanske jag 

borde fortsätta putsa och droppa KS i hans öga en dag till för att se om det faktiskt hjälper. Sagt och 

gjort. Nu har jag vårdat frassens öga varje dag med KS och vilken överraskning.  Dock har jag ingen 

"dagens" bild men idag ser det ännu bättre ut efter 8 dagars behandling med KS. 

 

 
 



Maren Ylinen. Rekommenderar EMS creme o salva till alla som har torra tassar på sina hundar! 

Superbra för min hund som lätt får sprickor i trampdynorna.  

 

Therese Axelsson. Hällde i lite KS när jag vattnade. Växte upp nya blad på några dagar! 

 

 
 

Michelle Lillrud. Borrelia. Gick på antibiotika i 3 månader men blev sen överkänslig av antibiotikan 

och fick 2 tior, (mini strokes) detta av höga doser antibiotika! Men utan den hade jag nog inte levt 

idag.... jag är idag 90 procent frisk, men det spökar ibland absolut. Jag är väldigt noga med mig man 

att livstil nu! Drack KS i ett år också varje dag! Och en masssssssa vitaminer och tillskott! 

 

Ellinor Biörklund. Jag har nu undern vintern gett mina Pellargonier Humiforte och dom är vackrare 

ân på sommaren.  

 



Laila Klasson. Brände mig idag på underarmen när jag stekte mat. Det stänkte fett.... aj sablar vad det 

gjorde ont. Men fram med sprayflaskan med KS. Sprayade flera gånger och det fick lufttorka! Sen har 

jag smort med EMS salvan och bisalva omvartannat. Fantastiskt! Syns knappt och gör inte ont! Lite 

upphöjt! 

 

Jenny Österlund. Såhär sitter jag just nu. Blöter en bit kompress eller tyg och tejpar fast. Fick en 

allergisk reaktion på onsdagkväll, inget har hjälpt förutom ks. Satt med lapp för ögat fyra timmar igår 

och svullnaden gick HELT ner! Fattar inte vilken mirakelgrej ks är…  

 

 
 

Zenita Källström. Min son brände hela handen på en skorsten från en vedeldad tunna. Dränkte en 

kökshandduk i KS o la om plus en kylklamp. Satt med det i 4 timmar sen var alla smärta borta. Fick 

inte ens ärr av det.  

 

Madeleine Wickström. Jag har förebyggt med ks i flera månader nu då det gått influensa på jobbet 

där både personal och klienter har varit sjuka i omgångar. Jag är den ende som klarat mig utan några 

som helst symptom. De andra har varit jättesjuka! Det krävs att man tar det rätt då det annars blir 

väldigt aggressivt. Förra året så tog jag för lite och för sällan och på morgonen vaknade jag dödssjuk. 

Det misstaget gör jag inte om. Ställer hellre väckarklockan. 

 

Carina Enander. Jag rekommenderade en kund med crohns för många år sen att testa Ks. Läkarna 

ville ta en bit av tarmen. Det behövdes ingen op efter en kur med ks. 

 

Ina Söderberg. Jag doppade ett nagelsvampdrabbat finger i rent KS i 30 min/2 ggr/dag. Redan efter 

ett par dagar hade tillväxten stoppats men jag fortsatte ca 1 vecka med behandlingen. Därefter har 

jag klippt nageln och nu ser den ut och känns som vanligt igen. Från första känning till nu ca 6 mån. 



 

Natalie Kervén. Skar mig häromdan, satte på plåster.. Bytte plåster lite då och då, men plåstret blir ju 

ändå genomdränkt av disk, handtvättning etc.. Efter två dagar tog jag väck plåstret och har knappt 

nån känsel på fingertoppen + ni ser hur det såg ut och bokstavligen STANK mögel, det luktade så 

vedervärdigt att jag fick kväljningar.. Badade då fingret först i KS i ca 15 min. Sen lät jag det vara 

öppet under ca 4 tim. Tvättade/badade igen med KS, lufttorka samt smörjde in med Silverlotion 

innan bedtajm. Se bild nu idag och det ser ut samt att all mögeldoft is gone. 

 

 
 

Nina Svelander. Brännskada på lår. Jag hade lika fast på mina händer. Dränkte kompresser m KS o 

gjorde omslag. Första dygnen luftade jag bara korta stunder. På 3-4 dygnet hade jag omslag halva 

dygnet. Efter ca en vecka kunde jag ha vanliga förband som skydd. Det läkte fort o okomplicerat...inte 

ens ärr idag. VC pratade t.om. om hudtransplant.....tji fick dom! 

 

Gerd Johansson.  Jag provade KS eftersom jag har problem med mina bihålor vill inte ta min nässprej 

längre för det fungerar inte och inte min inhalator . Jag sprejar nu med Ks med lite msm i bara , har 

blivit mycket bättre , kan andas med näsan på ett helt rätt sätt , var täppt förut. 

Jag har slutat med min blodtrycksmedicin nyligen och kollar och ser nu att jag behöver inte ta den 

där skolmedicinen längre ska till distriktssköterska 3 ggr och sedan till min läkare så får han se hur bra 

det går för mig . 

Min man har också skippat sin blodtrycksmedicin och det går bra där också . Vi är häpna! Min mans 

vårtor på tårna 2 st som jag har hållit på i 2,5 år med att försöka få bort med all sorts medicin . Den 

medicinska fotvården klippte bara hans tånaglar och ville inte bry sig  

om vårtorna utan hänvisade till apotekets varor .Dessa vårtor ramlade nu hälften av vid första Ks 

pålägget under en natt för på morgonen då jag kollade så jublade vi . Det är så bra detta Ks . Jag tog 

ingen influenstaspruta för jag har tagit mineraler och vitaminer istället för  



att klara av det hela . Så inga sprutor för mig längre så bra med detta KS som min kära granne visade 

på att jag skulle prova och är henne så tacksam och att bara vara i denna fina grupp där man kan läsa 

om allt möjligt och lära sig är toppen . En hutt KS 15 ml morgon, en kväll vi mår toppen. Vi lever 

annars som vanligt. 

 

Viola Marklund. HAR ERFARENHET AV ATT IONOSIL ÄR JÄTTEBRA ÄR MYCKET TACKSAM FÖR ATT HA 

HITTAT DET NÅR BRA HAR INTE ONT NÅGONSTANS ÄR 87 ÅR !!! 

 

Emil Lindström.  KS hjälper både mig och hunden att hålla oss friska och pigga. 

 

Ann Cavanagh. Tänker iaf fortsätta med Silvervatten. Det bästa jag har till mig, barn och barnbarn! 

 

Maggan Borg Daun. Denna medicinbluff hjälper mig dagligen! 

 

Anna Rosell. Kommer aldrig sluta dricka KS!!!! Det äger! 

 

Anja Perniel. För mig finns inget bättre än ks. Min livskvalitet har ökat enormt med ks. Förstår att 

läkemedelsindustrin är rädda för ks. Det handlar om pengar och makt. Ks är hjäp till självhjälp. 

 

Ulrika Svensson. Tur att jag är vuxen och kan tänka själv, använder mig också utav silver en supergrej 

- tur att man själv väljer va man vill tro på. 

 

Maria Alexandra. Började gurgla å svälja silver innan jag går å lägger mig sista 3 dagarna och killen 

säger att jag inte har snarkat alls dessa nätterna. Känns för bra för att vara sant men kan det vara så 

att det är KS som påverkat? (snarkar värre än ett godståg annars). 

 

Kari Högberg. Hade en kund på Hälsodagar i Nordstan som helt lyriskt berättade att hennes dotter 

äntligen blev frisk. Hon hade haft kroniska urinvägsproblem i många år och upprepade njurbäcken 

inflammationer men först när hon börjat använda KS blev hon bra och hade nu blivit helt frisk. 

 

Paulina Nordström. Jag spolade först rent näsan med koksalt och efteråt sprayade jag med KS som 

var blandat med msm. Tog 2-3 dagar så va bihålebesväret borta. 

 

Angelica Sool. Jag blev av med propp i örat med både saltlösning o ks på 2 dagar!! Superduper. 

 

Jenny Sundberg. ALLTSÅ WOW tack KS! Som räddade mig från en säker kur antibiotika och en början 

till blodförgiftning! Ska försöka hålla det kort. Bakgrund: jag har haft problem med en spricka mellan 

ena lilltån sen jag var liten. Kliar och spricker. Men går över vid behandling med svampmedel. För 

nästan 2 veckor sen sen fick jag sprickan + klådan igen dock hade jag slut på svampmedel och barnen 

var sjuka så jag igonerade/glömde behandla det. Tillslut upptäckte jag att hela tån var röd, svullen 

och gjorde ont- lilla sprickan hade blivit mer som en dal, ett fult köttsår. Jag började såklart då 

behandla. Vanliga svampmedel plus min huskur gurkmeja (därav gulaktigt på foten) men det var inte 

lika lätt som det brukade vara att få bort det. Igår morse kunde jag knappt gå för att tån gjorde så 

ont. Igår em upptäckte jag att det syntes ett mörkrött streck ut från tån upp på foten. Min man körde 

mig till vårdcentralen som precis skulle stänga. En sköterska hann titta och sa att jag måste till 



primärvårdsjouren och träffa en läkare och få antibiotika (som jag hatar) jag hade då fått Lymfangit ( 

lymfkärlsibflammation) som obehandlat kan leda till blodförgiftning. Men jag är ju tjurigast i stan, 

plus att jag hade ett föräldrarmöte jag ville gå på, så jag sa att jag avvaktar till på morgonen och 

kommer tillbaka till VC då istället och träffar en läkare, men jag lovade att om det blev sämre så 

skulle jag åka in direkt till primärvårdsjouren eller akuten. Jag skickade mannen att köpa Ks som varit 

slut ett tag. Så när jag kom hem från mötet halv 8 på kvällen började jag klunka i mig, vilket jag gjorde 

med jämna mellanrum tills vi la oss. Plus att jag gjorde ks-fotbad och drack guldmjölk! Bilden till 

vänster visar hur det såg ut på foten när jag la mig ca 23 ( jag hade då lite frossa-känningar också ) 

Andra bilden visar hur foten såg ut kl 7 imorse! Tån gör inte alls ont längre och är inte varm eller röd! 

WHOHO jag har alltså inte varit till VC igen. Hoppas att det håller sig borta nu. Min man som inte 

riktig tror på naturläkemedel blev faktiskt lite imponerad. 

 

 
 

 

Jessica Wallman. Frågade för några månader sedan om MSM har effekt på håret när man går på 

cellgifter.. Well it does! Strån som står upp så det ser helt fluffigt ut. Blir dock dyrt med hårfärg 

eftersom jag får en ful utväxt på 2-3v. 

 



 
 

Sven Erik Nordin. KS - "Om det här hade varit en genombrytande cancerbehandling hade det varit en 

existerande behandling i dag som alla hade använt sig av".. Och om cigarretter hade varit skadliga för 

hälsan, så hade försäljning varit förbjuden sedan länge, eller hur... Hahaha... 

 

Jeanette Heselius. Själv blev jag frisk från min borrelia av kolloidalt silver då jag inte klarar 

antibiotikan,  jag har druckit många liter av Silvervattnet och har inte fått ngr som helst biverkningar.  

Skulle de istället koncentrera sig på alla sk Läkemedel som dödar liv istället så kunde jag förstå...men 

detta går för långt enligt mig. Läkemedelsbiverkningarna tar död på fler människor idag än vad själva 

sjukdomarna i sig skulle göra, skrämmande… 

 

Malin Jacobsson.  Har ätit MSM i precis två år. Innan åt jag allergitabletter 1 april-1 okt samt 

nässpray, ögondroppar. Jag var tvungen att ta inhalationer tre gånger/dag året runt samt 

luftvidgande tabletter. Detta pga stark överkänslighet i form av frekventa astmaanfall och klåda, 

svullnad mm mot pollen, gräs, katt, häst, div mat samt infektionsutlöst astma. Den första våren, när 

jag börjat med MSM glömde jag mitt startdatum för mina allergimedicinen och insåg där mitt i 

sommaren att jag inte alls behövde ta vare sig tabletter eller inhalationer förutom vid gräsklippning. 

Nu, två år senare, tar jag mina inhalationer bara vid infektion och nyklippt gräs. Jag är inte alls lika 

infektionskänslig längre, blir mycket mer sällan sjuk! Ingen infektion i våras, höstas eller nu denna 

vinter! Innan hade jag 2-3 stycken/årstid. Nu har jag en dagsdos på 1tsk MSM. 

 

Marcus Farsan Ewald. Silverlotion är sjukt bra till att få bort konstiga utslag och prickar!!! 

 

Christina Rydebjer. Igår eftermiddag och - kväll kisssde jag blod och hade ont och täta 

urinträngningar. Förstod att det var uvi på gång och började ta ks och tog det några ggr under 

kvällen. I morse var värken borta och kisset normalfärgat. Känner mig tillfreds för jag vill ej ta 

antibiotika och fortsätter med ks. 

 

Laila Klasson. Bra att inta KS oralt och behandla lokalt! Min fotsvamp har blivit bra bara av att inta 



det oralt! 

 

Lotta Törnstrand. Ja EMS salvan är fantastisk : ) 

 

Lena Haglund-Hansson. Jag använder Ems-cremen den innerhåller lite mer Ks.En magiska creme! 

 

Elin Viberg.  Använder EMS (fast krämen) och det är det enda som hjälper mina händer och ansikte. 

Har alltid haft extremt torr hud just där och mängder med självsprickor på händerna under vintern. 

Jag älskar den.  

Sessie Ruiz. Bästa krämen mot eksem och det mesta faktiskt. Jag lånade min burk till en väninna som 

hade eksem under helgen och kom tillbaka på måndagen med len hud... 

 

Michaela Wiklund. EMS är superbra o resultat snabbt :) 

 

Ing-Marie Andersson. Jag har EMS-krämen som dagkräm till ansiktet, huden blir mjuk och len. 

 

Michaela Wiklund. EMS. Samma här. Min hud har aldrig varit bättre:) 

 

Linda Johansson. Superbra! Använder den till lite allt möjligt. Har använt den mot torra läppar, 

munsår, min sambos eksem, vattkoppor, finnar, sår, torr hy.. ja lite allt möjligt. Vi kallar den 

"mirakelkrämen" i min familj. 

 

Marie Farnestam Cervin. Mina exem försvann direkt med EMS!! Har nickelallergi som blir värre på 

vintern, men nu finns inget kvar. 

 

Caroline Qilina Carlsdotter Kempe. Jag använder EMS-krämen "all over" nästan. Många använder 

den eller salvan som antirynk-medel då den är ganska sammandragande, så jag kör krämen för att 

den är mer lättflytande. På magen för att se om den hjälper till med hudförnyelse, i ansiktet för att 

den är skön och dekolltaget som ofta blir torrt och åldras fort. Den är ju antibakteriell, så den får gå 

som deo också. Jag har krämen (samma sak, men lite mindre fet och mer lättflytande) och jag märker 

positiv effekt omedelbart. Men, jag har inte eksem utan får svamp "under magen" efter en kraftig 

viktminskning... 

 

Monica Suneson. Jag har atopiskt eksem sen barnsben - använder idag bara silverlotion salvan - 

duschar mindre och ingen tvål - samt ser till att kroppen är basiskt och ingen citronsyra ..DEN delen 

gjorde avsevärd skillnad - och inte utsätta sig för cigg rök what so ever så lite ..för det påverkar syret i 

våra celler… 

 

Elisabeth Söderström. Jag har använt MSM i flera år. Min frissa säger att håret är så fint och blankt, 

inte fett längre och inte någon klåda i hårbotten eller mjäll. 

 

Ti Nordlund. Ja visst är det fantastiskt att håret blir tjockare o växer ut igen o dessutom tappar man 

mindre hår om man äter msm regelbundet. 

 



Jahangir Dehghani. Jag blandade ks med silverlotion som jag sprayade på vattkoppor. Hjälpte mycket 

bättre än det jag köpte på apoteket. 

 

Sunnis Sunna Stina Kuoljok. Psoriasis. Prova MSM. Jag håller min borta med en msk/dag :-) . Har före 

det haft mkt problem med psoriasis och provat det mesta. 

 

Linda Seth. Våran dotter klagade över ont i örat för någon vecka sen. Jag droppade i en droppe silver 

morgon o kväll. Örvärken försvann rätt omgående. OBS!! Det hade inte värkt hål. Men tips till någon 

annan gång. 

 

Johan Danielsson. Mina eksem kliar ibland, och då använder jag EMS salva, och då slutar de klia. 

 

Inger Lindvall. En person jag känner drack en liten kork KS ca 10 ml varje morgon i ett år. Han hade 

haft sin nagelsvamp länge och nageln var riktigt illa däran. Sakta men säkert började nageln bli bättre 

mm för mm och nu är all nagelsvamp borta. 

 

Jeanette Seldevall . MSM till barn. Ja, till nioåring som har allergibesvär. Och till mina tonåringar. 

Funkar toppen!! 

 

Gun-maj Heikkilä. De är väl ingenting o kriga om vi är alla vuxna människor vi gör själva våra beslut 

vad vi äter o dricker de är våra egna kroppar de handlar om de har har absolut ingen med o göra själv 

har jag börjat med lionil Silver likaså gubben vi är båda mycket bättre i magen början till förkylning 

gick om på ett par dagar .Vi är jätte nöjda. 

 

Airam Huomraz. Jag använder en nebulisator till mig, min man o mina barns (2 och 4 år) 

lungbaserade problem, såsom astma, bronkit, virus eller bakterier i lungorna. Vi har alla blivit friska o 

förbättrade tack vare denna. Det är inte farligt. Minns ej vart jag köpte den, men jag beställde den 

enkelt via nätet. ❤ rekommenderas varmt. 

 

Elenor Rosdahl. Har i ett par år haft ett ögonlock som regelbundet svullnat och kliat. Blivit som en 

fnasig liten kudde och alldeles rött och irriterat kring ögat. Inget kul. Tvättat och sprayat med ks. 

Ibland har det blivit lite bättre för att sedan svullna upp igen och klia. Periodvis har jag tyvärr tagit till 

kortisonsalva p g a klåda. För ca 3-4 veckor sedan började jag spraya ks i näsan, hals samt öron 

samtidigt med ansikte och öga. Sedan jag började med detta har mitt öga blivit bra och inte svullnat 

och kliat en enda gång! Så det behövde angripas från flera håll! Har sett andra som har samma 

bekymmer och vill rek er att spraya som jag nu gjort. Tack! 

 

Lone Merete Pedersen. Jeg vil gerne fortælle om erfaringer med msm. Min mand fik konstateret 

slidgigt i begge håndled. Efter indtagelse af msm i ca 2 mdr var alle smerter forsvundet.  Vores gode 

ven stod for operation af knæet. Han forsøgte så først med MSM. Han undgik operation og hel 

smertefri. Vores nabo som er en ældre dame havde problemer med nakke og skulder. Hun er 

smertefri nu. Vi har anvendt MSM+ som er kapsler. De indeholder 120g c vitamin 500mg MSM og 

10g aloe vera . Dosis 1 kapsel dagl. Min mand tager nu 1 kapsel hveranden dag og mærker ingen 

smerter. Det er 3 år siden han fik konstateret slidgigt. 

 



Tina Johansson. Var hos en bioresonansterapeft idag och hon testade om jag skulle dricka Ks...... 

Absolut blev svaret... jag bara log och sa att jag redan gjorde det och då blev hon glad att jag var 

insatt i Ks. 

 

Natalie Oksman. Jag hällde i en skvätt i mina blommor och tro mig de höll sig fina i mer eller mindre 

två veckor. Dem gillar också silver. Samma med min chiliplanta. 

 

Maud Collberg. Goda bakterier har tjockare cellväggar än onda , därför biter inte KS på dom har jag 

hört . Av egen erfarenhet med massor av magproblem har KS bara varit bra och verkar snarare stärkt 

den goda bakterieflora . 

 

Annette. KS används och är godkänd som vattenreningsmedel! Jag sitter här som levande bevis på 

att ks fungerar på bakterier och virus. 2 st idag friska hundar som vara nära att bli avlivade pga 

antibiotika som inte fungerade. KS och de blev bättre redan efter en dag och efter 1 vecka full friska. 

Själv botade jag vinterkräksjukan på 1 dag och min man fick det inte ens då han genast började med 

ks. Ingen av oss fick influensa trots att vi umgicks flitigt med sjuka. Jag kan rada upp ännu fler 

exempel på vad ks gjort för oss och våra djur. 

 

Peter. Kan du förklara varför en katt som alltid haft mask 2-4 ggr per år, helt plötsligt efter att ha fått 

mask igen, synliga maskar i rumpan mars 2015. Då började jag ge silvervatten i dricksvattnet åt 

katten, närmsta två dagarna kom det ut jättemånga maskar, sedan dess inte en enda mask nu 2017. 

Klart detta medel fungerar, du kan ju försöka prata om placebo på en katt. 

Vigdis Braastad. Jeg hadde verk i en tann, smerten gikk helt til hodet. tok sølv vann i munnen 4-5 

ganger og nå er det snart helt bra. 

 

Linda Bubbi Marina. Min dotter hade samma. Stafylokocker. Det skrevs ut Kåvepenin som blev 

stående i kylen oanvänd. KS botade henne på enstaka dagar. 

 

Nina Widell. Vi har också fått bort hemska sår bakom öronen med KS. 

 

Annki Nilsson. Jag har samma erfarenhet...4 penicillinkurer sen midsommar. operation ...infektionen 

tillbaka igen..frågade min massör/healer Jessica Sand vad man kan ta istället...KS...wow. Jag är frälst! 

 

Diana Corneliusson. Ja så bra är silver, finns på apotek i Frankrike Spanien , på tiden vi lär oss i 

Sverige också. 

 

Bimsy Mansson. Tack för insläppet! Gör mitt egna kolloidala silver hemma. Det fungerar för min väns 

psoriasis och min gamla katts mjäll försvann när hon fick silver i vattnet. Så fort jag sluta ge henne 

det så kom de tillbaka. Använder det också en del i rengöringssyfte och vid förkyldningar. Mer silver 

åt folket! ;) Tjohoj! 

 



 
 

Susanne Nyman. Min första kontakt med silvret var för kanske 16 år sedan i Nya zeeland och en 

väldigt gammal dam som jag brukade hjälpa där. Hon berättade sin bästa hemlighet för ett långt 

friskt liv:en sked kolloidalt silver om dagen. �I början gjorde jag eget. Nu köper jag för det är 

enklare o bekvämare. Love it. Det är ju nästan magi mot allt möjligt (inte allt) för både oss själva och 

katterna. Tanten där hade inget kommersiellt intresse, och det har ju inte jag heller nu. 

 

Angelica Sool Alicia Lidell. Har du verkligen haft , magproblem, hud, el ex halsont m feber o provat 

Ks? Verkligen konstigt att både jag o min man som hade influensa..blev bra efter bara 3 dagar? Vi 

hade 39 i feber o ont i hela kroppen..hade dessutom flugit 4 tim innan o blev helt 100% friska efter 3 

dygn på Ks groggar m lite rödvin..sk silvergrogg!! Inga andra medel el smärtstillande ipren el dyl...hur 

försvarar du det?? Att vi båda blev matförgiftade o tog 2 klunkar Ks och efter 1 tim mådde vi 

bra!..??? Har du ett bra placebosvar?? Nej..tror inte det! Du bör nog gå ur om det svider så i dina 

ögon att människor faktiskt mår riktigt bra av Ks! Har dessutom stoppat en hel dagisgrupp från att bli 

sjuka i magen...av just Ks!! Det du!! 

 

Ellen Hagerö. Jag betalar gladeligen ion dom pengarna. Varför? För att jag innan låg 18 timmar per 

dygn med sinnessjuka mängder läkemedel. Jag har slutat med 22 av dom. Jag håller på att kämpa mig 

tillbaka och innan jag hittade silvret var det kört. Jag trodde inte på silvret...öht. Men jag hade inget 

att förlora. Idag betalar jag gladeligen den summan för att få leva. För att kunna vara en del i mina 

barns liv. Jag har gått ner 25 kilo. Jag kan träna. Äta. Jag har fortfarande dåliga dagar men det tog 10 

år att bli så jäkla sjuk.  



 

Jag betalar för kvalité. Biverkningsfri sådan. Frivillig sådan. Fungerande sådan. 

 

Urban Sterner. Jag använder ks på bla sår, sist ett skrapsår på knät som vägrade läka, funkade 

toppen. 

 

Niklas Lindström. Jag brukar sällan skriva här eftersom jag anser att den sakliga debatten ofta spårar 

ur så fort någon skriver något som några inte tycker passar in eller om det framförs kritik mot KS på 

något sätt.. De personliga påhoppen börjar hagla relativt fort.. Men å andra sidan vet jag också att 

gruppen är hårt ansatt av kritiker och troll.. Att gång på gång hugga huvudet av troll kostar energi. 

Jag anser att om man inte har något i sak att tillföra så bör man hålla tyst.. Hade jag varit i Anders 

kläder så hade jag varnat alla medlemmar som osakligt , dumdristigt och helt utan sans hasplar ur sig 

ovidkommande saker som inte har någon större koppling till den ursprungliga frågeställningen. 

Frågeställaren Alicia Lidell påstår två felaktigheter i sin frågeställning och det är där man först och 

främst ska komma med motargument. 1 Hon påstår att denna grupp mer än gärna konspirerar kring 

en korrumperad läkemedelsindustri. Vilken överraskning!!!.. De flesta här inne VET att 

läkemedelsindustrin ÄR korrumperad upp till taknocken så någon konspiration finns helt enkelt inte. 

En bra referens att slå i skallen på allopatidyrkarna är Peter Götzsches bok 

http://www.adlibris.com/.../dodliga-mediciner-och..... Jag kan starkt rekommendera den. Peter är 

ingen man kan vifta bort hur som helst .. Inte ens världsberömda professorer. För dem som inte 

redan är insatta i problematiken kan det bli en mycket obehaglig läsning. 2. Lidell påstår att Ion silver 

gör grundlösa uttalanden kring hur KS kan bota de flesta sjukdomar och åkommor trots noll 

vetenskapligt stöd. Vetenskap är enligt Lidell (mina ord) troligtvis en hoper forskare som mottagit 

flera hundratals miljarder kronor i forskningsstöd men ändå inte kunnat komma närmare metoden 

hur man healar en människa från cancer. -"Vetenskap och beprövad erfarenhet" är det som gäller 

som kriterium inom bla. hälso och sjukvård. Kör en Wikipedia på "beprövad erfarenhet" så kan 

antydas att det råder motstridiga synsätt på "vems erfarenhet?" EXAKT!! VEMS ERFARENHET!!...Er 

egen, eller någon jävla mutkolv till läkare som åker skytteltrafik mellan golfbanorna i Florida och 

cappuccinomaskinerna på Östermalm. Jag har använt KS i över 10 år. Jag har aldrig hört talas om 

någon som har blivit allvarligt förgiftad av 10-20 ppm KS.. Placeboeffekten fungerar bara på 

människor men är inte mindre intressant för det.. Det innebär mao att vi kan lura oss själva till 

tillfrisknande.. Jämför detta med många toxiska och rent av livsfarliga mediciner som kostar 

samhället mycket mer än ni någonsin kan ana. Jag har periodvis druckit upp till en liter KS per dag 

tillsammans med lime eller vin .. Influensor och andra förkylningstillstånd brukar inte överleva en 

sådan attack.. Däremot dricker jag inte KS regelbundet utan bara vid behov... Alla djur på gården får 

10ppm utspätt 500-1000 ggr kontinuerligt varje dag.. Vi har haft helt fantastiska resultat när det 

gäller sårläkning och ögoninfektioner både på människor och djur här hemma. Ställ er frågan CUI 

BONO?? Vem tjänar?? Visserligen skulle Lidells och Hagops frågor kunna vara relevanta och legitima 

från en ovetande och nyfiken person.. Men snälla.. Bemöt så mycket ni kan i sak annars sänker ni 

KS2.0. Livet blir inte lättare av att ni vaknar och engagerar för era medmänniskor (snarare tvärtom) 

men ni kan definitivt sova bättre om kvällarna. Simma lugnt folket.. "Dont drink the cool aid...." Drick 

KS:) 

 

Elijana Kalemsson. Båda mina döttrar som var magsjuka fick dricka kolloidalt silver med varmt vatten 



och blev friska efter en timme... 

 

Ametist Britt. Har kronisk bihåleinflammation har inte ätit antibiotika påcäkert fem år, när jag känner 

nu är det på gång få tar jag KS och snyter och blir ok på några dagar, en gammal kund hade vårt exem 

på alla sina fingrar hon baddade och tog KS varje kväll, vårtorna är ett minne blott. Kan hålla på länge 

med bevis.  Använder till ögonen med så himla bra, bättre än droppar från Apoteket, min dotter 

använder till blemmor i ansiktet, skippat spriten KS är mycket bättre säger hon. 

 

Birgitta Ullgren. Väl beprövad erfarenhet säger oss att KS fungerar. 

 

Anette Jonsson. Håller på med KS till det mesta struntar i vad de skriver för skit.... 

 

Olle Svensson. Det är skillnad på vetenskapligt stöd och det verkliga livet! 

 

Marie Sjödin. All så kallad "vetenskap" har ju börjat någonstans, eller hur? Många gånger har 

människor som på egen hand lärt sig saker som går emot det vedertagna idiotförklarats, främst av de 

som kallar sig vetenskapsmän och som företräder det som anses rätt och riktigt. De "lärde" ansåg t ex 

länge att jorden var platt och nåde den som vågade påstå att den i själva verket är klotformad. Vad 

gäller ks är det oerhört synd att denna konflikt finns när alla skulle tjäna på att även de som 

företräder vedertagen "kunskap" kunde vidga sina vyer lite och åtminstone testa det de avfärdar som 

humbug. Dessvärre är ks ett stort hot mot läkemedelsjättarna som gör miljardvinster på att ks förblir 

okänt och nedsablat. Vilken tur att det finns människor med förmåga att tänka själva! I den här 

gruppen finns det väldigt många som med hjälp av ks blivit friska där skolmedicinen gått bet, som 

genom att våga prova ett alternativ bevisat att det som forskning och "vetenskap" säger inte alltid är 

rätt. 

 

Anne-Marie Pedersen. Jag går på vad min kropp mår bra av. Jag har aldrig fått en biverkning av KS. 

Däremot hamnade jag på sjukhus när jag blev ordinerad kortison. 

 

Jerker Andersson. Noll vetenskapligt stöd kommer bara från den mun vars hjärna inte vill leta efter 

forskningen på Internet. 

 

Teresa Rexlin. Att dra "inte-vetenskapligt-bevisat-kortet" är bara ett bevis på stor okunnighet om just 

vetenskapliga fakta. FÖR DET FÖRSTA: Det forskas inte om allt, av olika anledningar. Det forskas bara 

inom områden som forskarna får ekonomsikt anslag till, annars får de ta ur egen ficka. Och det finns 

inte heller forskare inom alla områden. Mobilföretagen vill absolut inte att det ska forskas om 

skadeverkningarna av strålningen från mobiltelefinerna och då kan de som har sitt "det är inte 

vetenskapligt bevisat-kort" i bakfickan slänga upp det på bordet och dra slutsatsen att mobiltelefoner 

inte alls är farliga, då det ju inte finns vetenskapliga belägg. Fast det är ju inte helt sant, för det finns 

veteskapliga studier som visar att mobiltelefoner utger en farlig strålning rakt in i hjärnan. Men de 

studierna råkar försvinna... Nämnde jag att det går att köpa forskare? Alltså att köpa 

forskningsresultat. Hur ska man kunna utveckla sanningsenliga vetenskapliga undersökningar när det 

finns stora ekonomiska intressen inblandade? FÖR DET ANDRA: Vetenskapen är utvecklad så långt 

människan är utvecklad, vetenskapseliten va övertygad om att jorden va platt för man visste inte 

bättre då. Man hade inte verktygen att ta reda på jordens verkliga form. Så man antog. Och alla 



trodde på att jorden är platt och vågade inte styra båten mot horisonten, Idag väljer man att dölja 

fakta och köper tystnad, och det finns seriösa forskare som vittnar om hot och mutor, bara go 

google. FÖR DET TREDJE: om ks funkar för mig så behöver jag inga vetenskapliga studier. Jag är helt 

nöjd. 

 

Sofi Nilsson. Jag ska mest bara visa sen får alla tycka exakt som dom vill. Helt ärligt så trodde väl inte 

jag så jättemycket på KS men har vänner som förespråkar det. För 1 vecka sen fick min 2 åring 

höstblåsor och drog hem det till lillebror 9 mån. Hans blev kaos! Vi snackar ÖPPNA SÅR! Stora plättar 

över hans kropp och sjukvården sa han har ingen feber det är ingen fara tvätta de bara och sätt på 

antibakteriellt salva. Ju mer vi försökte tvätta så blev de skrubbsår och han tappa hud? Jag ringde vc 

och fick tillsvars är du så orolig?? Åk in. Då skicka jag bilden till Beche Rabani var av han direkt sa jag 

kommer med KS VATTEN OCH SALVA. nåväl tänkte jag vi testar! Redan efter första behandlingen 

med vatten och salva kunde han sitta på sin rumpa som är sårig utan att gråta. Efter 3 behandlingar 

så har såren redan torkat på kroppen och i ansiktet kan ni se en stor skillnad. Bara efter tre 

omgångar! Bilden med mössa är från igår innan vi testa och den andra är idag. Helt utan filter. Ni alla 

får självklart bestämma själv vad ni vill tro jag är bara glad att min son fick hjälp! 

 

 
 

2 dagar senare: Herregud snart bort i ansiktet! 

 



  
 

Victoria Karlsson. Måste dela med mig. Min pappa äter sedan många år mycket mediciner för 

avstötning (transplanerade organ njure, bukspottskörtel). En av biverkningarna är hudcancer (ej 

malignt melanom). Han har fått, pga medicinerna, operera bort en liten del av sitt öra. För en tid 

sedan har området på örat vätskat sig och bildat en sårskorpa som inte ville läka. Jag berättade om 

KS och mina föräldrar började behandla såret utvändigt för en vecka sedan. Pappa var skeptisk och sa 

om det fungerade skulle han bli "religiös". Idag är såret borta! Han berättade idag om detta för en 

läkare som blev mållös. Och läkaren hade tidigare noterat såret och var fundetsam. Läkaren hade 

inte hört talas om KS. Dessutom hade min pappa en stor vårta på fingret som nu är nästan helt läkt. 

Vad ska man tro? Det måste forskas mer om KS! 

 

Jenny Charlotta. Tack för en mycket bra Facebook grupp! Både min man & jag använder ks vilket har 

hjälpt vid flera olika tillfällen även på vår hund när hon hade inflammerade ögon. Det tog någon dag 

så var det över, mycket mer effektivt än ögondroppar! 

 

Lina Möller. Så himla skönt att man får tycka vad man vill i detta avlånga land☺ Själv tycker jag att 

silver har många bra användningsområden. Tex sår, halsont, eksem, magsjuka mm. Dock hjälper det 

inte mot allt och heller inte alltid. Men till 80% får jag och min familj hjälp av KS. 

 

Malin Andersson. Det finns faktiskt ganska många studier som visar att KS har effekt, och inte minst 

när det gäller sårläkning. Det är därför KS används på brännskadeenheter, samt vid svårläkta sår. KS 

syresätter vävnaden effektivt och kan ge upphov till nya stamceller i området. Läkning kan 

accelereras med hela 500% ! KS har även bevisad effekt på virus, bakterier, svamp och vissa 

parasiter. Vårtor orsakas av virus, varför det ej är överraskande att din pappa fick denna effekt. Jag 

blev själv av med en vårta på hälsenan som hade besvärat mig i nästan tio år. Efter bara 10 dygns 

intag av KS märkte jag att vårtan hade krympt till hälften. Efter ytterligare några dagar var den borta. 

 

Inger Nilsson. Vill dela med mig av detta för mig glädjande! Har mycket länge varit överkänslig mot 

väldigt mycket. Efter att ha fått lymfödem efter canceroperation blev det än värre. Nässelutslag kom 

oftare och oftare över nästan hela kroppen och då blir man galen. Har därför alltid cortison hemma, 

för att ständigt slippa åka till akuten. För att förebygga nässelutslagen mm har jag tagit antihistamin 

dagligen i flera år. För ca en månad sedan tar jag dagligen KS. Ikväll kom nässelutslagen och jag tog 



inte till cortison utan baddade de utsatta områdena med KS och utslagen försvann, efter att jag bara 

baddat en enda gång! Fantastiskt! Glömde skriva att jag slutade ta antihistamin för några veckor sen. 

Men den giriga läkemedelsindustrin motarbetar. Tyvärr vill de flesta av mina vänner varken tro eller 

pröva, tycker jag har blivit flummig. Får dom gärna tycka… 

 

Anita Eriksson. Har inte längre någon "hösnuva" sedan jag började med KS. 

 

Kia Nordström. Tack för tips jag fått här! Har verkligen haft användning för silvret, är FRI FRÅN 

BENSÅR som jag tidigare gått med i 2 år och 4 månader. De torkade ut på en månad!!!! 

 

Eva Nordell. ❤alla borde ha KS hemma.. Botar allt möjligt supersnabbt .. renar vatten också.. 

 

Laila Klasson. Nu har jag provat det jag har läst om! Varit småförkyld i en månad ungefär. Har 

droppat KS i ögonen och tar KS morgon och kväll. Kände igår att det satt sig i bihålorna. Tung i panna 

och ont över tänderna i överkäken. Köpte Sinupret och tog en full dagsdos igår. Igår kväll fick jag 

vrålont i ena överkäken. Innan läggdags höll jag KS i munnen ca 6 min. Värken släppte av. Sen innan 

jag somnade tog jag en kompress blöt av KS och lade som en tamponad. Det funkade! Ingen värk nu 

när jag vaknade! Men fortsätter bekämpa! 

 

Stina Sman. Japp beställer! Inte köper man flera ggr om det inte hjälper! Köpte första gg för 

blödande tandkött, sen visa det sig hjälpa mot andra åkommor som jag inte räknat med! 

 

Ellinor Biörklund. Jag och min perllargonier tar Humiforte Plus+ och dom håller på att växa ur 

krukorna mitt i vintern. Ok, vi har inte svensk tempratur vid Medelhavet, men jag har aldrig sett 

något liknade ens på sommaren. Tidigare fick jag mycket bra resultat med MSM, men nu har jag lagt 

till Humiforte, helt fantastiskt. Troligen gör det också mig gott även resultaten är mindre synliga. 

 

Hanna Enell. En vän till mig har haft det väldigt jobbigt med allergi. Fick ta sprutor flera gånger om 

året. Kunde inte träna, fick gå av bussen om det kom på en hund eller om någon rökt och ställde sig 

nära. Då fick hon andnöd. Nu behöver hon bara allergi tabl 2 gånger om året typ. Vännen har tagit KS 

flera gånger under dagen och började med msm. Och känner att livet är mycket bättre. Det började 

hjälpa efter ca 1mån nu efter ca2år är livet mycket bättre nästan inga problem med allergin. Så våga 

testa men det är ingen snabb lösning. Det tar tid att läka kroppen! Lycka till! 

 

Edi Silén. Ruttet rättsväsende i en demokrati. Eller är Sverige inte längre en demokrati fullt ut. Utan 

KS skulle jag inte ha fått skon på foten och kunnat gå ute med min brutna tå. Idag hade jag dessutom 

varit helt däckad av magsjuka. 

 

Birgitte Wang Christensen. Jag håller mig ständigt frisk tack vare KS, har inget immunförsvar pga 

borttagen tarm. Jag kan inte annat än tacka Anders Sultan, och dig Ann-Katrine Backman, för all eran 

hjälp, och det är helt klart att KS är min livlina! TACK! 

 

Margit Wang. Som dansker har jeg i 3 år, siden jeg fik kendskab til dette fantastiske produkt, dagligt 

anvendt silver. Jeg er næsten 79 år, og holder mig sund og rask uden lægernes iblanding, men bruger 

alternative produkter og ikke mindst joniseret vand. Når NASA bruger silver til deres ekspeditioner i 



rummet, er det en godkendelse af dette fantastiske produkt. Stor tak til Ion Silver og tak til gruppen. 

 

Marie Hallner. Man blir galen på dessa övergrepp på den lilla människan som själv vill välja vilka 

vägar man vill gå!! Det är ett övergrepp på demokratin, det är ett slags hets mot en folkgrupp som ej 

vill gå i läkemedelsindustrins stryphalsband. Det är förnedrande och kränkande mot ett stort antal 

människor och ett hån mot dess intelligens. Lever vi i en diktatur eller vad! Blir så ARG så jag får 

hjärnblödning snart... 

 

MayBritt Aldebro. För några månader sedan köpte jag en dyr, men ekologisk ögoncreme. Den gav 

mig svullna o variga ögon. Slutade då, men testade den igen igår, med samma resultat. Har sprayat m 

KS under natten o nu på fm. Svullnaden har gått ner o jag ser snart mänsklig ut igen. Tack för KS!! 

 

Inger Wackelin. Jag motade också en ögoninfektion med KS, fantastiskt! 

 

Evabritt Jonsson. Överger aldrig ks. det klart bästa till mina lungor, katter, höns o häst. 

 

Charlene Shelton. Ville bara rapportera in att dotterns två fotvårtor nu trillat av efter endast otroligt 

slarvig behandling med KS! Supernöjd!! I början satte jag KS-dränkt tuss under plåster på vårtan, men 

då blev huden runt omkring så torr och irriterad så slutade med det. Sen tog jag bara en bomullstuss 

med silver på, vårtor a suger åt sig snabbt, och så försökte jag dels ta nått (plackers funkade bra t.ex.) 

in mellan vårtan och huden och göra mellanrum (som om man skulle ta ut en muffins ur en 

muffinsform), och sen försökte jag också riva upp vårtan lite så den började blöda (såg tips på nätet 

om detta, tänkte mig att silvret kommer in och runt vårtan mer om den är sönder osv). Men ja, jag 

gjorde detta på kvällarna när hon sov, så ofta somnade jag eller orkade inte eller glömde, ibland 

ryckte hon åt sig foten i sömnen, då avbröt jag osv. Så det blev inte als regelbundet. Men när jag 

lyckades komma åt ordentligt och bryta upp en osv, då såg man dagen efter att den inte mådde så 

bra. 

 

Kerstin Berglund. Jag blev också av med mina efter 5 år. Jag baddade bara med KS 2 ggr/dag. Plus att 

jag klippte bort huden runt vårtan. 

 

Malin Nordström. Vi har blivit av med barnens vårtor på några veckor genom att smörja med 

silversalva varje dag samt fila dem 1 gång i veckan. 

 

Katarina Johanna Lundgren. Jag duttade en gång med KS på min dotters fotvårtor. En vecka senare 

var alla borta till och med dom på fingrarna. Hon hade haft vårtor i minst tre år. 

 

Johanna Soronen. Vi huttar ks i samband med tandborstning varje dag. Vi blir sjuka ändå - dock inte i 

närheten av lika ofta som förr och inte lika "hårt". Vår 3 åring verkar vara den i familjen som lättast 

drabbas av förskolans magsjukor men jag ger honom små huttar ks under natten samt lite hunung på 

tsk (alltså ouppvärms honung från vår lokala biodlare) och dom 3 senaste gångerna har han varit 

kräkfri, feberfri och matglad o pigg vid lunch dagen därpå. Det är ju naturligt och positivt att bli sjuk 

tänker jag. Vi andra i familjen hsr klarat oss dessa 3 ggr men då äter vi även lite andra kosttilskott 

också. 

 



Malin Jacobsson. Jag har behandlat min katt som slagits med kråkor, andra katter mm och kommit 

hem med varbölder, öppna sår mm och har de senaste fem åren bara behandlat med silver, KS. Gett i 

vattnet, sprutat såret med silver, tömt varbölder och sköljt med silver. Det har varje gång tagit 2-3 

dagar för att läka ut. Jag har inte behövt använda antibiotika vid något tillfälle. 

 

Lizette Eriksson. Jag har en hund som hade det förra veckan. Jag sprayade med KS flera ggr per dag 

och gav även i hennes vatten. Såg illa ut ett tag men slapp åka till veterinären. La även på lite coccos 

några gånger. 

 

Christer Håkansson. Efter 15 års egna hemmastudier kan jag gå i god för att ks har tagit alla mina 

bakterier och mina vänners. Dvs i praktiken har vi tillfrisknat bra mycket snabbare än våra 

arbetskamrater, familjemedlemmar som inte intagit ks. Givetvis kan ju ingen garantera någonting, 

men för egen del fortsätter jag med ks och har en stark tilltro till produkten. Sen är den dessutom 

mycket effektiv vid svamp och hela världen försuras idag, så även människan. Försurningen hävdar 

många också bidrar till att svåra sjukdomar får fäste i våra kroppar. 

 

Sari Nieminen. Jag fick bort en inflammation i tand som spridit sig till käken, lyckades bota den med 

ks. Gurglade länge flera ggr om dagen. Blötte ner bomullstussar med ks och la på tanden. Svalde 

också lite varje dag. Först blev det supermycket värre i två dagar sen klingade det sakta men säkert 

av. Nu är inflammationen borta och jag kan dra ut en tand utan att använda pencillin. Helt 

fantastiskt! 

 

Robert. Hjälpt mig med tandinflammation.. sårläkning. En kompis glömde ett hästläggalement över 

natten på benen och fick brännsår..läkte jättefint ..med ks.. Mitt sebroiska exem försvinner med ks.  

Vi män..som rakar oss i ansiktet kan få inflammerade hårsäckar.. sluppit det med ks.  

 

Emelie Strömberg. Jag vaknade med världen munsår i morse...tog en bomullsrondell sprejade KS, 

magnesiumsprej och några korn msm och ja jisses vad det gick tillbaka mycket. 

 

Mertz Laakso. Min syster har eksem from hell, hon har blivit bättre aav KS. Inget annat hjälper. 

Hunden har haft eksem där den har också blivit hjälpt. 

 

Maria Berglund Kolbe. Fick dessa av maken förra onsdagen. De stod i plast i vasen tills på fredagen 

då jag tog bort plasten. Inom ett par minuter hängde de alla som blöta disktrasor över kanten på 

vasen så jag slog i en skvätt silver. På kvällen började de resa sig och idag ser de ut så här. Nice! 

 



 
 

Therése Jonsson Rosengren. Sambon blir av med afte efter 2 dagar med KS annars kan de ta minst 

en vecka. 

 

Lotta Hedlund. KS, det enda som hjälper mot helvetesblåsorna afte. 

 

Norenfalk Johan. Har inte haft en blåsa på 10 månader sedan jag började med KS. 

 

Lena Mauritzson. Få bort tandsten med oilpulling. Jag har gurglat med ks på morgonen och oilpulling 

på kvällen (inte varje kväll, har inte orkat) och nu är tandstenen borta. Var själv lite skeptisk innan 

men tänkte att jag testar. Helt plötsligt så har jag ingen tandsten längre. Har väldigt trångt mellan 

tänderna och t.o.m där är det borta. Jag har inte haft mer än lite mer än en tsk för annars blev det för 

mycket. Började med ngn minut/gång för jag blev så trött men nu är 10-15 min inga problem. Borstar 

tänderna efter oilpulling för att få bort den oljiga känslan. Vet inte hur lång tid det tog men ngn vecka 

iaf, hade förmodligen gått snabbare om jag varit flitigare. 

 

Ingegerd Treutiger. Efter jag började med KS har jag inte tandsten. Annars tog tandläkaren bort det. 

 

Mona Gustafsson. Sluta med tandkräm som de är fluor i! Då försvann min tandsten! Eller jag tog bort 

de som kommit innan jag började med flourfri! Och jag har inte fått tillbaka det. 

 

Stina Sman. Hade inte en tanke på att ks skulle förbättra lichen scleroses...men den va nästan borta! 

Och har bara druckit ett par liter... fick lichen 93...så förra året var jag hos gyn..har salvan men 

använder den inte...Har inte tagit msm....Blev väldigt övveraskad! 

 

Lotta Törnstrand. Var hos läkaren (gyn) idag för att kolla till min lichen..Går en gång per år .. Dricker 

KS varje dag samt 2 teskedar MSM .. Min läkare var mycket glatt överraskad och talade om för mig 

att han aldrig hade sett en lichen som hade förbättrats så mycket och så förbättrade slemhinnor .. 

Dansade ut därifrån .. Känner själv hur mycket bättre jag har blivit och jag tror absolut att det är KS 

och MSM .. Någon enstaka gång det senaste året har jag använt kortisonsalvan. Jag är jätteglad : ))) 

 



Agneta Månlid.  Lichen. Jag har börjat smörja varje kväll med ems salva och har kunnat sluta helt 

med kortisonsalvan, hurra!! Jag började med det för två månader sen och har inte behövt den 

hemska salvan sen dess. Första gången på 15 år som jag klarar mig utan den. 

 

Jessica Bjärsmyr. Blandade en ingefära dryck med massor av rå ingefära, citronsaft och honung. Plus 

vatten skulle det vara o jag tog ks istället för en del av vattnet. Drack för att jag hade så ont i halsen. 

Blev av med det på en dag! Så det funkade bra trots att min ks dunk är några år gammal. 

 

Jessica Pehrson. Kan bara säga att jag drog ut en tand, tandläkaren glömmer kvar en liten bit och det 

växer fram en stor böld och allt blir infekterat, vi snackar en sån stor böld att den nästan täppte igen 

halsen, åker tillbaka till tandläkaren han tar bort tanden som va kvar och sa "ta kåvepenin du har en 

rejäl infektion" neeeej det hoppar jag tänkte jag och åkte hem, drack två silvergroggar i två dagar, 

VIPS, fanns inte ett tecken på nån böld :) silver är underbart!!!! 

 

Anita Järvi. Min dotter fick bort ögoninflammation genom att spruta ks i ögonen flera gånger om 

dagen. 

 

Åsa Virtanen. Jag fick bort min ögoninflammation på två dagar. Se till så du verkligen får in ordentligt 

med silver i ögat. 

 

Emma Andersson. Våra barn hade ögoninflammation. Vi fick salva som vi skulle droppa i ögonen från 

doktorn. Vi höll på hur länge som helst men det gick bara runt. Tills vi tog ks i pipett och droppade i 

ögonen. Då gick det över på bara några dagar. 

 

Sofie Jeanette Jansson. Något som fick min brösttumör att krympa kraftigt var bikarbonatsbad var 

annan dag. 1dl bikarbonat i 40 gradigt vatten var annan dag. Dricka 1msk silver 3ggr om dan och 1tsk 

bikarbonat upplöst i vatten morgon o kväll. 1tim innan eller 1tim efter maten. Googlade hälsohem i 

Tyskland o cancerbehandling. Min tumör försvann på en månad med den behandlingen. Åt absolut 

inget socker. O mest morötter broccoli brysselkål o rödbetor. Tog fem droppar cbdolja varje kväll o 

en msk chaga/björkticka i maten när jag kokade den. Åt 9 aprikoskärnor och omega 3 med. 

 

Katarina McLaughlin. Uppdatering från i fredags: Då, svullen och inflammerad i käken då jag har 

tappat en bit av en lagning i tanden, hade så ont så jag ville skjuta mig själv! Tog en grogg först, med 

KS och vodka som jag tvingade mig själv hålla kvar i munnen msk för msk. Smärtan började avta, till 

"bara ont". Har fortsatt religiöst med att ta ren KS 1 msk/3ggr dag, och TADAA. Ingen svullnad och 

inte ont alls! Jag är en mycket glad kvinna! KS räddade min helg (samt kvävde infektionen)!! 

 

Lillan Lilly Granath. Jag tog en ks-grogg igår pga inflammerat tandkött. Inte ett spår kvar av den idag! 

 

Anders Hall. Så fort jag känner att det börjar svida lite i tänderna så svishar jag runt KS en 20 min 

eller så, och efter det så försvinner smärtan. Nu är den ju inte så AKUT som din, då jag behandlar 

innan den blir allvarlig. Men se till att svisha runt varje morgon och kväll, så kommer du att märka en 

markant skillnad. Borsta även tänder två gånger. 

 

Eva Englund. Min collie som är elva år gammal fick rött svullet tandkött och mycket dålig andedräkt. 



Nu efter ca tre veckor med bara KS, är tandköttet rosa och fint igen. Jag använder mig av en s.k. 

bollspruta, öronspruta från apoteket, den är toppen till all behandling. Häller upp KS i kapsylen och 

suger upp från den. Inget problem med behandlingen, han älskar den. En kapsyl en till två gånger per 

dag. 

 

Jaana Säker. Igår så halkade min gubbes dotter och slog i handen i något och fick ett djupt jack. Jag 

tvättade med KS och satte på sådana tejpbitar som håller ihop såret. Dom åkte till akuten och väl där 

berättade min gubbe att vi hade tvättat det med KS. Då hade läkaren sagt att hennes dotter 

använder också KS och "ja men då är ju såret rent iaf" Hon fick sy två stygn. Kul att få lite bekräftelse i 

från vården. 

 

Maj-Britt Bernhardsson. Jag skulle aldrig vilja vara utan KS. Har alltid en oöppnad 5-liters dunk på lut 

ifall barn och barnbarn behöver! 

 

Jan-Erik Boldén. Jag slutade att dricka energidryck pga att jag började med ks. Det är rätt häftigt. Jag 

känner inget som helst behov av energidryck längre och innan drack jag minst en burk om dagen, 

ibland kunde det bli 3 burkar på en dag för att orka med dagarna. 

 

Åsa Karlsson. Har nu svept i mig msm i 1,5 v. Min lillfingerled som var svullen, knölig och värkande, 

börjar återgå till det normala <3 Den har vart svullen i flera år. SÅ häftigt! Känner mig piggare än 

normalt. Hyn på ryggen som alltid känns raspig hur jag än smörjer är lenare och slätare. Tycker tom 

att min basaliomfläck i ansiktet börjar försvinna. Är det möjligt ens? Kan msm ta bort basaliom? 

 

Jaqueline Høvring. Hej, har lige en lille historie om, hvordan KS kan virke fra det ene øjeblik til det 

andet. Jeg vågnede en morgen og kastede op og kastede op hele dagen og aftenen, så snart jeg drak 

eller spiste det mindste. Jeg prøvede alt muligt forskelligt, vand med citron, vand med ingefær, 

æblejuice, reven æble oa, men der gik 10 sekunder så kom det op igen. Jeg ringede til lægen, men 

hun sagde, at de ikke havde noget, der kunne hjælpe på opkastning. Jeg var efterhånden ret tørstig 

og kom i tanke om, at cola kan bruges til forskellige maveproblemer, men det kom omgående op 

igen. Jeg kiggede så på nettet og der stod, at cola uden brus kunne hjælpe. Og ganske rigtigt, jeg 

kastede ikke op. Jeg drak en del cola og tænkte, at nu kunne jeg nok drikke lidt vand, men en 

mundfuld og det hele kom op igen. Så kom jeg i tanke om, at jeg havde noget KS og jeg blandede lidt 

i en kop vand og drak, og det kom ikke op igen og jeg var omgående rask. Jeg kunne nu drikke og 

spise alt igen. Fantastisk at KS kunne hjælpe på et sekund. 

 

Zandra Svensson. Gör som jag gjorde! Jag hade 2st olika.. campylobactus och salmonella. Jag drack 

ett par dl/dag med silver i ljummet vatten och blev av med allt på några dagar! 

 

Daniela Majasola. Jag har sprayat i ansiktet o låtit torka, fint resultat på acne. 

 

Elise Martina Wadsten. Vissa har mera eller mindre benägenhet att få tandsten. Jag mindre, sköljer 

med KS efter tandborstning håller ks i munnen ett tag och sväljer. Läste att det skall ha en bra 

inverkan.(Vitare tänder på köpet). Använder alltid tandpetare/tandtråd. Läste att det kan användas 

som fläckboetagningsmedel och då tänkte jag att det borde "bita" på tänderna också. Jag tycker att 

det verkar så. Klart de inte blir kritvita men ngt är det som sker tycker jag. 



 

Jaqueline Høvring. Ja på mig virker det også at skylle munden i KS efter tandbørstning for mindre 

tandsten. 

 

Irma Wettergren. Urinvägsinfektion.  Ks är jättebra eftersom det tar död på bakterier (iaf de flesta) 

och virus. Värm vatten och ha i 1-2msk ks i ett glas, drick så snabbt du kan så det åker ner till 

tunntarmen för då är det lättare för kroppen att ta upp det. Sen är det viktigt att basa kroppen. Det 

gör du företrädesvis med bikarbonat. Undvik socker och snabba kolhydrater som gör kroppen sur.! 

Otäcka baciller och andra otäcksheter trivs inte i en basisk kropp. Vill tillägga att jag tar ks morgon 

och kväll, ca 2msk åt gången. Har gjort det sedan 2002. 

 

Marina Andersson. Fantastiska silver! Jag har anv silver en tid i vår familj med otroligt bra resultat. 

Nu har jag verkligen blivit övertygad om hur otroligt effektivt denna superprodukt är!!! Vår lilla kille 

på 4 år åkte vid 2 års ålder in akut med falsk krupp & fick inhalera kortison.Sedan har jag anv 

produkterna vid vanlig influensa & hela tiden haft i bakhuvudet att ett nytt kruppanfall kan komma. 

Så för ett antal månader sedan inhandlade jag en Nebolusator på medistore. Den har legat kvar i sin 

obrutna förpackning fram tills inatt. När sonen började hosta den där djupa skrällande hostan fick jag 

kalla kårar. Inte igen!!!  Hällde upp rent KS i ett glas med endast en liten skvätt vatten i som han fick 

dricka. Letade fram nebolusatorn & fyllde med KS, när han somnat har jag låtit honom andas in 

denna ånga med jämna mellanrum under natten. När han vaknade i morse så hade det onda i halsen 

försvunnit & han kunde dricka utan smärta . Hostan var endast ytlig. Under hela morgonen & fm har 

han andats regelbundet i nebolusatorn, & druckit varm havremjölk (mindre slembildande) med 

honung & 1 tsk silver. Jag är minst sagt imponerad av resultatet!  Han är pigg & kry och har endast 

lite lätt ytlig rethosta kvar som bara blir bättre & bättre!!! Som förälder blir man trygg & tacksam 

över & ha denna dunder produkt hemma!!! Istället för att ha ett barn som kippar efter andan & som 

måste åka in till akuten för att inhalera kortison!! Jag kommer alltid ha nebolusatorn & silver hemma 

efter detta!!! 

 

Katarina McLaughlin. Satt på jobb och så får vi veta att dricksvattnet måste kokas pga något som 

läckt ut. Jag har druckit en hel del! Vilken tur att jag har "polaren" Ionosil med mig på jobbet! Inga 

konstigheter med magen ännu heller, tre timmar senare! 

 

Mimmi La Vida. Jeg er så glad for at legen min anbefalte at jeg skulle bruke KS for over 3 år siden og 

at det funker. Han er også utdannet alternativt og bruker ikke medisin fra Big Pharma om det kan 

unngås. 

 

Zandra Svensson. Vill bara säga att jag har haft lite ont i halsen några dar och i förrgår natt tog jag en 

silvergrogg och ja.... det onda är borta PLUS hostan. I❤ kolloidalt silver!! 

 

Leena Fitzgibbon. Dag 11 - med silvervatten! 

 



 
 

Mona-Lisa Erixon. Tandläkaren sa att jag hade en djup lagning som blivit inflammerad o det skulle 

kosta 3500 att åtgärda o rotfylla. Jag dränkte in bomullspads med ks o la på tanden dag o natt. Efter 

tre dagar var smärtan borta o jag kunde röra vid tanden igen.....tidigare kunde jag inte ens nudda vid 

tanden utan en hemsk smärta. Det har gått 3 år nu sedan detta hände och jag är helt fri från 

inflammationen. Sparade 3500 kr. Fantastiskt! 

 

Helen Johansson. Vill bara tacka för alla tips jag fick till min sons ögoninflammation. Den försvann på 

ett dygn! Alla andra gånger har vi hållit på i 3-4 dygn. Jag sprayade i hans ögon tre ggr per timme och 

hade kompresser på en stund på natten och nästa dag var det i stort sett borta:) 

 

Marlene Skoglund. Väldans vad hyn i ansiktet känns mer elastisk mjuk och len efter peeling med 

msm i kokosoljan, sedan Ks som ansiktsvatten. Tips till den som vill och behöver. 

 

Ove Rydberg. Jag använder silver och även min dotter. Det var en bekant som använt det i 5år och 

klarat sig från sjukdomar. Har haft problem med blödningar och tarmfickor. Sen jag började med med 

det är jag i princip bra. Känner jag att en förkylning är på g tar jag silvergrogg. Jag har rekommenderat 

detta till polare som har bukhinne cancer obotligt enligt läkare. Han får cystofarmika gift mår skit. 

Han frågade sin sköterska om han kunde ta silver men hon sade att det var absolut inte bra. Jag blir 

trött på dessa läkare. Har försökt bearbeta han och andra men de tror det är farligt. Kommer köra 

silver så länge det säljs. Tyvärr är det många troll på linjen. 

 

Malin Andersson. Stora mässlingsutbrott har ju skett i populationer där 99% av befolkningen har 

varit vaccinerad ! Detta bevisar ju att vaccin ej har någon större effekt... Dessutom kan vaccinerade 

överföra smitta till ovaccinerade i flera veckor efter vaccination ! På grund av vaccin är det faktiskt 

större risker med mässlingen, då åldersgruppar som ej tidigare riskerade att smittas ( t ex spädbarn 

och äldre) nu har ökad risk att drabbas. Mammor överför ej antikroppar till spädbarn såvida de ej 



själva har haft mässlingen. Ni som gastar över att man ska vara solidarisk och vaccinera sig: Hoppas 

att ni själva tar vaccin även som vuxna ! Man kan ej räkna med att vara skyddad resten av livet om 

man är vaccinerad! 

 

Emilie Forsell. Jag har fått enorma förbättringar med min pollenallergi efter jag började med MSM! 

 

Malin Andersson. Formaldehyd är inte det stora problemet med vacciner. Problemet är aluminium, 

rester av kvicksilver, MSG, djur-DNA. polysorbat 80, mm som återfinns i vaccin ! Man kan INTE 

jämföra oralt intag med injektion för den delen. Om man får i sig aluminium och kvicksilver via kosten 

så tas endast en bråkdel upp. Om man injicerar något så tas det upp till100% och dessutom 

momentant ! Problem med vacciner är att de triggar en inflammatorisk respons, vilket är själva syftet 

med adjuvans (aluminium). Dessa ämnen passerar blod/hjärnbarriären och kan orsaka inflammation i 

mikrogliacellerna, vilket är orsaken till att de kan orsaka bl. a. neurologiska sjukdomar hos vissa 

individer. Det sker en synergistisk effekt där varje enskild substans förstärker de övrigas skadliga 

effekt. Detta har man visat med bl, a, kvicksilver och aluminium :( Oavsett vad som påstås så saknas 

det studier avs. vacciner. Det görs generellt ej större långtidsstudier inkl. en ovaccinerad 

placebogrupp som enbart får OVERKSAMT placebo (se koksaltslösning) ! Det görs inga studier avs. 

säkerhet gällande aluminium och övriga ingredienser. Inga studier görs heller på mindre barn, äldre, 

gravida, sjuka, mm :( De studier som har gjorts är ff a betalda av vaccintillverkarna själva !!! 

 

 Det finns många problem med MPR-vaccin ! Har du sett filmen "Vaxxed" ? Det finns tusentals 

föräldrar i USA som har gått ut och berättat ang. hur deras barn har skadats, och hur de har 

regredierat efter att ha fått detta vaccin. Att autism har ökat explosionsartat i bl. a. USA råder det 

ingen tvekan om :( Detta kan ej förklaras av ändrade diagnoskriterier, mer uppmärksamhet, mm. 

Trump och Robert Kennedy JR har ju initierat en utredning ang. detta. Vi vet att kvicksilver kan orsaka 

skador som leder till autism, och vi vet att aluminium är neurotoxiskt. Sedan 1986 är det ej möjligt att 

stämma vaccintillverkarna för vaccinskador, eller ens för fusk med studiedesign, mm. Hur skumt är 

inte det ? Det har ändå betalats ut stora belopp till föräldrar vars barn har skadats, och bl. a. barn 

som har drabbats av autism :( Du refererar till forskningskollegor på universitetet som är "hyvens". 

Ja, självklart finns det forskare som är seriösa ! Dock är det naivt att tro att den mesta forskning som 

bedrivs är så seriös. Den mesta av forskningen "längre upp" är bekostad av industrin, och man kan ej 

få anslag för forskning på produkter. som ej kan patenteras, o s v. Det finns ett omfattande 

forskningsfusk ! rekommenderar dig att läsa boken "Dödliga mediciner och organiserad brottslighet" 

av Cochraneinstitutets ledare Peter Götzsche. Här får du många skrämmande bevis på omfattande 

forskningsfusk, mutbrott, spökskrivare, undanhållande av livfarliga biverkningar/dödsfall, mm. 

Samtliga läkemedelsföretag har dömts till miljardbelopp gång på gång, men upprepar samma typ av 

brott. Det är kaffepengar för dem ! :( Läs gärna "Forskningfusket:Så luras du av kostindustrin och 

läkemedelsindustrin" av Docent Ralf Sundberg också. Så mycket som 50% av alla vetenskapliga 

studier (inkl. artiklar i välrenommerade medicinska tidskrifter) bygger på forskningsfusk. 

 

För övrigt så handlar det ej bara om Wakefield, även om han är den som alltid lyfts fram. Ni som drar 

upp Wakefield: Har ni ens läst/hört vad han kom fram till ? Vet ni vad hans artikel handlade om ? 

Wakefield är bara EN av tretton forskare som låg bakom artikeln i fråga. De såg att barn som hade 

fått MPR-vaccin utvecklade mag/tarm-problem, samt att de regredierade. Studien byggde på ett 

antal fall, och man konkluderade att det fanns en korrelation, men att fler studier måste göras för att 



avgöra kausalitet. Studien var korrekt genomförd, men var för kontroversiell. Wakefield utsattes för 

en konspiration, och han blev varnad ang. detta innan han lät publicera artikel. Dock tyckte han att 

informationen var så viktig att han gjorde så ändå... Nu har han valt att gå vidare med detta, och vad 

jag förstår så ska det bli rättegång framöver. För övrigt så är Wakefield bara en av många forskare 

som har hittat ett samband mellan autism och vaccin. Det har dessutom framkommit att CDC 

sannolikt har fuskat med studier, d v s mörkat resultat som visar på samband mellan autism och 

MPR-vaccin. Visselblåsaren heter William Thompson " För övrigt så har två forskare från Merck gått 

ut med att det har fuskat med vaccin mot påssjuka. När man ej kunde få resultat man ville ha så 

använde man sig av kaninblod. När detta ej fungerade så gick man in och ändrade på data för att få 

resultat man ville ha :( Dessa forskare vågade gå ut och påtala detta. 

 

Det finns inga ofarliga doser av kvicksilver, och man hittar spår av kvicksilver i alla vacciner, då det 

ingår i tillverkningsprocessen. Bara för att vi får i oss aluminium via oralt ntag så betyder det ej att 

det är OK att tillföra mer, och ff. a. ej via injektion. Polysorbat 80 som injiceras öppnar upp 

blod/hjärn-barriären, och det är därför det används när man behandlar hjärntumörer med cellgifter ! 

Om du injicerar detta tillsammans med aluminium och övriga ingredienser så kan det ge förödande 

skador för vissa individer. Har du ens läst en bipacksedel/innehållsförteckning till vaccin någon gång ? 

Nej, man kissar ej ut aluminium. Det kan lagras i kroppen under 7-8 år, vilket forskare har pratat om i 

olika dokumentärer. Att det största polioutbrottet i USA orsakades av vacciner erkändes t om av 

Jonas Salk-vaccinets upphovsman ! Detta är INTE konspirationsteorier, utan konspirationsfakta !! Det 

samma att vaccin var kontaminerat med det cancerframkallande apviruset Sv40 som återfinns i 30-

40% av vissa hjärntumörer :( För övrigt ss finns det starka belägg för att det ej var polio som 

orsakade de flesta förlamningar, utan DDT-förgiftning, vilket ger exakt samma symptom. Detta pratar 

bl. a. Dr- Susanne Humphries om ! Det finns ganska många forskare, läkare, mikrobiologer, 

immunologer mm som är kritiska till dagens vacciner. Dessa personer har varit för vacciner tidigare, 

men har blivit kritiska. Varför tror du att det är så ??? Det är tröttsamt när man viftar bort problem 

som "konspirationsteorier". Det är dessutom väldigt okunnigt. Ju mer man läser på, desto mer börjar 

man ifrågasätta. Se hur samhället set ut. Se hur antal autoimmuna sjukdomar, autism, mm har 

ökat :( Detta är fakta ! 

 

Vilken tur att de flesta läkare ej vill befatta sig med VoF! Detta är ingen seriös och vetenskaplig 

förening. De sysslar med propaganda och personangrepp, förföljelse av oliktänkande personer, 

mm :( De demonstrerar utanför hälsokostaffärer, ringer upp affärer och bedriver påtryckningar 

ang. att de ej ska ta in vissa hälsoprodukter, mm. Dessutom lägger de näsan i blöt lite varstans, som t 

ex vilka som ska få hålla föredrag i offentliga lokaler, o s v. Denna förening är en fara för demokratin, 

och de ligger bl. a. bakom all smutskastning av kolloidalt silver. 

 

Emma Palervall. Min dotter fick ett hemskt nageltrång på ena stortån, vi klippte bort så mkt vi kunde 

av nageln,dock gick det inte att få bort så mkt i den kanten där det var svullet, (ganska stor svullnad) 

hällde på KS och därefter la vi på ett omslag med KS på över natten. Idag nu när hon vaknade så hade 

svullnaden gått ner och nageltrånget ser betydligt mkt bättre ut än igår. Kan meddela att hon såg lite 

chockad ut nu när hon såg sin tå och resultatet. 

 

Cecilia Gustafson. Haft mycket problem med min tänder i ca 7 månader , tand infektioner, 

tandfickor, rotfyllning med mera. Har lyssnat på tandläkaren och köpt alla möjliga preparat som inte 



funkat. Fick tips om att plocka bort flourtandkräm och börjar med MSM och ks . Var hos tandläkaren 

igen. Fint tandkött, inga inflammation, mindre tandfickor å tandvärken som bortblåst. Ett extra plus 

är att jag slutat tappa mängder med hår! 

 

Elsa Johansson. Befinner mig just nu i Filippinerna. Här kan man få alla möjliga konstiga åkommor 

utan förklaring ;-) Bla en vän som fått några konstiga röda fläckar på hakan som hon inte visste var de 

kom ifrån. Hon fick en liten sprayflaska med KS av mig (hon är engelska o hade aldrig hört talas om 

KS) Dagen efter var hennes fläckar borta! Hon förstod verkligen Ingenting! (Hon hade haft dessa i 5 

dagar) Ville bara berätta! 

 

Jenny Emchen. Jag har baddat KS på nyrakad bikinilinje och fick för första gången inga röda utslag. 

 

Jens Risberg. Kände en begynnande öroninflammation förra helgen. Droppde lite ks i örat och lät 

vara med en öronpropp över natten sedan några minuter var kväll. Nu är det över. Behövde inte 

penicillin denna gång. 

 

Zandra Lindstein. Gjorde samma på dottern, droppa i örat två gånger räckte för dottern och det gick 

bort. 

 

Linda Fugelstad. Tatueringar. Funkar kanon! Sprayade KS och smorde sedan in med ems på min 

sleeve. Den läkte väldigt fort. 

 

Auli Karnehed. Jag lider av ärftlig tandlossningssjukdom och har nu varit hos tandläkaren den tand 

som var lös är inte det längre. Tar kS 2 gånger om dagen och gurgla det i ca 3 min är så imponerad.  

Ja hon sa högt men vad konstigt den va ju lös för 1 månad sedan. Och jag sa inget… Jag har gått på 

dpecialist odontologi sedan 2004 och det är konstaterat ärftligt. Synd att jag inte hade kunskap om 

KS och allt det andra då  då hade jag haft mina tänder kvar som gått förlorade. 

 

Anna Eriksson. Resten av familjen ( 4 st) ligger i " typ" influensa. Jag har sprayat näsa och öron med 

KS samt " silvergrogg" och har än så länge klarat mig. Samma när de fick magsjuka alla 4 i höstas så 

klarade jag mig- silver is the thing. 

 

Adriana Hansson. Spraya koncentrerad KS upp i näsan flera gånger om dagen också. Jag använder 

inget annat än KS numera. Bästa jag haft för mina bihålor. 

 

Monica Bergman. Har alltid haft problem med magen gått på toa mellan 2-5 dagars mellanrum men 

nu efter 4 veckors KS och msm är allt toppen. 

 

Evelina Nilsson. Jag älskar kollodialt silver och MSM! Jag, hunden och sambon (hunden har problem 

med mkt allergi och får obehagliga utslag och kliar isönder sig på magen när det är som värst. Då 

kommer hon och ska bli smord på magen av silversalvan, klok hund! :) hon får även MSM 

regelbundet i maten mot allergin. I år ligger vi bra på det jämfört med andra år!) 

 

Adriana Hansson. Mitt hår och naglar växer som bara den. Detsamma med hundarnas päls och klor. 

Skulle inte våga sluta med det då min kroniska värk och skenande hjärta blivit bättre och jag är 



mycket piggare än på många år. 

 

Yasmina Hadadi. Det är så här med hår, mycket hår runt hårfästet, sk bebishår har oftast en annan 

växtfas och kvalité. När håret går från en period av dålig kvalité till bra så ser man ofta det håret runt 

hårfästet öka. Även på hela huvet kommer mer hår som då kan upplevas som det gått av, men i 

själva verket är mer hår i växande fas. Jag har jobbat med hår i snart 25 år och vet hur håret olika 

växtfaser ser ut. Det håret runt hårfästet t är oftast tunnare, blir inte lika långt men ökar i mängd vid 

bra perioder i livet. Det tar oftast flera år innan det nya håret kommer ner i längd så det känns 

tjockare. Håret växer ca 1.25 cm/månaden. Det innebär 15 cm på 1 år. Hårrötter är i vilande fas i ngn 

vecka innan ett nytt strå bildas. Den vilande perioden kan vara längre tillfälligt för vissa personer. 

 

Ingegerd Treutiger. Mina naglar blir superstarka - om jag tar lite för mycket för vad min mage tål. 

Gäller att hitta balansen. 

 

Kerstin Berglund. Tänkte bara berätta att: min 80 årige mor haft svår svampinfektion under bröst och 

i ljumskarna. Läkaren rekommenderade nån typ kortison/svampsalva. Efter 2 dgr såg det rent ut sagt 

fördjävligt ut. Jag rekommenderade henne att tvätta enbart med KS och ev pevarylpuder. Nu efter 2 

v är hon hur fin som helst och tvättar nu bara med KS morgon och kväll. 

 

Birgitta Widing. Pröva med enbart KS oralt ca1 dl på morgonen ca 1 dl på kvällen, jag har behandlat 

med positivt resultat. Spraya upp mot livmodern på kvällen innan du lägger dig så att det ligger kvar 

lite under natten. Det påverkar slemhinnan, även om myomet sitter högt upp på livmodern. Det 

räcker inte att bara spraya eller använda tampong lokalt, även om det också krävs. Bekvämare att 

spraya på binda två tre ggr per dag. Ge det tid kan ta ett par månader. Tänk på att P-piller, spiral eller 

Östrogen i mat, örter påverkar. Kolla gärna om du har tillräckligt med Progesteron. Sprayflaska ska 

vara helt ny steril, köpt på hälsokost, finns även på nätet. Bör vara med lite kraft i. Ja myom kan se ut 

på flera olika sätt, sitta på alla möjliga ställen. inne i livmodern eller utanpå eller genom på båda 

sidor. Om det sitter på baksidan så krävs det att du tar oralt. Men det du sprayar påverkar 

slemhinnan ganska ordentligt runt om. Även om man inte uppfattar det så. 

 

Anita Harris. Förra året kom det bara en blomma på min cyklamen som är 4 år gammal. Titta på den 

nu!!! När det bara kom blad började jag vattna den med Kolloidalt Silver och - PANG! Den bara 

exploderade med alla dessa fantastiska blommor. Visst är den vacker! 

 



  
 

Susanne Resenius. Jag har en orkidé som blommat i 3 år oavbrutet, sprayat ks, har aldrig innan haft 

tur med dom, har 4 som blommar nu. 

 

Ellinor Biörklund. Mina pellargonier håller på att växa ur krukorna, hade tidigare MSM och har just 

nu Humiforte och min brors uttorkade palm är "född på nytt". 

 

Benny Hald. Två gånger har vi använt KS vid öroninflammation med mycket positivt resultat. En gång 

vid 2 års ålder och en gång vid 5 år. Droppa tre droppar i varje öra och håll det kvar i 7-10 minuter. 

Gör det morgon och kväll i tre dagar.  Kan tillägga att när sonen var två år och skrek som en galning 

för smärtan i vänster öra så sprutade vi bara två tryck med KS i örat och knappt fem minuter efter så 

satt han och lekte som om inget hade hänt. Vi var helt chockade. Vid fem år hade han i båda öronen, 

bekräftat av läkare på VC som skrev ut antibiotika för säkerhets skull, men då droppade vi som 

beskrivet i första inlägget. Det slutade göra ont efter första droppningen men vi körde ändå färdigt 

kuren i tre dagar. Antibiotikan? Nej, den hämtade vi aldrig ut! 

 

Daniela Majasola.  Min dotter var 1.5 år när hon fick öroninflammation. Efter 2 antibiotikakurer som 

inte hjälpte fick jag höra om ks och droppade 3ggr/dag i endast 2 dagar och vips så var värken borta. 

(hon var inte stilla en sekund efter droppandet men fortfarande så hjälpte det) Så droppa på o 

beskåda underverket :D 

 

Eva Sjölander. Min son hade öroninflammation i somras. Jag droppade några droppar KS i hans öra, 

så fick han ligga KS i örat ca. 10 minuter. Gjorde så en vecka morgon och kväll. Öroninflammationen 

försvann. 

 

Anna-Karin Akka Persson. Jag använder det som munskölj. Håller det i munnen i några minuter och 

sen sväljer jag ner det. Inga hål och framförallt ingen tandsten sist. Jag använder fluorfri tandkräm. 



 

Lisa Björklund. Jag köpte KS igår, dödade maginfluensan effektivt, båda barnen var däckade med hög 

feber och kräkningar. Idag är de pigga och opåverkade, som att inget hänt igår�. De fick det kl 15 

igår och ingen av dom spydde efter det. 

 

Birgitta Widing. Om man nu bryter benet så behöver man grundläggande sjukvård vilket är självklart. 

Det Roman belyser i det här inlägget är värderingarna som råder, synen på patienter som en del av 

sjukvårdsmarknaden. Svårt sjuka ska vara lönsamma för att man ska forska, forskningen är 

korrumperad, mediciner tillverkas för att industrin, Apoteken ska tjäna pengar och gå med vinst. Man 

tillverkar mediciner för lönsamheten inte för att just du ska bli frisk från just din sjukdom. Är inte din 

sjukdom lönsam skiter man i att hitta botemedel. Det räcker med att roa sig med att läsa FASS en 

eftermiddag när det regnar. Hur kan det vara ok att tillverka läkemedel som behöver läkemedel, som 

behöver läkemedel för att du ska få behålla livet. Då är det väl egentligen inte en medicin, utan ett 

gift. Kanske är det så att vi tror att allt går att bota med en tablett men att vi egentligen inte kan mer 

än vi kunde för några sekel sedan, förutom Penicilinet, medicinteknik och kunskap om bakterier och 

virus. 

 

Kristine Munkhammar. Jag har fått bättre tänder, färre hål, ingen tandsten, bättre andedräkt samt 

bättre tandkött med flourfri tandkräm och KS. Jag har använt dr.organic med Tea Tree samt använt 

KS lite då och då! 

 

Anita Bladh. Grannens katt fick god hjälp av rent KS. Väljer att dricka det framför vatten och har blivit 

ok i sina magproblem. 

 

Ann-Katrine Backman. Nu har Ionosil kolloidalt silver för 3:dje gången räddat foten, benet och livet 

på en person. <3 <3 <3 

Förra fredagen, den 17.3.2017, ringde telefonen, det var en kvinna som ringde och ville att jag skulle 

komma dit genast och se på hennes mans fot som hade ett mycket fult sår på ena foten. Mannen 

hade kommit hem från ett ställe samma dag, där han varit intagen några veckor bl.a. så att frun 

skulle få vila upp sig. Mannen är kring 90 år och frun sköter honom dag och natt.  

Jag for dit och mycket riktigt var det ett mycket fult sår som var infekterat på foten. Men det var inte 

enbart foten som var drabbad, även vristen och ca 10 cm upp mot knäet var benet och hälen 

mörkröd och mycket svullet.  

Jag satte genast mannens fot i rent Ionosil och satt där och hjälpte till 20 minuter och såg till att 

Ionosil täckte allt som såg mycket skrämmande ut.  

Sedan i fredags har foten och benet behandlats 2 gånger/dag med rent Ionosil 20-30 minuter, jag har 

varit dit och hjälpt dem så dom ska göra rätt och så dom ska få så bra effekt som möjligt av 

behandlingen.  

Vi har sett från dag till dag hur såret, foten och benet har blivit bättre och idag då jag var dit, så var 

såret helt bra. 



Lite upplysning för dem som inte är så insatt. Ett sår på huden är inkörsporten för bakterier som 

därmed kan leda till blodförgiftning och desto värre på en fot. 

Vi såg efter ca 1 dag att den mörka färgen och svullnaden kring vristen började ge efter och ljusna 

upp och svullnaden försvann och nu är det helt bra. Men jag sade att hon skulle fortsätta med att 

spraya flitigt nu gärna varannan timme och inte sluta genast, så det säkert läks helt bra. 

Ledsen, men Ni kommer inte att få se något foto, jag hade med telefonen varje gång, men dom var 

båda så hemskt oroliga varje gång i början då jag var dit, så det blev aldrig läge att fråga om jag skulle 

få ta foto av foten, men jag ville ändå berätta hur fantastiskt Ionosil och KS är. 

Är det konstigt that I <3 KS? 

 

Marianne Berg. Hej o Tack för insläppet! När min mamma fick cancer 2011 o var i jätte dåligt skick 

efter en hjärtoperation så googlade jag väldigt mycket o fick kontakt m Anders. Vi gav mamma varje 

dag silver blandat med C-vitamin.  Förra veckan var det sista gången hon behövde komma till 

efterkontroll på Sahlgrenska❤ Jag är helt övertygad att kollodialt silver har hjälpt min mamma. Tack 

så väldigt mycket Anders Sultan för dina mail o stöd o för silvret! Japp hon är frisk från cancern! 

 

Magda. Hur kan det komma sig att man inte använder MSM i sjukvården? Det är ju det bästa 

smärtlindrade medlet jag har provat. jag har haft så ont i min rygg sedan jag var tonåring att jag har 

haft svårt att sitta. Nu kan jag sitta utan problem. Jag kan gå utan stöd också. Att använda rollator när 

man är bara är lite över 50 är ju inte kul det var inte roligt när jag var lite över 40 heller. Jag är 

utbildad själv i alternativmedicin och det otroliga är att jag har blivit tillsagd att MSM är ett onödigt 

preparat. Men det var ju fel.  Jag är glad att jag vågade prova. 

 

Lillemor Winberg. Använder själv MSM och KS bl.a. Och annan homeopatisk medicin för att hålla en 

kronisk leversjukdom i chack som kan leda till levercancer enligt läkarna , jag har burit den i över 30 

år nu och hitintills klarat mig helt utan traditionell medicin ! Har detoxat min kropp och stärkt upp 

mitt immunförsvar med dessa homeopatiska mediciner , är 69 år i dag och hoppas slippa all 

traditionell medicin den tid jag har kvar att leva ! Har blivit erbjuden behandling på sjukhus för min 

kroniska leversjukdom men tackat nej. 

 

Malin Johangaarden. Jag måste vara störd men jag tycker det är kul att dra tänder! � Nyligen 

dragit mina två visdomständer i överkäken och det har tagit max 1-2 minuter! Så smidigt och 

lättsamt. Sköljer/gurglar med KS typ en vecka efter ingreppet. 

 

Agneta Wauge. Jag ska till djursjukhuset i morgon och då ska jag berätta hur min hund blev frisk på 

homeopatmedel och silvervatten från sina svåra sår på huden..ska bli roligt se hur dom reagera ..mot 

cortison dom gett tidigare som fungera några veckor så blossar det upp igen.. som ni vet så gör 

cortisonet att det bara kryper ner och inte läker ut. 

 

Lena Hellstrand. 1998 blev jag med hjälp av homepatmedel av med 7 års helvete med panikångest 

efter 7 år med skolmedicinen. Och sonen fick hjälp med näsblod utan att behöva bränna kärl som 

skolmedicinare ville görs så wohoo för homeopatin. 

 



Rosita Rosa Anderberg. När jag var 12 - 13 år fick jag homeopatiskt medel för att jag hade variga 

ögonfransar och tappade fransarna, fanns inget som hjälpte i den traditionella vården.Min mor tog 

mig till homeopat och åt homeopatiska medel. Det hela läkte ut fint. Fick aldrig tillbaks problemet. 

När jag var i den åldern var jag helt neutralt till sådant här. Så i detta fallet var det inte läkning pga av 

placebo. Har blivit hjälpt fler gånger som vuxen av homeopatiska medel med gott resultat. 

 

Ann-Charlotte Landby Eriksson. Jag har pissat synligt blod i 5år och enligt alla läkare jag haft med att 

göra sa att det kommer jag göra hela livet pga ärrvävnad i njurnystanen. Har njursvikt. Gick till en 

homeopat och fick en massa piller. Slutade pinka synligt blod efter 2 veckor. Det kallar jag 

dunderpiller... homeopati fugerar om du får tag i en bra homeopat. 

 

Agneta Wauge.  Man måste ha provat för veta att fungerar..ett ex min hund fick en spark på ögat av 

häst..ögat fylldes fort med blod och var på väg ploppa ur öronhålan..jag gav arnica varje timme och 

blodet börja försvinna och på kvällen helt bra..räddat en katt som höll på dö ,,vad av osäkert, kanske 

förgiftning,,en kattmamma som inte tog sig ann sina nyfödda fick ett piller 20 min senare låg hon och 

dia dom förra kullen dog för hon strunta i dom..så homeopat medicine är min räddning och hjälp 

många gånger 

 

Britt-marie Hirsch. Har sagt det förut och säger det igen. Vår katt väljer alltid vattenskålen med KS i , 

när jag provat att ställa fram två stycken. 

 

Sunnis Sunna Stina Kuoljok. Det enda som har funkat på mig är Msm. Har haft massor med 

psoriasisutslag över hela kroppen och i hårbotten sen jag var typ 10 år. Nu äter jag 1-2 matskedar 

msm/dag och i princip alla utslag är borta sedan jag började. Har inte ändrat något i kosten och 

smörjer ingenting. Helt fantastiskt! 

 

Raija Johansson. Ja men KS var sista stråt jag hade att testa för ett år sen. Mitt KOL höll på att ta livet 

av mej. Nu är mina lungvärden nästan normala igen.  I början drack jag den 5ml 3gånger dagligen o 

inhalerade lika många gånger. Nu inhalerar jag 2,5ml morgon o kväll. Jag var så dålig så var säker på 

att dö. Åt antibiotika o kortison i ett för jag hade infektion i lungorna som inte ville ge med sig. 

Hostade blod mm. Sen skickade en vän länken om ks o bad mej testa. Jag lever o har mer ork nu än 

förut. Jag skulle inte finnas mer utan KS idag. 

 

Maria Wejdenstolpe. KS är jättebra. Hjälper mig med Sjögrens. Klarar mig inte utan. Imunförsvaret 

har blivit bättre. Använder det på sår. Både på mig och djuren. 

 

Britt Damberg. KS är mitt livselixir… 

 

Mimmi La Vida. Bestiller alltid 2 stk. 5 liters og vet ikke hva jeg skulle ha gjort uten KS. 

 

Marlene Skoglund. Tipset som håller tandläkaren på avstånd. Doppa mellanrumsborsten i Ks. Eller 

tandkräm gjord av kokosolja msm och Ks. Borsta mellan tänderna. Finfint resultat. 

 

Inkan Pling. I onsdags vaknade jag med ögoninfektion och frågade då om råd här. Såklart ks, ingen 

snack om saken. Jag sprayade 2ggr/tim (även på natten när jag vakna till). Idag fredag morgon är det 



nästan helt borta (bilder i kommentaren). För 3 år sen hade jag likadant & då fick jag salva utskriven 

(hade ingen vetskap om ks då). Det tog nästan 3 veckor innan det va helt borta + att första dagarna 

blev ögonen sämre. Så med andra ord! Har du ögoninflammation spraya ofta ofta o ännu oftare för 

det hjälper verkligen! 

 

 
 

Mona Petersson. Måste bara tacka för alla goa tips man får här inne. För ca ett halv år sedan var jag 

så motaglig mot allt vad förkylningar, virus, influensa och allt vad det nu finns. Så fick jag tips om Ks. 

Jag har gurglat, dricker varje dag tar även Msm. Så himla bra jag mår nu idag!! Så skönt att slippa en 

rinnande näsa och den envetna hostan jag har haft. Nu går det förkylningar på jobbet en del av 

personalen är så förkylda... jag har pratat med dom om Ks, men ingen vågar? Kan inte förstå det här 

riktigt att folk ska va så rädda för något som hjälper. 

 

Taina Stenberg. Jag mår absolut mycket bättre. Var väldigt inflammerad i många muskler förr. De 

upptäckte b12 brist. Tar injektioner var annan månad. Tar MSM , silver , algtab , C-vitamin och 

magnesium . Grönt Kaffe, Mår som på nyttfödd. Försöker undvika i viss mån socker och Mjöl. Mår ju 

bättre då kosten är bra. Försöker att undvika skräpmat. Men ibland så slinker det ner. Man känner 

direkt att man mår bättre när man får i sig bra mat och tar dessa hälsotillskott. 

 

Marie Långbacka. Jag tar Methotrexat för ledsjukdom som jag provat att trappa ut men det går inte 

då smärtan kommer tillbaka men MSM funkar kanon sida vid sida, får ont om jag slarvar med MSM. 

 

Helene Derbert. Jag och min yngsta son tar msm (började nu i veckan igen). Jag känner mig faktiskt 

piggare. Sonen har jobbat otroligt bra denna veckan med skolarbete! Min onda armbåge/arm är 

bättre (kanske en kombination även av laserbehandling). 

 

Anita Vik. Jag har haft värk i rygg axlar nacke huvudet och vänstra armen i så många år! Jag har 

fibromyalgi hypotyreos diskbråck i nacken och en arbetsskada sen 30år! Och medicinerad för det! 

Sen sex veckor tillbaka tar kollodialt silver 3 gånger per dag och två tsk. och två teskedar msm 

utblandat i vatten varje dag! Värken är borta, det är nästan för bra för att vara sant! Jag är så himla 

glad och lycklig att jag hittade tipset här på FACEBOOK. Nu är ingenting omöjligt känner jag! 

 

Susanna Wimark. Jag började dricka silver för ett par veckor sedan, och nu har jag inte haft 

halsbränna på ca en vecka fast jag ätit som jag brukar. Innan tog jag bikarbonat i princip varje kväll. 



Jag började med silver av en helt annan anledning. Himla kul med sidovinster. 

 

Eivor Andersson. En bekant hade tjocktarmscancer som var spridd till lever och hon tog 2 msk KS 3 

ggr/dag det första på morgonen på fastande mage och det sista innan sänggående och 1 tsk 

bikarbonat i ett glas vatten innan sänggående. Blev helt frisk. 

 

Helen Gustavsson. Svägerska lever med svåra sviter av cancer i tjocktarmen. Vitaminbrist, B12, 

folsyra, blod/slem som rinner konstant ur analen. Hon måsta ha blöja dygnet runt. 

Bristningar/sprickor i huden som blöder/varar. Tungan spricker/upplevs som den går helt itu på 

längden pga djupa sår/sprickor. Uppepå detta fick hon bältros. Ungefär här började vi prata silver och 

dess verkningsområde. Hon beställde silver OMGÅENDE men eftersom det är lite leveranstid så fick 

hon en liter av mig i väntan på posten.... Här kommer humor i historien. JAG vill dela med mig av 

silver (har alltid 5ldunk hemma) men vill inte träffa sjuklingen. Jag häller upp i literflaska och 

stämmer träff på Konsums parkering. JAG stannar på parkering och ställer flaska på parkeringen och 

kör därifrån. HON har ont som fan och går -som en jag vet inte vad för att hämta upp flaskan på 

parkeringen - allt medan POLISPATRULL passerar precis utanför parkeringen (av annan anledning än 

vårt möte såklart men vi skrattade oss fördärvade, vad skulle de tro?) Det här är torsdag. Söndag 

försöker jag få kontakt för att få status på bla bältrosen, men får ingen kontakt. På onsdag, exakt en 

vecka efter silverleveransen utspelar sig följande samtal: 

Helen, du kommer inte att tro mig. Jag är bättre på detta, detta, detta och DETTA!! Jag bara fnissar, 

min svägerska säger: Ja, du tror mig inte, men ALLT ÄR SANT!!! Jag säger: JAG VISSTE ATT ALLT DETTA 

SKULLE HÄNDA men jag trodde att du skulle höra av dig mycket tidigare. Hon fattar FORTFARANDE 

inte att hon kommer att bli helt bra. Hon säger hela tiden; VARFÖR har ingen läkare informerat om 

detta tidigare??????? Jag kan bara hålla med. VARFÖR???? 

 

Annika Jansson. Ks är toppen, och även msm för inflammation i tandkött. Börja väldigt långsamt med 

msm bara, för mig så fick jag rejält ont i munnen som biverkning men det gick över efter en tid och 

tandköttet är nu blekt och fint. 

 

Kersti Andersson. Hade ett litet operationssår, som inte syddes igen pga varbildning. Tvättade flera 

gånger per dag med silver, det läkte jättefint. 

 

Kattis Lantto. En sak som jag uppmärksammat är att jag har tre pigga undulater som jag ger kollodialt 

silver till. Tidigare blev deras vattenskål belagd med nåt kladdigt som tog ett tag att skölja bort. När 

jag nu sätter en dutt silver i vattnet blir det aldrig någon beläggning. 

 

Arzu Anna Arzu. Ks hjälpte min kronisk halsont som jag brukade ha typ varje vecka månad. 

 

Anna Livf. Mej har KS hjälpt mot lite av varje, sår, magsjuka, som nässpray, förkylning mm… 

 

Dennis Olsson. Kanske inget speciellt men har vid 2 senaste tillfällen jag bränt mig. Fyllt upp Lite KS i 

glas eller liknande och satt ned fingrar i. För oss som har bränt sig mycket i livet, så finns gånger när 

man bara vet och känner av den intensiva uppbyggande smärtan att detta kommer bli värre och 

skapa blåsor. Dessa 2 var så. Första på kokande vatten över handen. Nu igår fryst mat uppvärmd i 



micron som jag sedan råkade spilla över handen så mat fastnade framförallt på lillfinger i ett par 

sekunder innan jag fick ned tallrik och kunde slänga av mig det diskhon. Så vid båda tillfällen har jag 

haft ned fingrarna i KS i kortare perioder flera ggr under 1-2h och båda gångerna helt klarat mig från 

blåsor, sår eller liknande. 

 

Kristina Engström. Så tråkigt att information om ks är så dålig , föutom här på Fb , jag påpekar för alla 

jag möter om hur positivt det är och ofarligt, jag är aldrig sjuk i influensa förkylning mm, och jag 

borde vara det ofta då jag har svår RA och måste ta biologiska cellgifter som drar ner mitt 

imunförsvar , jag dricker en liten dos dagligen och när mitt lilla barnbarn är hos mig med snuva och 

hosta tar jag en extra dos, ks ger mig livskvalitet att kunna ställa upp som mormor och hjälpa till trots 

fula baskilusser , ett mirakelvatten är det! 

 

Cecilia Gustafson. Måste dela med mig av mitt tandläkarbesök idag. Har alltid haft tandfickor och 

mycket tandsten . Idag berättade tandläkaren att mina tandfickor är så gott som borta, när hon var 

klar med undersökningen frågade jag om en tid för att ta bort tandsten. Nej det behövs inte du har 

ingen tandsten. Är så glad att jag börjat med MSM Och ks. Har även slutat tappa kopiösa mängder 

hår och naglarna växer så det knakar. 

 

Susanne Borell. Jag har exakt samma erfarenhet av det. Slut på fickor och tandsten. 

 

Viola Marklund. Samma erfarenhet av fickor och tandsten. 

 

Anonym. Måste bara berätta om en verklig solskenshistoria☀ Min son är just nu i Afrika o för att 

göra en lång historia kort. Han har med egna grejor att göra KS naturligtvis ... Han fick från början 

malaria o drack KS o sen vips försvann det. Han har en bekant en sjuksköterska som jobbar på en 

sjukstuga i en lite by där flera har aids. Han har gett henne KS att testa på en kvinna som haft aids i 4 

år ! Hon gav henne 1 msk varannan timme i över 1 månad o hör o häpna igår togs tester o aids 

provet visade att hon är frisk.  Nu fortsätter dom samma behandling på 3 barn också. Helt otroligt 

❤Han ville inte att det ska komma fram att det kommer från honom eller oss för du vet .. staten 

tjänar stora pengar på bromsmediciner på just aids. Helst skulle man vilja att alla skulle få ta del av 

detta. 

 

Laila Klasson. Mina cellförändringar försvann! Jag drack 1/2 dl 3 ggr/ dag. Samt sköljt underlivet med 

KS! Nu för 2-3 v sedan fick jag besked att cellförändringarna var borta! Det efter en djupare kontroll 

då jag opererat bort livmodern och ändå hade cellförändringar i slidan. 

 

Ing-Marie Jacobsson. Dränk in ett plåster med KS och sätt över varje mollusk på nätterna. Efter 2-4 

dagar är de borta. Har själv provat detta och vet att det funkar. 

 

Veronica Lundqvist. Min häst har haft problem med sitt ena öga i säkert 10år, återkommande 

inflammationer som jag försökt lindra med kortisondroppar... Använder man kortison för länge så är 

det stor risk för grön/gråstarr vilket han utvecklade.... Jag har en vän som kan allt om 

naturmedicin/läkemedel och hon rekommenderade att prova ögondroppar kollodialt silver blandat 

med msm som är trycksänkande. Det är helt otroligt men ögat blir bara bättre och bättre, nu har vi 

snart droppat en månad och det ser riktigt fint ut. 



 

Ellinor Biörklund. Jag är aldrig eller sâllan sjuk. Men åkte på en dunder förkylning för 2 dagar sedan. 

Jag har alltid "predikat" att man ska spray näsan med KS.Vilket alltid brukar fungera. Det funkade inte 

alls denna gång, så efter 2 dagars förtvilan fixade jag idag på förmiddagen ett glas vitt vin med lika 

delar KS Har fått i mig 3 glas under dagen och är FRISK. Inte ens "lurig" ¨och nysningarna och den 

rinnade näsan bar försvann efter andra glaset. Tog ändå ett tredje glas för att var på den säkra sidan. 

I fortsättningen kommer jag alltid att börja med en "drink". 

 

Angelica Sool. Bastade bort min "begynnande nåt" och sög i mig 3 klunkar ks innan o efter! Helt 

underbar känsla att vakna idag o vara frisk o pigg!! Heja ks! 

 

Ann-Louise. Kan tala om att min kompis frågade dig om KS till sin man som har Alzheimer.....och han 

är plötsligt klarare i minnet för varje vecka nu! Hon ger honom 4 x 15 ml per dag i munnen. Han heter 

Bosse och frun Ingegerd.....mina bästa vänner. Nu är han klar i huvudet/minnet hela dagarna ....med 

bara någon lucka där han nu undrar OM något har hänt med honom...och han orkar dagen ut nu, fick 

jag veta igår. Så detta är bara så INTRESSANT!!! 

 

Kasia Sobis. Jag har ätit väldigt bra kosttillskott i åratal som aldrig hjälpt mot min balansrubbning, 

men ks har där hjälpt o så fort jag slutar så kommer balsnsrubbningen tillbska, så jag kan inte sluta 

om jag inte ska vara i ett sjösjuketillstånd där jag inte kan gå rakt. 

 

Helen Gustavsson. Kommer ni ihåg mej och HELVETESFÖRKYLNINGEN som jag söp mig frisk från med 

silvergrogg? Jag drog på mig en ny sådan förra helgen verkar det. Jag hade så ONT i bröstet när jag 

hostade. Näsan och ögonen bara skrek låt oss vara! Jag gick all-in med silvergrogg från onsdag -och 

jag är inte helt återställd. Nej, men jag är så-mycket-bättre. Jag har absolut legat ett par timmar varje 

dag, MEN jag har inte varit däckad en enda dag. Jag HAR tvångsvilat flera timmar varje dag. Idag 

känner jag mig TOPPEN. Nu kan jag göra det, och det, och det...  NÄHÄ! Vila. Och vila lite till och mer 

silver. Jag har slutat med silver för tidigt en gång och DET misstaget tänker jag inte upprepa. 

 

Gullmari Grönwall. Jag skulle vilja berätta hur jag hjälpte en vän med en inflammerad fistelgång. 

Personen hade ont, feber och mådde väldigt dåligt. Detta har varit återkommande. Jag gav personen 

ks att dricka plus att jag använde en indränkt kompress med ks utanpå det inflammerade området. 

Efter en dag sprack denna och massor av var välde ut. Då använde jag en spruta som man kan 

införskaffa från Apoteket, fyllde den med ks och sprutade, mycket sakta, in i öppningen på 

fistelgången, ( det var mycket smärtsamt). Men vederbörande stod ut ändå. Sedan lade jag indränkt 

kompress utanpå öppningen. Detta upprepade vi tre gånger per dag under fyra dagar. Min vän har 

sedan dess inte haft några mer besvär av detta som tidigare varit en fruktansvärd plåga. 

 

Madeleine Hentzler. Ni vet den där sortens förkylning där man känner sig totalt utslagen, snoret 

rinner, huvudet dunkar och man nyser frenetiskt medan ögonen rinner av dagsljus? Jag började 

känna av exakt detta för 3 dagar sen. Jag började dricka av min alkoholfria silvergrogg, 1 tesked var 

5e minut under 1h. Detta gjorde jag 2 ggr per dag i 2 dagar. Förkylningen kom aldrig igång och efter 

något dygn så kände jag verkligen hur silvret krigade i kroppen, jag svettades som en tok! 3 dagar 

från första symptom och jag är frisk som en nötkärna. Jag blev inte ens sjuk!! 

 



Daniel Björkbacka Af Nabba. Måste dela med mig lite om MSM känner jag, efter ett smärre 

mirakel... Mina knän har varit slitna efter många års fotbolls- och innebandyträning. Efter att jag 

började med MSM kändes de bättre och i höstas började jag att springa tre-fem gånger i veckan. 

Knäna höll bra men i december slutade jag med MSM och fick tillbaka knak och värk under januari 

och februari. I mars köpte jag hem MSM igen och nu efter tre veckor är värken borta. Springer på 

lätta ben... Det kan vara en ren tillfällighet men jag chansar inte på att sluta med det! 

 

Kerstin Sörensen. Jag har själv artros i knän och en höft men efter att jag började med MSM så 

försvann det onda. Vår Golden Retriver fick problem med att gå i trapporna och vi såg att hon hade 

ont. Började ge henne MSM i maten... dock ingen C-vitamin (för det producerar de visst själva). Det 

dröjde inte länge förrän hon gick obehindrat i trapporna och blev sitt gamla jag igen... och hon blev 

14 år. 

 

Edi Silén. MSM är verkligen fantastiskt. T.o.m smaken, det smakar fantastiskt illa. Men man vänjer sig 

och mängden inverkar. Så länge jag tar någorlunda regelbundet känner jag inte av min onda höft. 

 

Ann Lindberg. Jag har lidit svårt av uv. Började ta ks blev fri från uv i 8 mån. Slutade ta ks och allt 

började igen, nu har jag börjat igen med ks. 

 

Maria. MSM - en fantastisk produkt som är lätt att blanda ut med alla typer av dryck. Påverkar håret 

och är stärkande. Rekommenderar starkt. 

 

Gitte. MSM stärker mina leder tillsammans med stabiliseringsträning då jag är överrörlig. 

 

Miguel. Jag tar en 1/2 tesked Lignisul MSM om dan och det hjälpte redan efter en vecka - Nu har jag 

inte ont längre. 

 

Anne Rodin. Mår mycket bättre i min värkande kropp nu. Har ökat intaget av Lignisul MSM och 

värken är nästan inte kvar! Är Gastrik bypass-opererad. 

 

Helena Lindell. Inte längre några knakande leder, mjuk i kroppen, samt naglar och hår har fått bättre 

kvalite av MSM. 

 

Elzbieta Hardö. Mycket nöjd med MSM som hjälper mig med artrosen. 

 

Yvonne. MSM har gjort att jag minskat min kortison mot min reumatism. Gick ner till 3 tsk men då 

kom värken i lederna tillbaka. Nu tar jag 4 tsk och värken är borta. Fantastiskt medel. 

 

David. Ionosil - bra produkt som verkar bra utan biverkningar eller andra bekymmer. Har beställt den 

två gånger tidigare och det är längre mellan sjukdomstillfällena. Förkylning och liknande har då jag 

inte haft sedan jag började med MSM och KS! 

 

Anita. Ionosil - bästa Kolloidala silvret! Hjälpte mot borrelia. Och har fått bättre hy. 

 

inga gullbritt isaksson. Ionosil -  har inte varit förkyld el.ont i halsen (peppar peppar) det bästa som 



finns mot alla virus o bakterier!!!och mot variga Nageltrång! jättebra!!! 

 

Michaela. Ionosil - rena undret! Min man sågade av sig fingertoppen till nagelroten. läkaren sa att 

nageln/ fingret inte kommer att växa ut igen.Vi baddade från dag 1 med Kolloidalt Silver. Min man 

hade aldrig någon smärta! Och nu är fingret och nageln utväxt igen!!! Om man tittar noga kan man 

kanske se att den är sned;) Vi har också sedan 8 år ( sen vi tar silver vid första tecken på ev förkylning 

inte varit förskyllda någon gång,) Men viktigt att pausa och bara ta vid behov. När vår Hund hade 

öroninfektion baddade jag med silver och hon fick det i maten…allt borta efter 1 dag,, samma när 

hon skar sig i tassen… använde då IONsalva och badda med silver… 

 

Bluebell. Helt fantastisk! Jag häller Ionosil i en liten sprayflaska som jag sprayar ner i halsen när jag är 

förkyld/halsfluss och det försvinner på någon dag. Har även varit toppen på inflammerade sår samt 

vid orolig mage utomlands. 

 

Maria Nordström. Jag har provat allt mot mina eksem runt ögonen men inget har hjälp. Men efter 

några dagar med Kolloidalt silver var mina besvär avsevärt bättre och efter 3-4 veckor helt borta. 

Rekommenderar varmt denna produkt. 

 

Elin. Jag har provat kolloidalt silver och märkte att min förkylning gav med sig direkt. Drack även två 

kapsyler då jag blev matförgiftad och blev betydligt bättre på några timmar.Fungerar även superbra 

att badda på utslag. Badda rikligt och dagen efter hade det torkat ut helt. Otroligt bra! 

 

Monika Gonzalez. Kollodialt silver är väldigt bra till både djur och människor. Används till allt från 

skrubbsår till orolig mage. Mycket prisvärd och snabb leverans. 

 

Lotta. Jag använder Kolloidalt Silver dels till min häst, dels till mig själv. KS hjälper till att rensa mage 

o tarmar på honom. Han mår MYCKET bättre när han får KS. Dessutom försvinner geggan i ögonen 

han annars får så lätt. På mig själv har jag använt det på huden. 

 

Mari Åhlin. Frågade mig fram om hjälp till mitt barnbarn som är så torr i hyn. Då Många 

rekommenderade EMS-Salvan eller EMS-cremen så testade vi! Trodde inte det var sant! Säger bara 

Att nu har hon EMS-SALVA både hemma och hos oss så vi alla kan smörja in henne då hon badat! 

Rekommenderar Både EMS-salvan OCH EMS-cremen! Ska erkänna-Farmor använder också EMS-

salvan. Supernöjd! 

 

Annelie. Min son har kronisk urtikaria som har lämnat stora öppna sår som aldrig läker. Vi har provat 

det mesta men inget hjälper. Han var skeptisk till EMS-salvan till en början men nu har alla såren läkt 

till 90%. På bara 10 dagar ! Något som läkarna har kämpat med i flera år men aldrig lyckats med. Helt 

otrolig! 

 

Anjelina. Jag tycker att EMS-salvan var kanonbra mot finnar och kvisslor. Den är efektiv men 

samtidigt mild. Desutom luktar den gått. De dröjde ca 3 veckor innan man såg resultat, men dessa 

var varaktiga Dessutom fungerar salvan bra på torr och kännslig hud. Jag är mycket nöjd! 

 

Ann-Marie Lovén. EMS. Fantastisk kräm, dryg och skön att smörja in i huden. Tog bara några dagar, 



så var mitt inflmmerade ben mycket bättre. Verkligen värd priset!! 

 

Marina. Ems-cremen använde jag när mina ben var så torra att det flög vita partiklar som fastnade på 

kläderna inte roligt att se o då kom jag på att jag hade en flaska stående som jag direkt tog o smorde 

på dagen efter syntes inget av de torra partierna utan benen var släta igen så nu underhåller jag med 

denna härliga. Samt att Ionosil håller min förkylning borta, bra mot svidande ögon o öron, tar bort 

värk i halsen , diarré, utmärkt mot kattbett mm listan kan bli hur lång som helst. 

 

Ingegerd. EMS-cremen är underbar för min torra hud och inte minst som fotcreme - en favorit i 

badrumsskåpet. 

 

Märta Andersson. Använder EMS varje dag..har inslag av eksem på händerna.Av salvan blir jag 

mycket bättre.Till saken hör osså att jag jobbar i storkök..Skulle inte klara mej utan EMS salvan. 

 

Mysan. Silversalvanstillar klåda. Väldigt lätt & går snabbt in i huden. Passar både människor och djur. 

 

Kristina Wallin. Silversalvan har visat sig vara fantastisk mot eksem och vid olika typer av insektsbett. 

Jag har använt den både på mig själv om mina barn. 

 

Lena Lindkvist. Silverlotion är den bästa produkt som finns att få för att använda på skador eller 

eksem på djur. 

 

Lina. Silversalvan är helt kanon på min psoriasis! Stillar klådan och minskar "fjäll"bildningen oerhört! 

Smörjer mina händer flera gånger per dag och det är jätteskönt! :-) 

 

Lene Sakskilde. Använder denna Silversalva till shettisar som har klåda i svans och under magen efter 

insektsbett Fungerar mycket bra Lätt att aplicera och hästarna blir problemfria. Klådstillar bra Len 

och mjuk hud efter behandling 

 

Teresia Johansson. Silversalvan fungerar jättebra mot eksem och klåda i hästars man och svans. 

 

Inger Ekdahl. Silversalvan har jag använt i flera år. Kan inte vara utan! Den är suverän. Den ersätter 

alla andra salvor för mig. T ex torrsprickor på fingrar - det onda försvinner över en natt, läker på 

några dagar. OM man använder den flitigt tills det är läkt. Till alla sorters småsår. Till insektsbett. Mot 

klåda m m. Rekommenderas varmt! 

 

Mahlin Berglund. Har nu prövat Silversalvan på min dvärgschnauzers tassar där han är irriterad. Efter 

ngr dagars användning märker jag skillnad. Huden är lugnare och jag kommer att fortsätta med den. 

 

Johan Sahlén. Efter att ha lidit av svår klåda i mitt skägg och hört talats om "SKÄGGSVAMP" och fick 

svar om botemedel via Internet, vilket skulle vara en anticeptisk salva. När jag sökte på: "anticeptisk 

salva", var det SILVERSALVA, som kom fram i sökningen, nästan ett av de första träffarna. När jag 

sedan har använt silverlotion mot klådan har det verkat MYCKET effektivt mot klådan - mycket 

effektivt. Jag lider inte av exem, men får till och från en jobbig klåda runt fotlederna och upp över 

smalbenen, varvid Silverlotion verkat MYCKET EFFEKTIVT. Under sommaren provade jag det mot 



klådan från myggbett - men Silverlotionet tycktes inte ta bort klådan från myggbett. All annan klåda 

är Silversalva/Silverlotion ytterst effektivt! En bekant som jag presenterade Silverlotion och dess 

effektivitet mot klåda, frågade om den då kanske kunde hjälpa personer med exem. Detta rådde jag 

henne att ta reda på för det visste inte jag. Detta med min SKÄGGSVAMP, blev jag osäker över, då 

klådan kom tillbaka efter behandling med Siverlotion. Men nu tycks det mig som om svampen blir till 

runt munnen och mustaschen och sedan sprider sig i övrig skäggväxt. Jag är förvissad om att 

preparatet är mycket effektivt mot klåda. Jag ger Silversalva/Silverlotion ett mycket gott betyg och 

kan varmt rekommendera det till andra! 

 

Ninnie Hermansson. Vill bara berätta om min svägerska som i hur många år som helst (säkert 20 år) 

återkommande kämpat med magkatarr. Hon har ätit kopiösa mängder av Losec, Omeprazol och 

andra magmediciner. På toppen av detta har hon även ätit litervis av Novalucol. Hon har bara haft 

korta perioder som varit någorlunda bra. I januari i år introducerade jag ks för henne. Hennes besvär 

är nu borta. Hon är så glad för detta. Hon har tagit ca en msk varje dag. 

 

Py Öberg. Jag tipsade nyss en kvinna med svamp och problemmage. Hon kom tillbaka efter 2 veckor 

och ville ha mera. Svampen var nästan borta och magen lite bättre. Efter bara 2veckor. 

 

Margaretha Sunnergren. 1 tsk msm på morgonen och avslutar dagen med att gurgla ks. (behandl i 6 

mån) Tarmen mår utmärkt efter alla år med ständigt ätande av omeprazol. Tog 14 dagar innan jag 

märkte skillnad. 

 

Viveka Widlund. KS är bra, jag hade begynnande riktigt ordentligt halsont, gurglade med KS och det 

gick genast över. 

 

Anders Hall. Angående MSM. Brukar någon annan här förutom jag, smyga ner ett kryddmått MSM till 

sitt barn? För det har jag gjort nästan varje dag nu i åtminstone ett halvår. Och jag har märkt att det 

inte har varit något gnäll om växtvärk. Det var för någon vecka sedan som han gnällde lite, men då 

hade han varit utan MSM i en vecka då han hade sovit hos sin farmor. Så jag har ju som sagt var inga 

bevis, men det verkar iaf som att MSM fungerar jättebra mot växtvärk hos barn. I vilket fall så verkar 

det inte ha skadat. 

 

Daniela Thall Catanzariti. Behöver inte smyga med MSM, min dotter tar två krm som rutin varje 

morgon sen några år. 

 

John Gustavsson. Fick bort mitt nageltrång med ks över natten, tryckte till och med ut var innan jag 

la på plåstret på kvällen! Så det är bra till det mesta. 

 

Jhina Månsson. Ks är toppen till såååååå mycket! Vill inte vara utan det! 

 

Annika Eriksson. Jag fick tipset att köpa Ks Ionosil som skulle vara det bästa när jag hade varit förkyld 

med heshet o slem i halsen i 6 veckor. Köpte på en hälsokostaffär där dom rekommenderade mig att 

ta 2 msk/4 ggr om dagen. Redan på kvällen kände jag mig bättre och efter 3 dagar var jag frisk! 

 

Vibeke Dørig. Jeg har til juni taget ks i snart 2 år. Du kan drikke det lige så længe, du har brug for det. 



Du bliver ikke resistent. Selv tager jeg omkring 1 dl. dagligt og har ikke haft bøvl med min iscias siden. 

Min mand havde en frossen skulder og den var ok dagen efter han var startet med ks. 

 

Bob Asiphong.  Mollusker. Beställde EMS kräm och lät min lilla syster smörja in varje dag och det 

minskade och sedan försvann det. 

 

Karin E Bergman. Var skeptisk men köpte MSM för ca 1,5 år sedan. Började försiktigt ,blandade med 

ekocitronsaft dagligen. Smakade pyton, men hör o häpna ;mina naglar växte sig fina o släta, håret 

växte som mossa. Det är ett mirakelmedel. Tar det som kurer nu. Ett annat mirakelmedel för mig 

verkar vara Hampapulver dvs. det som finns i matbutiker o hälsokostaffärer. 

 

Kristina Fredriksson. MSM är grymt för håret. 

 

Ewa Anderholm. För några år sen började jag tappa massor av hår Så småningom började jag med 

MSM hårväxten tilltog men det konstigaste av allt var att mitt snövita hår fick tillbaka sin mörka 

utväxt Ca 2 cm mörk utväxt precis som jag haft de senaste 20 åren. Det finns till o med enstaka 

nästan svarta hårstrån i håret. 

 

Marlene Skoglund. MSM är görbra. Håret blev helt annat, glansigt och friskt trots strålbehandling. 

Rekommenderas starkt. 

 

Lena Björkhagen. Jag slutade nästan att tappa hår när jag började med msm. Tappar normalt mycket 

men det har minskat betydligt nu. Har även fått en annan struktur på håret, liksom lite tyngre och 

mindre frissigt. Är inte så säker på att jag gillar just det, det var lättare att fixa till förut men jag tror 

det ser lite snyggare ut. 

 

Hanna Waller Thorngren ...och för mig gjorde det under för både hår och naglar! <3 Naglarna skivas 

inte längre trots att de är mycket längre än innan och jag kan t o m jobba med dem utan att de nöts 

sönder :-o, det har aldrig fungerat förut. Håret har blivit mycket starkare och blir inte lika lätt slitet i 

topparna. Tjockare kan jag inte säga att det har blivit, men det har jag gett upp hoppet om sen jag var 

gravid och dottern i magen "snodde" halva luggen ^_^ Har ätit MSM regelbundet i snart ett år och 

har inte haft några problem alls med det. Tar 2 tsk varje morgon tillsammans med 2 kapslar C-

vitamin. 

 

Cecilia Gustafson. Jag har slutat tappa kopiösa mängder av hår å naglarna växer så det knakar. 

 

Lena Karlsson. Mitt hår har blivit så tjockt sen jag började med Msm och naglarna växer också. 

 

Tomas Dahlström. Jag äter MSM mot artros,och det hjälper blir straffad direkt vid uppehåll och en 

grym omega 3 olja.Det jobbigaste är att naglar och hår växer som f-n. 

 

Michaela Wiklund. Blanda alltid MSM med magnesium o c-vitamin. Den kombon är bra. Tar en tid 

innan man hittar rätta dosen men de får de göra:) gjorde mina gelenaglar för två veckor sen o... nu är 

dom väldigt utvuxna. Går snabbt detta. Håret likaså. Det blir mörkare mera glans o tjockare med 

tiden. Så grattis till tanken på MSM...finns ljuvlig kräm till ansiktet också ... mjuk o slät hy:) 



 

Agneta Fogelberg Bergman. Jag och min man tar msm varje morgon sedan 1,5 år sedan, vårt hår 

växer så otroligt snabbt och mina naglar har blivit starka. 

 

Martina Wiklund. Har knappt eksem längre, fått starkare naglar, håret växer fortare och får mer 

energi av MSM! Märks stor skillnad ifall jag skippar det en dag "orkmässigt". 

 

Nillan Gramell. MSM är lösningen till mycket, eftersom Organiskt svavel, det finns naturligt i vår 

föda, MEN inte tillräckligt, så därför behöver vi tillsätta lite i vår kost. Man börjar ju med 1 krm, men 

ökar vartefter vid behov... mitt hår har blivit mörkare,och ser friskare ut, min hud o naglar har blivit 

starkare och spänstigare, jag tar 1 tsk./dag på morgonen med Rödbetsjuice... =) MSM bör 

kombineras med vitamin C, för att få ut bästa effekt....Lika naturligt som KS som finns i vårt KS 

vatten...tilläggas bör att kroppen behöver även alla vitaminer och mineraler för att vara i balans.... 

D3, B komplex, Mg mm. På min bild är jag 65 år , och har kvar min färg som på mitt "ungdomshår" vid 

nu 68 års ålder med Rödbetsjuice, vitaminer/mineraler, MSM....  och fått mycket mer energi, så 

jag ser hoppfullt framåt....men ska tilläggas det har gett mig mycket mer än bara hårfärgen... mina 

många diagnoser på värk mm är borta... har lite kvar, men det är nothing....(har nyttjat det 

alternativa i 22 år med hjälp av Naturläkare o Homeopat ). 

 

Susann Arnlund. Jag har ppp och EMS salvan fungerar jättebra på mig! Får jag en blåsa försvinner 

den över dan/natten med salvan! 

 

Viveca Hedman. Jag började med KS för ungefär två veckor sedan, främst för att boosta 

immunförsvaret, och nu har jag blivit av med mina beläggningar på tungan som jag haft sedan jag var 

tonåring! 

 

Sven Erik Nordin. I torsdags – 170420 - kunde man ta del av det mest ironiska jag läst på länge i 

Dagens Nyheter! Det är otroligt att detta närmast tycks förbigås med tystnad. Jag har än inte fått 

något svar från Dagens Nyheters kulturredaktion – eller från författarinnan själv - på mitt brev. Maria 

Wolrath Söderberg är häpnadsväckande nog doktor i retorik(!) – och hon inleder artikeln med ”När 

lögn och alternativa fakta breder ut sig är det förståeligt och på många sätt bra att vi efterfrågar mer 

faktakontroll och större plats för sanningen” 

Jag kunde inte vara mer överens med henne! Det minst sagt pinsamma är sedan att hon själv i den 

följande texten blir ett utmärkt exempel på just att ”lögn och alternativa fakta breder ut sig” – utan 

faktakontroll! 

Där framställer hon nämligen ett par regelrätta lögner – och på det mest förrädiska sättet – nämligen 

i en bisats, där de presenteras som självklara sanningar, något som ”alla vet”. 

Ordagrant skriver hon: ”Människor stänger in sig i sina facebookbubblor och matas med inlägg som 

bekräftar deras föreställningar om situationen i Rosengård, kolloidalt silver eller gurkmejans 

hälsobringande verkan. Det är heltokigt, och man kan bli positivist för mindre”. 

Om det är något som är ”heltokigt” så är det hennes text i detta avsnitt! Vad vet hon om kolloidalt 

silver och gurkmeja? Uppenbarligen ingenting! Ändå avfärdar hon dessa produkter som bluff – utan 



minsta antydan till faktakontroll! Hon tycks utan vidare godta det som ofta okritiskt och felaktigt 

framställs i ”Main Stream Media” – och på Livsmedelsverkets hemsida (Någon borde polisanmäla 

denna statliga myndighet för grovt felaktiga påståenden). 

Eftersom författaren åtminstone när det gäller filosofi tycks kunna sträcka sig en bra bit bakåt i tiden, 

och refererar både till Platon och Aristoteles så skulle hon rimligtvis också kunna ta reda på, att 

användningen av gurkmeja kan spåras i ayurvedisk medicin åtminstone 4000 år tillbaka. Modern 

forskning bekräftar också gurkmejans positiva egenskaper – bl.a. mot hjärt- och kärlsjukdomar och 

mot cancer. Men naturligtvis känner hon inte heller till, att man både vid Linköpings Universitet och 

vid Luleå Tekniska Universitet sedan några år har väldigt lovande forskning på gång gällande 

gurkmeja (med inriktning på Alzheimer). 

När det handlar om kolloidalt silver, så var det ju innan penicillinet kom den vanligaste formen av 

antibiotika i Sverige, och i FASS fanns en mängd olika ”godkända läkemedel” med silver registrerade. 

De avregistrerade under 1940-talet, när de syntetiska antibiotikapreparaten kom (vilka till skillnad 

mot KS kunde patenteras ge läkemedelsbolagen enorma inkomster). 

Den som anser kolloidalt silver vara en ”bluff”, bör väl omedelbart kontakta NASA i USA för att få 

dem att ändra sina rutiner. De har nämligen i åtskilliga år använt just kolloidalt silver för att 

desinficera den totala miljön i sina bemannade rymdfarkoster. Men om man skulle välja att använda 

svenska Livsmedelsverkets hemsida – med de där påstådda riskerna med silvret – som argument, så 

tror jag det finns risk för att vetenskapsmännen på NASA kommer att skratta ihjäl sig! För övrigt har 

kolloidalt silver också i många år inom sjöfarten använts för att rena färskvattnet i fartygens tankar. 

Ett mer näraliggande exempel på framgångsrik användning av silvret är förstås den tillämpning man 

sedan några år använder vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Där tar man hand om de allra svårast 

brännskadade barnen i vårt land. Tidigare var man tvungen att söva en del av barnen vid 

omläggningarna, eftersom de var så extremt smärtsamma. Svåra sekundärinfektioner var vanliga, 

och missprydande ärrbildning fanns nästan alltid. Nu använder man sedan flera år silveromslag. Man 

behöver därför inte längre söva barnen, sekundärinfektioner förekommer nästan aldrig, och 

ärrbildningen har reducerats till ett minimum. Den genomsnittliga vårdtiden har minskat från i 

genomsnitt 11 dygn till 2 dygn. Dessutom spar sjukhuset omkring 40 000 kr per patient! 

Den som ev. skulle vilja veta mer om t.ex. kolloidalt silver, rekommenderas denna länk:  

http://www.svaradoktorn.se/425558358 

 

Pia Holgers Holmberg.  Bihåleinflammation. Jag sprutar in i näsan varje dag. Äter även msm. Men det 

som verkligen hjälpte mig var akupunktur och laserbehandling. Jag hade kronisk bihåleinflammation 

under ett års tid. Nu har jag varit frisk i flera år. 

 

Karin Borgefjord. Gurgla med KS! Jag har själv valt att inte anlita tandläkare längre, ( har passerat 70) 

borstar istället mina tänder med KS morgon och kväll, det håller mig inflammations och smärtfri, 

trots fickor och stumpar! 

 

Karin Sandin. Nu åkte vårtan på sidan av pannan bort inom en vecka med ks. Jag sprayade, gnodde 



med en ks dränkt bomullspad och hade en lite kompress med ks några mätter. Sista dagen gnodde 

jag tills det blev som ett lutet sår och nu är den borta. Jag gillar inga vårtor i mitt ansikte. Jag hade en 

vårta tidigare på kinden men den var envisare och jag höll på i 2 månader tills den försvann. Men då 

gnodde jag inte lika mycket. 

 

Benita Holm. Jag har varit ute nästan hela dagen i snålblåsten. När jag frös som mest gick jag in och 

värmde vatten att dricka för att värma mig och så skulle jag värma händerna på kastrullen. Oturligt 

nog så nuddade lillfingret i spisplattan. Det blev genast en liten blåsa och jag kylde fingret under kallt 

vatten ca en halv minut. Det brände i det då ännu så jag sprayade på KS flera gånger och både blåsan 

och smärtan försvann. Nu känns det bara litet och blåsan syns knappast. Visst är KS räddare i nöden. 

 

Ann-Katrine Backman. KS är verkligen fantastiskt på brännskador. För ca 2 år sedan tog jag en 

ugnsform ur ugnen som var på 250 grader, jag hade på en ugnsvante då jag tog ut formen. Jag ställde 

ner formen, lade bort ugnsvanten och var stressad och tänkte inte på vad jag gjorde, så gick jag 

tillbaka och tog i ugnsformen som jag just tagit ur ugnen med bara fingrarna och brände mig rejält. 

Efter en 1/2 timme var en kund inbokad för reflexologibehandling, så tänkte jag: 

- hur i fridens dagar gör jag nu? kunden kommer strax och jag har fingrarna uppbrända, så jag kan 

inte ge några behandlingar. Så tänkte jag, att jag måste testa med KS, så jag tog en kopp hällde upp 

KS och stoppade ner fingrarna 5 minuter i rent KS. Jag blev helt snopen då jag tog upp fingrarna ur 

koppen, smärtan var borta och ränderna som hade kommit från formen då jag tog i var som 

bortblåsta. Verkligen helt otroligt, så kunden kunde komma på behandling precis om avtalat och jag 

kunde jobba precis som vanligt och inga brända fingrar ;) 

 

Kopierar in min en annan berättelse om en brännskada också. 

"I <3 Ionosil!!! Hällde kokande varmt vatten över foten just och det började bränna som jag vet inte 

vad. Satte mig och sprayade på rent Ionosil i ca 5 minuter. Nu har smärtan försvunnit och ingen 

tillstymmelse till någon brännskada. Hade det varit normalt hade jag fått blåsor över foten nu och 

skinnet lossnat. 

Jag vet ju vilken effekt Ionosil har, då jag använt det så länge, men blir ändå förvånad varje gång över 

dess effekt. Helt otroligt, hade jag inte haft Ionosil nu hade jag inte kunnat t.ex. ha på en strumpa och 

nu märker jag absolut ingenting. Precis som om inget hänt. Helt överväldigad! 

 

Ulrika Bergvik. Jag brände mig på en kokhet kastrull en dag. Det brände och sved och kom små röda 

blåsor. Baddade med KS - smärtan och blåsorna försvann bara efter någon minut! Otroligt! 

 

Rigmor Olsson. Sprayade med blandning av ionosil silver o msm som jag har till mitt hår iställe för 

balsam . Till vår lilla chiuva i går när han blev badad oj så mjuk pälsen blev  - helt otroligt man vill bara 

gosa runt med händerna i pälsen. Jag sprayade o masserade in det i pälsen. 

 

Hannah Billemark. Självklart :) behandlade min acne med Silversalva och funkade toppen! 

Ann-Charlotte From.  Japp! Utmärkt salva till till kroppen. Kan av vissa krämer få exem o kliande hud 

men inte med Silversalva. Tar dessutom bort exemen. 



 

Susanne Sundberg. Använder Silversalva jämt. Sår, eksem, myggbett, infektioner mm. Har hjälpt oss 

mycket. 

 

Caroline Kron. Tyckte även att Silversalva tog bort rynkorna i pannan. 

 

Gunilla Berg. Jag använder Silversalva både på mig själv där huden är torr och kliar, även till min 

hund som har en hettande, rodnad hud som kliar på magen, den lugnar direkt! 

 

Sanna Niklasson. Jag anv Silverlotion i ansiktet / kan anv i hårbotten vid acne funkar fint. 

 

Anders Carlström. Jag kan vittna om en för mig oväntad men fantastisk förbättring tack vare denna 

Silversalva. Jag hade en mycket envis hudåkomma som återkom år efter år trots behandling med 

starka salvor som innehöll cortizon. Jag begärde återigen vård vid sjukhusets hudklinik. Det är snart 

ett år sedan! De har inte ens klarat av att ge mig en tid för undersökning trots remiss! Jag plågades av 

dessa hudbesvär och i ren desperation köpte jag "silversalvan" efter att ha läst om ks. Nu, endast två 

månaders senare är en hudåkomma som jag inte lyckats bli av med på över 20 år helt borta! Så den 

är definitivt något att rekommendera! 

 

Karolina Zether. En liten fundering, hur vanligt är det att man får lockar av att äta msm? Va och 

klippte mig idag och både jag och min frisör blev ganska förvånade över mina "nya" lockar är uppe i 8 

krm och har ätit det i ca 3 månader. 

 

Ron Jah. En av mina tatueringar blev lite infekterad nu i februari. Träffade min tatuerare nu, han 

frågade hur det gick. Sa att jag smörjde den med kollodialt silver. Asbra sa han! Fortsätt med det! 

 

Jan-Erik Boldén. Jag har också använt mig av hts innan jag började tillverka eget. Jag har inte testat 

ionosil än. Men mina bekanta säger då att ionosil slår hts med hästlängder. Men ionosil har ju mycket 

större erfarenhet bakom sig än hts så det skulle inte alls förvåna mig. Anders Sultan med fler i den 

här gruppen är sjukt vassa på att hjälpa till och komma med tips och råd. Det gör dom gratis 

dessutom. Man har liksom ingen ersättning för att vara admin i en grupp. Anders har dessutom fått 

en munkavle så han får inte prata om ionosils medicinska effekter på kroppen. Trots att han troligen 

bär på mest kunskaper om ämnet i Sverige. Jag tycker inte alls att det är konstigt att ionosil 

dominerar i den här gruppen. Det finns folk i gruppen som använder sig av andra märken eller 

tillverkar själv. Men dom flesta i gruppen verkar ha bättre erfarenhet av ionosil än något annat 

märke. 

 

Kim Okeijn Wahlberg. Vill bara dela med mig av ett kul tips denna blomma har aldrig blommat, men 

efter ja fyllde min tomma kolloidaltsilver me vatten så har den växt så de knakar. 

 



 
 

Eivor Andersson. Av alla de sorter KS jag har provat så är Ionosil absolut bäst och MSM är Lignisul 

klart bäst. 

 

Mariana Karlsson. Är så glad att jag inte behöver något annat en msm och silvervatten har 

fibromyalgi fattar inte att det inte är flera som tar msm o silvervatten. 

 

GunvorCarina Hedenström. KS, var lite skeptisk först :-) Men nu är jag också övertygad om att det är 

bra! Har haft besvär med bihålorna ett längre tag,efter att använt rent ks i fyra dagar känns det 

bättre. Känns som de fått liv igen. 

 

Andrea Gustafsson. Jag har testat HTS och Ionosil. De resultat jag fått från Ionosils KS är överlägsen 

HTS. Jag var magsjuk och drack HTS, hände ingenting och vart inget bättre. Detta förvånade mig då 

jag innan druckit Ionosil och blivit bättre med en gång. Återgick till Ionosils KS och vart bra på mindre 

än 2 timmar. Detta är bara ett exempel. Har använd Ionosils KS nu i flera år med fantastiska resultat 

både på mig, familj och mina hästar. När mina hästar har fått olika inflammationer och infektioner 

börjar jag alltid med KS. Sparat mååååååånga veterinärkostnader där. Inte behövt uppsöka veterinär 

på flera år pga skador mm. Så för mig är det överlägset allt annat som finns på marknaden. 

 

Maj-Britt Sandmark. Jag har i rent oförstånd köpt en Hightech Scandinavia för flera år sedan och det 

var totalt bortkastade slantar. Efter det hade jag ett långt uppehåll för jag upplevde det som 



overksamt. Men när jag ramlade på den här gruppen och insåg att jag hade fått tag i en annan 

produkt provade jag ännu en gång men nu med Ionosil och upplevde skillnaden. Frälst för evigt!! 

 

Annelie Svensson. Vaknade fredag morgon med skrällhosta, halsont, öronvärk o ont i hela kroppen. 

På kvällen tog jag 3 "silvergroggar", sippade på dessa, lika delar ks, citron och rödvin. Somnade 

förstås. Vaknade efter 3 timmar med feberfrossa, hög feber, låg och kallsvettades och mådde skit i 

drygt 3 timmar. Sedan fasade tillståndet bara ut. Efter ett par timmar var hosta, snor o värk bara 

borta. Mycket intensivt o intressant förlopp som jag inte upplevt tidigare. Nu på fm är jag bara 

behagligt trött efter denna pärs! 

 

Eva Franzèn. Gratulerat dig till snabb återhämtning ���!! Så fungerar det även på mig när 

något är på väg att bryta ut. 

 

Malin Persson. Måste bara dela med mig!Jag läser en härlig inbunden bok. Problemet är att min syn 

har försämrats avsevärt men jag har ändå läst över halva boken. Tillslut provar jag flaskan med msm 

och ks i (som jag inte använt på länge) som jag sprutar in i ögonen och omedelbart bums på en gång 

när jag börja läsa så är det en märkbar klar förbättring! Helt ofattbart!!! Vilken märkbar skillnad på 

någon minut!!! Jag blev inspirerad för länge sedan att prova MSM och KS i ögonen tack vara att 

någon delade med sig av sina erfarenheter. Det är bara det att jag inte använt det regelbundet utan 

bara då och då och tillslut har det fallit i glömska. Men när jag kämpade mig igenom texten i boken så 

plingade till i skallen att jag kan ju alltid prova den där flaskan jag blandade till för länge sedan som 

står i badrumsskåpet.   Blev bara så himla chockad över att det blev en sådan märkbar förbättring 

på en gång!!! Från att ha kämpat med att läsa så funkade smidigt. 

 

Peter Andersson. Blandar en tsk (5ml) MSM med 25 ml KS. Har en 30 ml sprayflaska. Funkar skitbra 

till kliande ögon nu i allergitider. 

 

Ari Palosaari. Jag och en kompis har använt MSM en tid och vi är båda närsynta vi hade båda 

synundersökning förra månaden och synen hade förbättrats med en halv dioptri. Han har inget MSM 

i ögonen, han äter det för sina knän. 

 

Johanna Soronen. Barna hade streptokocker i ändan och då fick dom dricka ks (bla) och så sprayades 

det i ändan. Tog lite längre tid än med penicilin MEN det kom inte tillbaka nå mer efter ks 

behandlingen.  När det såg bra ut i ändan och det kändes bra för dom så slutade vi spraya. Sen fick 

dom ks dagligen hela sommaren med diverse kosttillskott . 

 

Anna Andersson. Mitt ansiktet klarar inte av EMS-salvan eller EMS-krämen. Tror inte mitt ansikte 

klarar av lavendeln och kamomillen. Men på armbågar och händer och fötter fungerar det toppen. 

Jag smörjer in ansiktet rejält med Silverlotion istället och det fungerar toppen. Det är en plastflaska 

med häst och hund och katt på. 

 

Olle Svensson. Jag har haft odiagnosisterad "basiliom" vid tinningarna. Idogt smörjande med silver 

salva, halvår kanske, och nu återstår en något svagt rött område, ingen skorv eller kliande. Detta 

skedde för 4-5 år sedan. 

 



Lillemor Winberg. Är glad att jag vaknat för länge sedan och inte låter Läkemedelsindustrin profitera 

på min sjukdom . Den håller jag i chack med Holistisk medicin , KS och MSM.., otroligt tacksam att jag 

hittade rätt. 

 

Jeanette Hedell. Jag pratade för ett par dagar sedan, med en kvinna som fått lite KS av en vän. Hon 

hade använt det till sina bensår, baddat några gånger per dag och haft omslag med KS under natten. 

Hon såg skillnad efter bara ett par dagar. Så nu ville hon köpa en flaska och fortsätta. Ska bli 

spännande att få höra fortsättningen sedan. En väninnas hund opererade bort en knöl på magen. 

Operationsärret blev inflammerat, rött och svullet. Jag sa åt henne att spraya/badda på KS på såret 

och hon gjorde det på kvällen. Hon skickade sedan på morgonen över en bild på såret som var 

superfint, inte det minsta rött och sårkanterna hade t.o.m. vikt ihop sig och börjat läka. Bara över 

natten! Det var snudd på trolleri tyckte vi båda! 

 

Annie Forsberg. Sambon hade ett envist sår efter att han skruvat sig i fingret.. Han försökte med 

alsolsprit i säkert en vecka.. De blev bara värre. Började med ks omslag och efter 3 dagar var det helt 

läkt. Även haft de på sår på häst och även där har de läkt på bara någon dag. 

 

Gull-Britt Johansson. Vår Borderterrier op bort sina analsäckarna i höstas, några dagar senare fick 

hon en stor rörlig böld vid nacken där hon hade fått en del sprutor under op.  Vid återbesöket sa 

veterinären att det kan bli så ibland av injektioner men om det inte går tillbaka så kunde dom snitta 

så det skulle tömma sig om det som fanns något inuti. Vi rakade "bulan" och jag höll en KS blöt 

kompress över bulan några gånger om dagen i drygt en vecka sen var den borta. 

 

Hanna Waller Thorngren. KS Funkar! Jag har provat många ggr, både på brännskador och vanliga sår. 

Tvätta/spraya/badda morgon och kväll är det jag oftast kör, vid mer envisa sår gör jag samma sak fast 

lite hela tiden + ev. dränka en kompress och tejpa fast med kirurgtejp över natten. KS är effektivt på 

eksem också. Slutar klia ganska direkt och eksemen torkar ihop på nått dygn eller två beroende på 

storlek. Går så fort att det känns som om man nästan borde kunna se allt läka. 

 

Pernilla Frostemyr. Jag trodde inte heller att msm gav mig något och glömde/struntade i det i två 

veckor. Resultatet blev trött, orkeslös, ojämn i humöret och halvdeprimerad. Så jag insåg inte 

skillnaden förens msm gick ur kroppen. 

 

Susanne Borg. Jag fick också magkatarr i början  av MSM. Fick börja med några korn och öka. Jag mår 

bra av 1,5 tsk per dag. Jag tar det för att behålla rörlighet i muskler och i hela kroppen. Biverkningar 

jag har fått är att jag kan ta högre toner när jag sjunger och att ögonen är unga enl läkaren. 

 

Håkan Jan Wahlgren. Öka dosen 1 kryddmott i veckan, har ätit msm i 5 veckor nu är på en tsk och ett 

kryddmått. Var hos min frisör idag och hon undrade om jag haft gelé i mitt hår för det är mörkare och 

hårdare. Nej det har jag inte haft.mina värden hos hos hjärtläkaren förra veckan var från av nått 

värde ,vet inte vad från 167 till 10. 0 är bäst.har hjärtsvikt . Så nått måste ha blitt bättre. 

 

Johan Dittlén. Provade efter tips här - en matsked i vattnet till snittrosor jag fick 15e april. De är 

fortfarande ok, här på mitt köksbord!! Helt otroligt. 

 



Susanne Resenius. Ja,min ena orkidé har blommat oavbrutet i 3år,förr vissna dom bara. 

 

Gun-maj Heikkilä. Magen funkar jätte bra efter de jag börja med MSM. 

 

Lenita Strandberg. KS mot torra ögon?  Oja funkar bra! Finns en liten biverkning och det är att du kan 

se bättre! 

 

Viola Marklund. Sprejar Ionosil mot ögonen dagligen. hö öga fuktat mycket= torrt öga. Har även haft 

krokiga linjer=gula fläcken nu nästan raka. Det har effekt. 

 

Monika Andreassen. Synet mitt ble bedre av KS, optikeren forsto inget :) sprayet i ögon varje dag. 

 

Anna Stugvard. Började spreja med endast silver i går, ca en halvtimme efteråt är synskärpan klart 

förbättrad - otroligt! Måste skaffa msm också, kanske blir effekten mer kvardröjande av detta? 

 

Peter Nilsson. Jag tog bort en som var som ett russin. Gjorde en gröt av C-vitamin, MSM och 

silvervatten. Lägg det på ett stort vattentätt plåster och sätt det över märket. Men låt det inte sitta 

över natten, jag gjorde det och fick frätskador då. Tog ett par dagar, sedan lossnade den med lite 

hjälp. Efter ett år syns knappt någonting längre. Hade på det under dagtid, kanske åtta timmar, man 

känner när det börjar bli irriterat, då tar man bort det. 

 

Inga-Lill Sundberg. I går blossade ett stort otäckt munsår upp så jag har ihärdigt sprayat med KS 

sedan i går kväll. Nu känns det inget alls men syns ff lite rester kvar. Dessutom blev jag myggbiten på 

flera ställen av en liten ettrig mygga, årets första. Det kliade rejält och blev rött, hett och svullet. 

Efter 3-4 sprayningar med KS har det helt slutat klia och svullnaden gått tillbaks. Inte undra på att jag 

gillar KS! 

 

Fröken Maria. Använt msm sedan i december och här är mitt resultat! Uppe i 16 kryddmått. Kan 

tillägga att jag har tappat iallafall kanske 20 % av mitt hår de senaste åren så jag har tappat mycket. 

Bara fallit av i duschen. 

 

 
 

 

Mertz Laakso. I går en stor böld efter ett fästingsbett på min hunds lår. Efter att ha tvättat 2 ggr med 

kolloidalt silver är den nästan borta. 



 

 
 

Annette Holmberg. Håller på just nu med KS å askorbinsyra. Tagit bort en för några månader sedan. 

 

Mirela Radic. Jag hade väldans problem och använder nu KS som ansisktsvatten och rengöring 3 

ggr/dag samt EMS salva morgon och Cbd salva kväll. Finnarna nästintill helt borta på 3 veckor! 

 

Gun Holmberg. KS, citronsaft och litet rödvin..intogs Enl. "er ordination från gruppen" och flunssa 

känningen bara for sin kos.  Underbart. 

 

Nillan Gramell. En man berättar i en FB grupp. "Träffade ett par i 65 års åldern igår. När jag nämnde 

Kolloidalt Silver, sa han att hans kompis hade tagit det. Hade tumörer på lever o lunga. Tror han sa 

Malignt melanom också. Efter han hade blivit undersökt, (då fanns inga kvar), berättade han för 

läkaren vad han tagit. Läkaren blev stum". 

 

Margaretha Johansson. Jag har/haft en hudförändring alldeles vid underläppen, det var brunt lite 

ojämnt, vet att jag fick det när jag var i fjällen för några år sedan. Har tänkt många gånger på att gå 

till läkaren men det, men detta var bättre. Jag har baddat med ks morgon och kväll i drygt två veckor, 

och nu syns det bara lite, och det kommer att försvinna helt är jag säker på. Så effektivt ks är! 

 

Mertz Laakso Ion Silver behöver nog inte påstå så mycket, det finns så många personer med egen 

erfarenhet av Kolloidalt Silver att deras kundunderlag är nog tryggad för all framtid. Jag själv har 

sparat tusentals kronor när jag har behandlat infektioner på min (mycket älskade) hund. En 

behandling pågår just nu. Jag har bl.a. använt KS på analsäcksinflammation som i regel kräver ett dyrt 

besök hos veterinären. Jag tar det själv också... 



Mikael Lackner. Hade ett infekterat sår som inte ville läka, testa ALLT, inget funkade, la på lite KS och 

kompress och det läkte ut på några dagar.. Nu är saken den att såret inte var på MIG utan på min 

HUND, och detta vara några år sedan… Tror knappast placebo effekten som VoF alltid försöker skylla 

på spelar in på min lilla fyrbenta vän! 

 

Marie Winterstam. Kan bara säga att för mig fungerar det, just nu har jag haft känning av en 

förkylning, ont i halsen , har sprayat med KS/MSM i näsa hals med jämna mellanrum och är nu 

symtomfri och detta har fungerat flertal gånger. Har inte haft en förkylning på många år, har aldrig 

tagit en förkylningsspruta. Tacka vet jag KS! 

 

Camilla Johansson. Jag har opererat bort modertumör i bröstet, men har metastaser på levern.  

Så här gör jag : 

Basar min kropp med : 

Bikarbonat, 1tsk tillsammans med 2 tsk msm i ett glas vatten.  

Björkaska - 3 msk - 3ggr per dag.  

Försöker boosta immunförsvaret med : 

C vitamin - 9000 mg  

D vitamin - 10 000 iu 

Selen - två tabletter  

Magnesium - två tabletter  

Artimisinin - två tabletter  

Ingefära shot  

Rödbetsjouice shot  

Chaga - 3 dl om dagen  

Kollodialt silver - 3 dl/dag  

Gurkmeja - 4 kapslar per dag  

Svartkumminolja - 3 tsk dagen  

Aprikoskärnor - ca 15 om dagwn 

Försöker hålla ner pågående inflammationer i min kropp genom att ha koll på balansen mellan 

fettsyrorna, omega 3 och omega 6, genom att inta en olja med fiskolja, olivolja..  

Äter en halv färsk graviola om dagen.  

Cbd olja... Ca 10 droppar per dag.  



Alger för tarmfloran  

Följer Budwigmetoden genom att äta två matskedar linfröolja, blandat med två matskedar keso varje 

dag.  

Tror det var allt… 

Nu ger vi skiten en match!! 

 

 Jag har fått en omgång cellgifter. Tog denna blandning även under den tiden, så jag mådde faktist 

ganska bra. Har varit utan cellgifter nu i tre månader och vid senaste röntgen visade sig metastaserna 

i levern fortfarande krympa. Den största har krymt 1cm under tiden jag inte hade cellgifter!  

Den har nu krymt från 40mm till 12mm sedan i oktober förra året. min läkare vet att jag grejar  

och har aldrig sagt åt mig att sluta. Men har heller inte frågat VAD jag gör.  

Jag har faktist frågat min läkare att om hon vet något som har hjälpt andra, så hoppas jag att hon 

berättar det för mig. 

- Jag får bara rekommendera det vi har här.... Men jag har HÖRT att några använder Björkaska och 

kollodialt silver, men det är inget som jag får rekommendera eller kan pga att vi bara får 

rekommendera det som är forskat och beprövat.  

De är bakbundna och jag tycker fasen synd om dem. Men hon fick iaf ur sig det, fast hon inte 

rekommenderade det...  

Jag berättade att jag redan tog det då... Och en massa annat  

Ja det är mycket. Men det blir en vana. Jag vet ju heller inte vad som är vad som krymper dem, så det 

är bara att fortsätta … 

 

Patrik Näslund. På fredagen inhalerade jag KS med en pari boy. Hade en förkylning på gång med slem 

långt ner i lungorna, idag finns inga spår kvar av den. Känns som min astma är lite bättre också. 

 

Jimmy Strömberg. Efter viss tvekan, och nego-indoktrinerings påverkan, gjorde jag ändå slag i sak. 

Köpte mej en liten flaska KS,(originalet). Nu dryga tre veckor senare är jag övertygad om att detta 

hjälpt mej, och min mage. Är magkatarr's patient sedan tretti år, käkat losec i alla dess former, och 

link, novalucol, novalucid. Ändrat kostvanor m.m under åren. Har tack & lov inga förändringar i 

mag/tarm, gjort gastro. Jag har nu då tagit 5 teskedar KS varje dag i behandlingsyfte under nämnda 

period, därefter underhållsdos ett par tre gånger i veckan. Mag-tarmsystemet känns lugnare, hade 

nån form av utrensningsförlopp i början. Jag känner min mage så väl, och hur den reagerar att jag nu 

inte kommer misunna nämnda en skvätt KS. 

 

Marinette Danielsson Jag använder också KS då jag får återkommande ögoninflammationer (troligtvis 

pga rosacea) 

Alternativet är antibiotikasalva i ögonen och det tror jag inte är bättre... Jag vet inte om det är säkert 

med KS, men då jag ibland får ögoninflammation ett par ggr per månad, så måste jag hitta snabb 

lindring. Jag har bara använt silver i ett par månader och jag har inte fått inflammation så ofta som 

innan. Tillfällighet? Jag vet inte, men KS hjälper lika snabbt som antibiotikasalvan. 

 

Carina Bellis. Jag sprayar KS varje dag i ögonen. Hade det varit farligt hade jag varit blind vid detta 



laget.... Eller blå i ansiktet men är fortfarande vit... Tror inte ett skvatt på dessa läkare och deras 

mediciner.... Känns bra, synen blir klarare... 

 

Christel Flinkenberg. Droppar KS varje dag mot torra rinnande ögon. 

 

Jeanette Noterius. Använder också dagligen till mig och katterna, då den ena haft stora problem och 

gjorde tre operationer. Hennes svullnad under det ögat försvann på ett kick... alternativt silk eye livet 

ut för att fukta ögat... Vi är fullt seende alla tre och det finns andra fördelar ❤ det är min beprövade 

erfarenhet. 

 

Isabella Persson. Jag har använt ks på mitt barn sedan hon var nyfödd i ögonen och hon är en frisk 3 

åring idag....varit hos läkare två gånger dessa åren. Blöjexem ena gången vattenkoppor andra som jag 

använde ks på. Hon hade inga problem. 

 

Irma Wettergren. Det här inte skadat mina ögon och jag droppar ks i ögonen ganska ofta. Har gjort 

det sen 2001. 

 

Micce Lundh. Jag duschar min ögon med silver och msm och jag ser bara bättre och bättre! Hälsa din 

vän att han/hon har nog lite studietid kvar att läsa in och den lärdomen får man tillskansa sig själv 

utanför dogmernas rike! Visst är #KS bra? 

 

Alexandra Björklund. Jag hade munsår som var på väg att bryta ut riktigt stort på hela högra sidan 

runt läpparna. Kliade något fruktansvärt. Eftersom jag jobbar i butik och delikatessavdelningen så vill 

man ju inte riktigt ha ett sådant utslag. Dränkte en tops med KS och baddade. Två gånger under 

dagen dag 2. Nu är utslaget helt borta och det kliar inget mer… saved my life! 

 

Sonja Lasén. Funkar jättebra mot herpesblåsor också! Bara man sätter på KS genast man känner att 

det är på kommande! 

 

Elenor Rosdahl. Jag sköljermed KS varje morgon och kväll efter att jag borstat tänderna. Enligt 

tandläkaren har jag tandkött som honom. Han är 43 år och jag är 63 år, det är ett gott betyg tycker 

jag. 

 

Anonym med njursjuk man:  Jag vågade spruta in KS in i högra njurkatetern och 

Pseudomonasbakterien verkade försvinna....så nästa gång ? 3 dagar senare sprutade jag in 5 ml i 

båda njurkatetrarna....och det såg bra ut....Nu har jag gjort det 2 ggr till. Sköterskan har tagit 

blodprov och urinprov till Läkaren på Njurenheten och idag den 17:e fick jag samtal från Läkaren.  

Han sa:  Jag vill meddela att du gör ett fantastiskt jobb med din mans njurar.....njurvärdet är 

förbättrat från 30% till 35% !  HUR gör du? Jag svarade att jag spolar flera ggr i veckan och spolar in i 

njurarna tills det ser rent ut.  Och så får han ca 2 liter vatten in i peggen i magen varje dag. Vågade 

INTE än tala om att jag spolade in KS rakt in i njurarna!!!!!  Inte att han får det i allt vattnet heller.  

Vet ju inte VAD han skulle göra då????  Tvångsinta mig kanske....flytta på min man ??  Jag sa till 

sköterskan bara att jag gör något eget....sa inte vad.  Hon sa:  Tala om det för läkaren när han 

ringer.....jag vill INTE veta vad.  Jag bara log åt henne och sa att jag vill veta flera ggr hur det blir 

framöver.....först! Tror att jag är ganska ensam i hela världen att spruta in KS rakt in i 2 njurar och SE 



att det ser helt riktigt ut i kissepåsarna......och sedan få detta resultat. Men ..... jag var lite skraj innan  

jag såg detta själv. Det ser ut som om dessa turkosgröna pseudomonas bakterierna lugnat ner sig 

eller bara helt försvunnint ut ur njurarna i alla fall, för DÄR ska de INTE vara!!!!  

 

Maj-Britt Bernhardsson Skulle aldrig använda ngt annat än KS på inflammerat tandkött. Det bästa 

som finns. 

 

Sigge. Jobbar själv på en arbetsplats där ca 200 kollegor snurrar runt mig varje dag. Och varje dag 

förnyar många av dem arbetsplatsen med med mikroorganismer genom att ha ngn form av influensa, 

vara förkyld, snora, nysa, ha kräk-sjuka barn hemma etc. osv m.m. Även jag drabbades givetvis då 

och då av detta utbud. 

MEN… så för några år sedan snubblade jag över fenomenet ”Kolloidalt Silver” eller ”Silvervatten” och 

DET förändrade min vardag helt och hållet. Och då givetvis till det bättre! 

För sedan jag för ett par år sedan började med ett dagligt intag av KS har jag nämligen inte drabbats 

av några ovan nyss nämna krämpor alls — inte en ENDA gång! 

Använder det även som ”antibiotika” på sår… Lyfte t.ex. bort badkaret för att göra rent och skar mig 

då på en vass ”slemmig” plåtkant vilken säkert var laddad med samtliga kända bakterier från A till Ö, 

varefter pulsslagen genast började ”bulta” i såret — ett varningstecken på att en elak 

inflammation/blodförgiftning hade triggats. 

Tvättade rent såret med KS och plåstrade sedan fast en med KS indränkt bit bomullsvadd över såret. 

”Bultandet” i såret upphörde nästan genast och nästa morgon hade såret växt ihop UTAN att en 

sårskorpa bildats — där fanns bara ett ljusrött streck som minne efter det kraftigt blödande såret. 

Undrade först om jag drömt alltihop, men jag var ju tvungen att tro på mina egna ögon och 

verkligheten… 

Sedan dess köper jag en 5L-dunk Kolloidalt silver då och då. Och sedan dess har ingen i familjen haft 

minsta lilla krämpa… 

Och sedan dess har jag även läst på ordentligt i detta ämne och förstår/inser nu varför 

Läkemedelsindustrin, Sjukvårdssystemet och de flesta Läkare med näbbar och klor bekämpar denna 

”kvacksalveriprodukt”. 

För om det skulle bli allmänt känt, att man kan hålla de flesta pandemier, virus, bakterier och 

svampar i schack UTAN att behöva ”hjälp” från Läkemedelsindustrin, Sjukvårdssystemet och Läkare, 

skulle ju dessa inrättningar snart kollapsa pga. arbetsbrist/uteblivna ”kunder”. 

Och SÅ kan vi ju inte ha det — för hur skulle DET se ut om ingen blev sjuk längre?! Om inga köpte 

”mediciner” eller vaccinerade sig längre… Nej det går ju inte… Befolkningen måste givetvis hållas på 

en ”lagom” frisk/sjuk nivå — de får aldrig bli helt friska. 

Och av den anledningen är de flesta ”mediciner” behäftade med mer eller mindre allvarliga 

biverkningar eftersom OM någon mot all förmodan SKULLE bli frisk, så kan man ju förskriva andra 

”mediciner” och därigenom fortsätta tjäna pengar… 

Konspiratoriska tankar? Nej, jag är övertygad om att den kriminella läkemedelstillverkningen följer 

den listigt dolda agendan. 

Och av den anledningen vimlar det oxo av troll som ”Tibor” vars enda uppgift/agenda är att sprida 

osäkerhet och skapa rädsla. Faktum är att en armé av advokater, ”specialister” och läkare nyligen fick 

ge sig efter att i åratal terroriserat Sveriges största tillverkare av KS, eftersom det fastslogs i högsta 

juridiska instans att denne tillverkare inte på något sätt brutit mot någon som helst lag eller 



bestämmelse relaterat ”kvacksalveri” eller ”olaglig tillverkning av medicin”. Ett totalt nederlag för 

den maffialiknande ”etablerade medicinen” alltså! 

 

Eva Lindgren. Jag upptäckte silver för några år sen, och har alltid hemma. Har botat hundens kroniska 

tarminflammationer efter 11 år av diarréer och kräkningar är han helt fri från detta. Han hade diarre 

nästan varenda vecka och jag var orolig för att han inte skulle klara av detta eftersom han är en 

gammal farbror nu. Ingen veterinär har kunnat hjälpa honom och vi har hunnit med åtskilliga under 

årens lopp. Från dag ett som han fick silver och lite kokosolja varje kväll har han inte haft diarre en 

enda gång. Kattens svåra infektion i bakbenet läkte på tre dagar. Fjärde dagen kunde man inte ana 

att han nyss låg och höll på att dö. Den gången fick jag inte tag på veterinär eftersom det var storhelg 

och jag bor på landet där det är glest mellan dem. Infekterade sår förkylning eller magsjuka. Det 

hjälper ta mig fan mot det mesta. Och jag är så tacksam mot brorsans tös som tipsade mig. Tro’t om 

ni vill eller skit i’t. 

 

Sven Erik Nordin. Mycket pinsam okunnighet runt kolloidalt silver! Ännu pinsammare är det förstås 

att Livsmedelsverket bidrar till desinformationen – utan att kunna redovisa en enda vetenskaplig 

studie som bevisar deras ståndpunkt! Kolloidalt silver är EFFEKTIVT och OFARLIGT. Har själv på nära 

håll sett hur det räddat en människa från terminalt tillstånd av panceascancer – men det får man nog 

egentligen inte berätta om. ALLT som inte är kirurgi, strålning eller cellgifter betraktas automatiskt 

för kvacksalveri. Sedan spelar det ingen roll hur effektivt det är mot cancer. 

 

Susanne Resenius. Den här orkidén fick jag av min son på mors dag för 3 år sedan,den har aldrig 

slutat blomma - jag sprayar med ks. Innan ks, har jag säkert kastat 100 orkidéer, nu har jag fler som 

blommar. 

 



 
 

Margaretha Sunnergren. Om du äter lite Msm (organiskt svavel) så kommer ditt gråa hår att återfå 

sin naturliga hårfärg. Jag märkte en förändring efter ca 3 månader. 

 

Therese Wahlgren. Jag sprayar min dåliga hy med ks. Blir inte helt bra, men stor skillnad. Kommer 

som sagt inifrån såklart, mitt började efter jag slutade med p-piller. Hormoner. Men som sagt, för mig 

har det blivit lite bättre sen jag började spraya med ks. 

 

Zezze Ferrah. Jag sprayar också mjn hud med KS. Blir alltid så förvånad när jag vaknar på morgonen! 

Hur kan det blivit så bra på en natt bara? Värt att testa! 

 



Sigridur Thordardottir. Jag fick (förmodligen enl. 1177) spottkörtelinflammation och fick rådet att äta 

mer surt....ex. sitroner eftersom det stimulerar körtlarna. Jag har tagit KS och MSM i flera månader 

och har inte känt av denna spottkörtelinflammation på länge..... 

 

Lotta Redin. Jag har ppp det gick bort genom att jag spraya KS och Msm blandning låter det torka in 

lite sen smörja Silversalva gör detta några gånger om dagen. Mitt försvann på någon vecka efter alla 

år med kortisonsalva som jag hela tiden fick utskrivet som inte funka ett skit. Värt ett försök i alla fall. 

 

Elsemarie Hjorth. Har samma erfarenhet på Dupuytrens kontraktur ..mina händer o fingrar fungerar 

nästan felfritt efter msm o silverbehandling .....kom på köpet efter alla andra fördelar med en friskare 

kropp..... 

 

Åsa Ersson. Kombinationen ks ascorbinsyra och msm läker min psoriasis s.a.s. helt efter 20 år. Det 

kan komma nåt litet om jag slarvar nån vecka å dessutom stressar med jobbiga saker. Är helt läkt hur 

länge som helst annars med det jag intar, samt baddar då å då med ks. 

 

Anna-Klara Koljo. Har faktiskt trott att det varit lite överdrift hur bra msm är... Jag har kämpat med 

ett eksem på armen iett år som kliat så jag blivit galen!!  Efter två veckor med msm är det borta, bara 

ärr. Jag ÄLSKAR msm! 

 

Zezze Ferrah.  Eller hur! En vecka med msm här och mina eksem har minskat med 50%. 

 

Maud Johansson. Jag oxå har haft ett sår på benet i 15 år ja ni läser rätt 15 år! Borta efter ett par 

veckor!!!!!!! 

 

Anonym. Jag skrev och bad om råd, ang min man som har Alzheimers. Din rekommendation var, 15 

ml KS 4 ggr/dag, hålls under tungan i 2 min. Detta har han nu gjort i 2 månader, och jag märker en 

klar förbättring!!! Nu kan kan klockan igen, som han inte kunnat på över 1 år. Han kan skilja på 

nycklarna i nyckelknippan. Han kommer vissa kvällar ihåg vad vi gjort på dagen har han inte gjort på 

drygt 1 år. Jag känner mig överväldigad över de förändringar som skett och är naturligtvis 

överlycklig!! Jag tror förstås inte att han ska bli frisk från sjukdomen MEN....kan vi bara skjuta den på 

framtiden lite, så är vi tacksamma. Jag fortsätter givetvis med detta fantastiska KS, och kommer att 

höra av mig längre fram. 

 

Annika Clair. Gick in i nässlor idag och blev rejält nällad ( vet inte ens om det är ett ord�) hade med 

mig ks i små förpackningar och tvättade av benen med det... poff så försvann allt. 

 

Jessica Sand. Jag har min yngsta son är inte vaccinerad när han var ca 2 så fick 27 av 28 barn 

ögoninflammation på förskolan min son var det barnet som slapp han har fått silver sen från 1 års 

ålder. Nu är han 8.5 år jag vill inte under några som helst omständigheter vaccinera han har väldigt 

starkt immunförsvar för han har haft möjlighet å bygga upp det. Inga vacciner har brutit ner det. 

 

Susanne Borg. HTS funkade på infektion i öronsnibben men inte mot halsont. Bytte till Ionosil som 

funkade. 

 



Ann-Sofie Johansson. Helt otroligt, inte varit förkyld eller haft pollenallergi på hela året med KS. 

 

Per Bladin. Tandvärk.  Säger bara gurgla ionosil. Säger det av egen erfarenhet med fotbollsliknande 

kind det gick bort på ett dygn. 

 

Rigmor Olsson. Vi har ett äppelträd som va nära att bli nertaget efter att barken va röd o tappade 

massor gjorde ett expriment sprayade med rent ionosil på stammen o den tog sig de blev jätte mycke 

äpplen förra hösten � så här fin är trädet i dag. 

 

 
 

Carloscar Kacka Gunnarsson. Har sköljt munnen med en kapsyl ks i 4 veckor nu o när jag tog tand 

tråd i kväll så blödde inte tandköttet de minsta lilla, har under 35 års tid hört samma jävla tjat från 

tandläkaren att mitt tandkött varit inflammerat,de löste jag på en månad till en kostnad av ca. 100 



spänn. 

 

Katarina Glindevi. MSM....hjälper mot mycket men att det har en så avgörande effekt mot 

klimateriebesvär som snabba temperaturförändringar i kroppen (svallningar) har jag fått erfara. Skröt 

om att jag inte hade klimateriebesvär, MSM tog slut, och jag blev så fruktansvärt påverkad. Började 

med MSM igen och efter första kryddmåttet försvann besvären. Kommer aldrig mer sluta ta MSM. 

 

Carina Andreasson. Jag tillhör de lyckliga som också har den turen. 

 

Bodil Henriksson. KS sprider sig. Jag var med till universitetskliniken/vetrinärkliniken med en katt 

som hade infektion efter slåsskamp med andra kattter. Han hade feber och ett fult inf. sår + många 

mindre. Han fick 2 inj. med antibiotika + spolning av det fula såret.Jag sa ingen ting trots jag så fel 

dom gjorde. Vi skulle gå dit dagligen för inj. och oml. Efter 1 vecka så var kliniken stängt trots att vi 

hade fått tid. Kattens sår blev bara sämre så då tog jag saken i egna hender. Jag hade med mig ks. Jag 

hade ks i dricksvattnet, och spolade och la om såret x 3 i 3 dagar. Då åkte vi tillbaka till 

vetrinärklinikken. De blev så förtjusta att det stora såret hade blivit så bra, och dom små såren läkt. 

Dom plockade fram och skulle göra som som gjort för ut. Då sa jag stop och berättade vad jag hade 

gjort och att jag fortsätter med det. Dom hade inte hört om ks. Jag skrev ned så dom kunde slå upp 

det och läsa.. 2 dager efter så åkte hon som ägde katten tillbaka och då kom det en annan vetrinär, 

troligen chefen. Han visste vad ks var och dom hade så vi kunde få köpa. Dom var tacksamma för 

info. Det som jag inte vet hur dom framställer den för det stod nanosilver på flaska och inte något 

mera. Jag kom till att tänka på om det kunde vara smart och höra hur dom ställde sig till forskning på 

ks? Jag har hus där nede så jag åker till hösten och stannar då 5-6 månader. Forskning på ks då det 

gäller bakterier, virus skulle ha varit interessant. Det är säkert någon som vill ta en doktorsgrad?? 

 

Josef Baranyi. Min Rosacea försvann efter 3 dagars sprayande av KS. Sprayade 3 ggr./ dag och lät det 

självtorka. Köpte även "SILVERLOTION" som jag använde 3 dagar. INTE ETT SPÅR AV Rosacea!!!!!!!!!!! 

Har haft brännande smärta i flera veckor innan behandlingen. Mer eller mindre besvär av och till i ca. 

5 -6 år. Allt borta. Fin slät hy. Inte ett spår av Rosacea. Va glad jag är! 

 

Annica Rodas Fd Pedersen. Jag dricker rent ks, 2matskedar morgon o kväll. Även msm i en 

färskpressad citron varje morgon. För 1år sen fick jag diagnosen levercirros o alla värden va i botten. I 

okt-nov började jag med ks o msm o citron, för 2veckor sen va jag hos min läkare. Han log m hela 

ansiktet när han sa att mina värden va perfekta!!! :-) så det funkar helt klart. 

 

Josefine Dennerdal. Nagelsvamp. Måste dela med mig. Jag insåg för ett tag sen att jag hade 

nagelsvamp på ca halva min stortå. Jag tog en liten sax som jag doppade i ks och pillade under 

nageln, upprepande gånger. Sedan sov jag med ett plåster på tån, plåstret var dränkt med ks, gjorde 

detta vid två tillfällen med någon dags glapp. Detta var en vecka sen och idag så tappade jag den 

"sjuka delen". 

 

Alexandra Carlsson Fd Bergström. Detta är 3:e sommaren som denna blommar, men i år slår den 

rekord i antal knoppar! Tack KS. 

 



 
 

Jessica Palmgren. Måste berätta något fantastiskt. Mitt hjärta har astma enligt veterinären och ger 

jag henne 10 ml KS varje dag så får hon inga anfall. Men däremot kommer de tillbaka när jag inte ger 

henne KS efter några dagar. Suveränt vattenrengöringsmedel! 

 

 
 

Maj-Britt Sandmark. Mina birmor får alltid en msk ks i blötmaten varje dag. De dricker alltid upp det 

innan de börjar äta av maten. 

 

Mariana Karlsson. Min Berner får ks för han har dålig mage. 

 

Solanna Eir Bylund. Underbart & mina 2 hundar och katt får oxå det dagligen. 

 

Maud Wadén Nordin. Jag blev av med min bihåleinflammation mha ks. Sköljde näsan i ks 1 ggr per 



dag samt sprayade med jämna mellanrum. Försvann helt på 2-3 dagar. 

 

Fanny Crona. Ansiktsvatten. Jag kör ks typ 1 och en halv dl, två kryddmått msm och två -tre droppar 

lavendelolja i en sprayflaska. 

 

Weronica Ohlsson. Sprayar i halsen så fort jag känner av halsont, det går över direkt. 

 

Pernilla Sjögren.  Använt KS till allt möjligt som hälsan behöver läka ögon öron mun i vatten sår 

halsfluss tandvärk sär med inflammation nässpray sååå bra jo magsjuka också. 

 

Jessica Andersson. Bra bra grejs... gett till mina hästar vid nedsatt imunförsvar samt tvätt till sår... o 

givetvis till mig själv också. 

 

Sanne Jensen.  KS är kanon!! (Det vet du kanske redan, men tänk på att KS inte ska blandas ut med 

vatten, bl.a. för att det då mestadels renar vattnet i första hand.) Jag tar själv KS, ger familjen vid ev 

sjukdomar eller sprayar på sår. Och här hemma står det en plastskål med KS framme till katterna 

varje dag. Katterna älskar det och väljer det framför vattnet som står bredvid alla dagar i veckan!KS 

och MSM (1 del MSM och 5 delar KS) är världens mirakelblandning ska du veta.☺Det droppar vi i 

ögonen om någon fått en vagel eller ögoninflammation, sprayar i näsan vid förkylning och sprayar på 

minsta så och det läker på två röda. När jag fått afte i munnen (vilket är ett virus, är som en stor 

blåsa/sår som göra så ont så man vill dö!!!) har jag sprayat på KS/MSM. Vanligtvis tar det två veckor 

innan skiten slutat göra ont och börjar läka, men med KS/MSM har det tagit två dagar innan värken 

varit borta och efter fyra dagar har afften varit helt borta. Ja, det framgår nog redan, men jag tycker 

KS är kanon! Och då kan jag säga att jag "trodde inte på det" när jag började med KS. Men jag var 

desperat och som personen som "lurade på mej det" sa: 'du behöver inte tro på det, det fungerar 

ändå'. Och ja, det gjorde det! Sen måste jag säga att min hud har blivit bättre (hade svår akne innan, 

men är helt borta nu).  Så ja, KS har sååå många bra fördelar. Så inget jag någonsin kommer stå tom 

på! 

 

Anna Wynja Lindman. Dom har tom börjat använda KS i sjukvården nu! Själv har jag inte behövt 

antibiotika, sedan jag började med KS. 

 

Peter Hedman. Jag har en syster som använder KS med framgång. Redan de gamla romarna visste att 

silvervatten var effektivt vid behandling av infektioner... 

 

Robin Andersson. Visserligen en silvergrupp, men jag har läst om MSM också så jag känner att jag vill 

skriva detta. Pollenallergiker sen 30 år, varje vår. Fick tips om msm och c-vit i våras och har druckit 

1ts av dom var dagligen. Inte minsta reaktion på pollen i år. Fick en rejäl förkylning för 3 veckor 

sedan, inne på v2 av förkylningen slutade jag med msm och c-vit, hade feber och var ej sugen. Efter 

ett par dagar började jag förutom att nysa och må dåligt av förkylningen även känna allergiska 

besvär... då kan jag nämna att även om jag inte var ute när förkylningen var som värst så har det varit 

maximalt med pollen i luften här, och inget regn då... plus att jag alltid vädrar, så lika mycket pollen 

inne som ute. MEN där någonstans slog det mig, jag började på direkten med msm och c-vit igen och 

efter någon dag så var återigen pollenproblemen som bortblåsta. Någon som kan förklara vad MSM 

och C-vit faktiskt gör i kroppen? Det är ju helt enastående! INGEN POLLENALLERGI! Problemet dock 



verkar ju vara att det funkar så länge man tar det, slutar man så dyker klådan och nysningarna upp 

igen. 

 

Gunnar Alfvén. 0,5dl. LS morgon och kväll plus drygt en tesked MSM per gång. Det är min "grund 

inställning". Men det blir mer när jag har nå't skit i kroppen då blir det minst 3 dl. X 3/dag. Den 

berömda silver groggen är helt out standing. Jag har ett nedsatt immunförsvar som gör att jag 

blir/blev sjuk och inte fixar "barn baciller. I höstas fick jag lunginflammation som varade i två 

månader och är inskriven på immunbrist enheten där det visar sig att jag har en defekt på en T-cell. 

Jag har även ett tillstånd i kroppen som på latin heter "Pyoderma gangrenosum". Mitt immunförsvar 

anfaller min egen kropp ser den som en fiende så att sår inte läks utan blir super infekterade. 

Men...!!! Nu när jag började med KS och MSM (för ca: 25 liter sedan) så har jag inte haft en sjukdag. 

Inga sår eller infektioner. Tandsten borta, naglar, håret och skäggets kvalité 75% bättre otroligt men 

sant. Jag är nu 66 år ung men ifrån tre års ålder har besvären varit ett stort handikapp för mig tills nu 

❤. Som bonus har min kropp läkt ihop så mina knän och leder har slutat att göra ont. Oj, det där blev 

mycket de, men jag har nu fått ett härligt, hårigt och smärtfritt liv...!!! 

 

Lizette Eriksson. Fick chili i ögonen i dag efter jag hackat men åxå tvättat händerna. (Råkade peta mig 

i ögonen). Droppade i kolloidalt Silver och det gick över inom 5 minuter. Hjälper mot så mycket 

tydligen! 

 

Helena Lönnroth Grönroos. Gillar ks,tror jag blivit av med min tandlossning. Är så nöjd!! 

 

Håkan Perniel. Ja, du har helt rätt, Anders. Jag har nu använt ks i ungefär ett års tid och haft stor 

hjälp både att läka min hud när jag skadat mig, men en sak som också blivit bättre sedan jag hittade, 

genom min fru, ks, och det är rösten. Jag har både druckit och gurglat munnen med ks men också 

sprayat ner i halsen och upptäckte att rösten blev bättre. Som präst sjunger jag ibland solo bl.a. vid 

begravningar m.m. och jag har aldrig haft så bra röst som nu. Stark och säker. Så jag är väldigt glad 

att ks finns att tillgå. Ibland försöker jag föra fram ks möjligheter bland arbetskamrater, åtminstone 

bland dem som jag finner är öppna för nya tankar. Det är vi gräsrötter som måste ta framtiden i våra 

egna händer och undersöka vad vi kan använda antingen istället för eller som komplement till 

läkarvetenskapen. Jag tycker mest synd att myndigheter inte kan undersöka på allvar vad det finns 

inom alternativmedicinen som är bra och vad som inte är bra och på det sättet hjälpa människor att 

finna det som är bra, men tyvärr styr pengar och makt alldeles för mycket i dagens värld. Tack för att 

du finns och att du inte ger upp att föra fram det som är bra. Trevlig sommar! 

 

Åsa Ersson. Jag ville hjälpa en kille, han hade många kompisar å de lät mej förstå att jag va en idiot 

med mitt ks. De va minsann med i en helt annan grupp ha ha. Jag har nu fått sms från killen jag ville 

hjälpa att han köpt sin första egna flaska ks samt att han ville det resten av sitt liv. Helt ok. 

 

Åsa Morath. Jättebra med kritiskt tänkande, att inte bara svälja allt med hull och hår. Samtidigt 

tycker man väl att ett kritiskt tänkande bäst kombineras med ett öppet sinne. Därför använder jag 

mig själv som testperson och utvärderar KS den vägen. Två saker har jag upptäckt på kort tid. 1. KS 

fungerar mycket bra mot röda, kliande och rinniga allergiska ögon. Behöver inte använda 

ögondroppar längre. Droppar med KS. 2. KS är toppen mot allergisk snuva och nästäppa. Kan inte 

sluta med medicinsk nässpray ännu, men är försiktigt optimistisk. KS är ett mycket bra komplement. 



De här upptäckterna står jag för och kan använda som argument om någon får för sig att dissa KS 

utan egna bevis. 

 

Leif Leffe Lindblad. Har också positiva erfarenheter av KS. Min baksnuva har minskat något eftersom 

svullnaden på näsmusslorna går tillbaka något. Jag har inte kört på så länge men effekten finns, det 

känns. Doktorn ville skära i näsgångarna med 15% chans till bättring, men jag menade att det inte tar 

bort problemen endast symtomen.....det är som vanligt inom sjukvården. Här finns naturligtvis 

undantag för de som sysslar med brännskador och benbrott. 

 

Anonym. Hallå Anders kul som fan att va kompis med dig. Du skall veta att jag nästan har blivit 

religiös på KS och msm. Håller fördrag men allt och alla jag känner. Nu är jag uppe i 2 tsk och 3 

kryddmått varje dag. 11 veckor nu är pigg som fan, fast jag har hjärtsvikt. Läkaren sa för 6 veckor sen 

att mina prover på nått sätt gått ner från 167 till 10. Han vill ta ett nytt ultra hjud på mitt hjärta. Det 

finns fler i min vänkrets som har hjärtproblem och lyssnat på mina msm framgångar. Och dom 

behöver inte öka sina mediciner. Och är piggare än nånsin, men jag känner ingen utränsning efter 11 

veckor.  Hur mycket tror du att jag skall äta innan man känner denna utränsning som alla pratar om. 

Är 58 år, man. 

 

Anders Hall. För folk som undrar ifall Kolloidalt Silver (KS) är båg eller ej, så kan jag säga att jag i natt 

vaknade svettig och redo att kaskadspy efter att jag ätit tacos som tydligen inte var helt reko. Jag 

mådde så illa så jag faktiskt såg fram emot att spy, för att bli av med illamåendet. Jag tog två snabba 

klunkar av KS och sedan så mildrades illamåendet inom en till två minuter. Jag fortsatte att ta några 

klunkar och satte flaskan bredvid sängen (istället för en spann). Nu på morgonen mår jag bra, men 

jag känner att vad det än är som ville ut, nu kommer att ta andra vägen. 

 

Lotta Anfelt Sjödin. Jag kan då också berätta att jag vaknade igår med halsont, hängig och kände 

direkt att nu är det förkylning på gång. Är ny när det gäller ks, använt det några veckor men inte mot 

virus. Så igår tänkte jag - upp till bevis mitt kära ks! :) Sprayade, drack och tog en silvergrogg och 

vaknade i morse utan någon som helst känning av halsont, bara lite snuvig. Har aldrig hänt förut att 

jag mått bättre så här snabbt! Är väldigt glad för alla tips och råd i denna grupp och ännu bättre blir 

det om alla fortsätter vara vänliga mot varandra, uppmuntra och stötta. Hoppas ni har en skön dag i 

solen! 

 

Dianah Bäckström. Kul att du delar har liknande erfarenheter gällande magsjukan som vår son fick 

från förskolan. 

 

Ann Hallberg. Eksem. EMS salva skulle jag pröva. Min man har haft fruktansvärd eksem och torr hud 

som blivit bra med det. 

 

Märta Lindqvist. Mina händer blev mkt bra av att ta msm, men samtidigt smörja med en blandning 

av msm o kokosolja. Det blir lite grov känsla men "smälter in". Däremellan hällde jag på KS o gned 

runt överallt p händer o underarmar o lät torka. Hade zinkbrist pga koppar i vattnet. Sedan det är 

korrigerat försvann eksemen helt. Även aften. 

 

Karolina Haga. Dåligt hår. Viktigt är att ge kieseloxiden (silicea bla.) 2-3 månader innan utesluten 



effekt. Har gjort under för mitt hår som jag färgat och mixtrat med hela mitt liv. MSM har kickat igång 

växten men har dock tendens att mörka ner färgen. Gick från råttfärgad till mörk när jag började med 

MSM. 

 

Carita Pirnes Svensson. Min 13-åriga son berättade att han i morse vaknade av att 3 tår samt en bit 

upp runt "trampdynan" var röd och kliade, som om han gått i nällor. Han sprejade då som tusan med 

silvervattnen ( klok kille :-) ), och efter några minuter var foten som vanlig igen och har så fortsatt att 

vara. Vad tusan kan det ha varit frågan om??? 

 

Leif Leffe Lindblad. Svensk sjukvård blir mer och mer ifrågasatt. Min far dog av tablettförgiftning och 

åt 14 olika tabletter om dagen. Till slut fick han en grön tablett för att komma ihåg den gula. Utarmat 

skelett, och saknade mängder av mineraler och vitaminer i kroppen. Fruktansvärt att läkarna går 

efter läkemedelsindustrins strama tyglar, och endast förlitar sig på FASS. 

 

Karin Selin. Uretrit. Jag blir hjälp av ks. Tar ca 2-3 msk morgon o kväll och dessutom "tvättar" jag av 

mig oftast efter toabesök med pads indränkta med ks. Fungerar bra. 

 

Gerd Johansson. Min man får av mig endast 2 gr msm + 2 gr askorbinsyra (C-vitamin) Han äter 

blodtrycksmedicin men nu har det sjunkit kraftigt så den ska vi slopa.Vi ska prova utan den 

medicinen Vi är i 70+ åldern. så visst är det bra att mjuka upp ådrorna . Jag själv har slutat med min 

blodtrycksmedicin och är jublande glad för det. Jag intar 2tsk MSM+ 2 gr askorbinsyra + KS förstås 

morgon o kväll. 

 

Petra Sjöstedt Herrström.  Jag kan ju haka på här igen o säga att jag älskar MSM. Jag har ingen värk 

mer...inflammationen försvann i min axel . Ja jag kan ärligt säga att jag har inte ont någånstans mer. 

Ätit MSM sen i slutet av mars. 

 

Bodil Henriksson. Ja, det är hemskt att läkemedelsindustrien har sådan makt. I Thailand vet jag att ks 

kan andv., inom veterinärvården utan problem. Det var så att grannen hade en katt som hade slåss 

med andra katter. Matte som är svensk åkte till veterinärkliniken var och varannan dag. katten blev 

sämre och sämre. Jag hade 1 liter ionesil med mig från Sverige. Jag frågade matte om jag fick vara 

med och se hur dom behandlade katten. Inga problem, jag var med men sa inget. Det blev mer och 

mer var trots spolningar av sår och antibiotika som katten hade fått i ca. 14 dager. Den 5. dagen vi 

kom dit var kliniken stängd trots att vi hade tid då sa jag till matte: Får jag lov till att behandla katten 

med ks och göra det på mitt sätt? Inga problem. Katten fick ks 10 ppm att dricka + att jag spolade och 

beh. såren på mitt sätt. Katten var hos mig och efter 2-3 dagar blev han mycket bättre för varje dag. 

På onsdag åkte vi till kliniken igen och visade upp katten. Då dom fick se hur bra katten hade blivit 

från fredag till måndag blev dom lyckliga och. Jag berättade då vad jag hade gjort, men dom hade 

inte hört om ks. Dom blev mycket nyfikna på den här produkten och skulle läsa på. Dom tyckte det 

var fantastisktm.m. och hejade på denne här mirakelbehandlingen. Onsdag fick matte ta med sig 

katten till kliniken så chefen för kliniken fick höra om det här. Han blev helfrälst, och berättade att 

dom hade ks på kliniken. Margareta köpte med en 100 ml flaska, men det sto kolloidalt silver och 

ingen mer info. Han tog ett blodprov på katten och han hade kattaids! Kattaids är ganska vanligt i 

Thailand och dom smittar varandra då dom sloss. Jag blev skakis, men blev lugn för det smittar inte 

oss. Jag hade katten hos mig 24 timmar i dygnet, och innan jag åkte hade han ett sår som var som en 



½ ärta. I början hade han massor sår och ett mycket stort sår som det var massor med var i. Han blev 

som en hund och la sig i min resväska då jag skulle åka hem till Sverige. Då jag åkte hem efter 2 

månader hade jag inget ks kvar. Katten är nu plassert hos en dam som har 1 katt från förr med 

kattaids och dom här 2 trivs bra ihop. Det skulle varit roligt att testa ionisil som jag tar med från 

Sverige. Tänk om en kunde få forska på det här i Thailand. Undrar vidare på om Bangkok Hospital 

skulle vilja forska på svensk ionisil??  

 

Anonym. Min häst har en ink på varje sida vid sitt ena öga. Jag har smörjt med silversalva i drygt en 

vecka och jag har fått en känsla av att de minskat lite..Alternativet är att veterinären kommer ut och 

smörjer på en salva med cellgifter.  

Är inte så sugen på det... 

 

14 maj såg det ut så här: 

 

 
 

11 juni så här: 

 



 
 

Det läker underifrån och inget kvar i mitten mer än lite torrt fnas och pälsen börjar växa igen. Där det 

är rött har inkskorporna ramlat av och det ser lite köttigt ut..som om det håller på att vända ut och 

in.. kommer att fortsätta fotodokumentera. Drygt 3 veckor. Har försökt spraya minst 2 ggr/dag. 

 

Denna hästen har både blivit opererad och behandlad med salva med cellgifter i för några år sen. Det 

enda som hänt är att det inte växt så snabbt. Väldigt spänd på utvecklingen nu... 

 

21/6...snart en månad...är så imponerad av vad silver kan göra! 

 



 
 

29/7: Lite uppdatering på min hästs ink... Just nu ser den ut så här..sprayar med silver minst 2 

ggr/dag. Någon dag har vi glömt bort det. 

 



 
 

 

 

 

Sigridur Thordardottir. "Brytningsfelet på vänster öga är borta...." sa optikern och jag undrade; va?? 

"Ja det är borta, eller; i stort sett borta och ditt brytningsfel på höger öga har minskat kraftigt". Va?? 

Jag blev ju väldigt förundrat själv! Ja Och det var då jag berättade för henne; "vet du vad jag har 

gjort?" Jag har sprayat ögonen med kolloidalt silver och MSM. Då blev det hennes tur; "va?"...... Ja, 

igår var jag hos optikern. Det är två år sedan jag var där sist: april 2015. Jag har märkt stora 

förändringar i min syn de sista månaderna. Jag började spraya med KS+MSM för ca 4 mån. sedan.... 

tror det var i februari när jag var hemma sjukskriven för en fraktur i foten. Under dessa månader har 

jag allt oftare kommit på mig själv att lyfta glasögonen upp på huvudet för att jag ser bättre på 

datorn utan dem!! Trodde dock aldrig att just brytningsfelet skulle påverkas så mycket!! TACK till er 

alla i denna gruppen för att ni delar med er av ovärderlig kunskap <3 Och TACK för KS och MSM <3 

TACK Anders Sultan för att din fantastiska produkt och för din envisa kamp för oss alla! Jag blandade 



så som någon här sa; 1 del MSM + 6 delar KS. Jag har sprayat några gånger om dagen. För det mesta 

morgon och kväll men även många dagar där jag sprayat upp till 5-6 gånger om dagen för att jag 

tycker att det är så otroligt skönt! Har haft tanken inställd på 3 ggr om dagen som ett riktmärke. Jag 

behandlar varje öga för sig: jag sprayar ett par gånger medan jag håller uppe ögonlocket med 

fingrarna och "tittar så långt ner som möjligt och sen gör jag tvärtom; sprayar medan jag tittar så 

högt upp som möjligt samtidigt jag drar ner "nedre ögonlocket" så mycket som möjligt. ag blandade 

så som någon här sa; 1 del MSM + 6 delar KS. Jag har sprayat några gånger om dagen. För det mesta 

morgon och kväll men även många dagar där jag sprayat upp till 5-6 gånger om dagen för att jag 

tycker att det är så otroligt skönt! Har haft tanken inställd på 3 ggr om dagen som ett riktmärke. 

 

Mari Rickardsson. Intressant! Jag gör samma, sprayar med MSM och KS i ansiktet och ögonen. Tar 

även båda sorterna oralt. Jag var till optikern för att skaffa linser nyligen. Senast jag gjorde det var 

2013. I stället för -2.0 och -1.5 hade jag nu -1.25 på båda ögonen. Det lilla brytningsfelet jag tidigare 

hade var helt borta. Nya glasögon står på tur nu då de är för starka. 

 

Frida Welin. Jag droppar enbart KS på kvällen i mina ögon och nu när jag var hos optikern så har 

brytningsfelet på höger öga nästan helt försvunnit. 

 

Margareta Jernung. Har gjort som du...msm + ks till och från ganska länge ...har, ska bli spännande 

hos optiker nästa gång ... ögonen har blivit klarare och synen bättre… 

 

Marina Andersson. Jag har slutat använda mina läsglasögon.... har undrat väldigt mkt varför jag ej 

behöver dessa längre. Har dock enbart anv kolloidalt silver & msm varje dag i min smoothie. 

 

Margareta Frank. Jag har förbättrat min syn med KS, Har gått ner i styrka på läsglasögonen från 3,0 

till 1,0, tror att jag slipper helt snart. Glömde säga att jag sprayar i ögonen, och dricker varje dag. 

 

Sonja Hällström. Efter 1 års droppande morron och kväll kunde jag kasta mina glasögon som jag haft 

i hela mitt liv, har nu varit utan i 2 år, enbart KS alltså. Närsynthet enbart vad jag kan förstå, antalet 

droppar kunde variera, meningen 2-3 ungefär men kunde ibland bli någon fler av lite "feltryck" på 

pipetten. 

 

Anja Perniel. Sprayar också mina ögon med ks och Msm,morgon och kväll. Två månader. Min syn har 

förbättrats jättemycket. 

 

Jessica Berg. Uppehåll med MSM?  Jag gör inte uppehåll mer! Följde det rådet en gång och höll upp 

två veckor, efter typ tre år med msm. Fick jätteont i mitt knä igen, sedan tog det åtminstone två 

veckor till innan det onda försvann. Vart väldigt orolig att det inte skulle bli fler långvandringar. Så 

gör inget uppehåll. 

 

Ingela Schlyter Östlund. Jag sprayar i både ögon och ansikte och det är så skönt och väldigt effektivt 

mot inflammation som jag inte får längre. Bästa ansiktsvattnet! 

 

Cilla Täck. Min dotter hade ögoninflammation och jag droppade typ 3-4 st 3 ggr i 1 dag! Dagen efter 

inflammationen borta!  



 

Marinette Danielsson. Jag använder KS då jag har ögoninflammation, hjälper minst lika bra som 

antibiotika. Å hur bra är antibiotika att ha i ögonen..? 

 

Lena Hellstrand. Jag har sprayat KS i ansikte med öppna ögon i många år. Det som hänt, förutom en 

bra hy är att optikern är fascinerad över att synen blivit bättre och bättre. 

 

Kimona Segerlöf. Har behandlat alla mina vaglar med KS. Inte använt glasögon på minst 1,5 år. 

 

Helen Johansson.  Efter två dagar sprayning av KS ser jag mycket klarare, har även använt linfröolja 

som ögonkräm (försöker sluta helt med krämer, och snart tvål o schampo...?), inte bara klarare i 

fysisk form utan även klarare på ett annat plan :) Känns som om min resa tillbaka nu har börjat, idag 

på midsommardagen. Ett år sedan på midsommarafton påbörjade jag resan, en lång mörk tunnel och 

bara tilliten att på andra sidan finns ljuset. Känns som om jag snart borde ana ljuset nu. 

 

Maria Alexandra. Jag behöver varken astmaspray eller allergipiller längre och har tom kunnat skaffa 

katt utan problem. Trodde aldrig att jag skulle få så bra resultat av MSM. 

 

Mariana Karlsson. Samma här allt är borta astma o pollenallergi är borta sen två år med MSM nu, 

härligt ☉ 

 

Dan Andersson. När jag en dag undersökte mitt väntra öga mer noggrant upptäckte jag en ljus 

upphöjnad på ögonvitan. Den var ca 2 mm i diameter och liknade en liten blåsa. Jag kom då att tänka 

på ett tillfälle för någon månad sedan när jag var i närheten av en öppen eld och upplevde en mindre 

stick i ögat, kanske orsakat av en liten flaga från elden. Men att detta skulle vara orsaken är bara en 

gissning. I vilket fall kollade jag upp saken på Internet och hittade liknande symptom som kallas 

pingecula eller pterygium. Om det nu var en liten skada på ögonvitan skulle den kanske läka av sig 

själv så jag lät tiden gå då jag inte på något sätt hade obehag av den lilla blåsan. Men blåsan försvann 

inte av sig själv utan växte till en storlek på ca 3 mm och fick en mer ojämn form. Jag kom då att 

tänka på att kolloidalt silver brukat användas vid ögonproblem och bestämde mig för att först testa 

denna naturliga metod innan jag lägger flera hundra kronor på ett besök hos läkaren (jag har 

nämligen mer tillit till alternativa behandlingar och medel än de skolmedicinen har att erbjuda). Så 

jag sprayade det kolloidala silvret i ögat (på ett avstånd av ca 1,5 dm) en gång varje timme under ett 

par dagar (ca 10 gånger per dag). Efter några dagar verkade blåsan bli mindre. Jag slutade nog med 

sprayandet lite för tidigt eftersom blåsan kom tillbaka igen efter någon vecka. Jag upprepade dock 

processen och var mer noggrann och regelbunden (ställde äggklockan på en timme mellan 

sprayandet). Efter detta försök som pågick i ca tre dagar minskade blåsan igen och försvann helt! 

Ännu idag flera månader senare är blåsan helt borta utan några spår. Nu sprayar jag ögat med silvret 

lite då och då bara för att hålla det fritt från bakterier och infektioner eller för att ge ögat lite extra 

fukt vid torr väderlek eller vid arbete framför datorn. Det börjar bli en del av den dagliga hygienen. 

Jag gurglar även munnen med silver efter tandborstningen, som naturligtvis sker med tandkräm utan 

flour. Kan tillägga att jag använt sådan tandkräm (av märket Urtekram) i flera år utan några problem 

med varken hål eller missfärgade tänder. Alla borde se till att ha en flaska kolloidalt silver i sitt 

medicinskåp samt en sprayburk i beredskap! 

 



Carita Övelius. Under min mångåriga läkemedelsförgiftning använde jag under lång period kolloidalt 

silver och hade bara positiv erfarenhet av det. Jag hade mindre infektioner, jag blev av med en 

långvarig förhårdnad med hjälp av det. Jag blev aldrig det minsta lilla blå. Så röd som jag var av min 

läkemedelsskada hade jag faktiskt inte haft något emot att bli lite "blåare". Jag tillfrisknade 2005 och 

slutade med många av de medel som hjälpte mig under tiden. När jag för ca 1 år sedan hade en 

längre tids knappt märkbar inflammation i ett öga som hade opererats, kom jag plötsligt ihåg 

kolloidalt silver och provade. Inflammationen försvann och så hade jag en till mindre förhårdnad som 

också försvann när jag kom ihåg att jag hade använt kolloidalt silver förut. Jag brukar berätta för 

människor om just silver. Detta med "silversked i munnen" syftade från början inte alls på att någon 

var rik. Däremot betydde det att de rika under pesten hade råd att låta barnen ha en silversked i 

munnen för att silver är bakteriedödande. På så sätt klarade de rika pesten bättre. Lapis är ju också 

silver och det använde man i alla fall förr för att få bort vårtor som också är förhårdnader. 

 

Marina Arnlund. När jag känner besvär sprayar jag urinröret med ks varje gång jag kissat - en hel 

vecka! Det hjälper mig - ca 2 år sedan jag tog antibiotika p g a urinvägsbesvär. Ionosils ks. Jag har fått 

ett nytt liv! 

 

Anna-Maria Hjerpe. Jag kom ur träsket med upprepade uvi genom att varje dag ta 2-3 msk rent ks. 

Jag sprayade även vid urinröret. Därutöver drack jag saften ur en hel citron varje morgon samt 

ingefäradryck. Höll på så i tre månader men slutade när jag blev gravid. Har inte haft en enda 

infektion nu på 10 månader. Lingon är också bra att äta och jag sätter dem i min morgonsmoothie. 

 

Pernilla Larsson. Jag har sprutat upp ca 1 matsked upp i "apparaten" i 2-3 dagar....sen gick det över! 

Helt galet....har uvi ca 1 gång/månad. Men fick rådet att prova KS! Det bästa jag gjort! 

 

Lena Hammarstrand. En veckas behandling med silversalva. Det är min envise golfspelande sambos 

skavsår. 

 



 
 

Johanna Nilsson. Hjälp! Ska åka hem med eskalerande influensa i kroppen... hur mycket silvergrogg 

ska en ta under em/kvällen? Uppdatering senare: 3 dl ks, 2 dl vin å 1,5 citron senare tror jag banne 

mig det här gett sig. 1,5 lägre temp (38, 9 för ett par timmar sedan å 37,4 nu) samt en mycket mer 

dämpad smärta i svalget när jag sväljer. Tjihoo! 

 

Johanna Häussler Sand. När jag jobbade på hospice behandlade vi olika sår med silveromläggning 

med goda resultat. 

 

Sandra Mach. Msm e gryyyyymt! Jobbat som lokalvårdare men hade en period med trappstäd. 

Jag hade så jävulskt ont, kunde inte sova pga värk. Va vaken i flera dar och gick på mycke 

smärtstillande. En gång hade jag så ont att jag satt i en trappa och grät. Fick tillslut sluta. Nu kan jag 

gå mycke mer än innan och får inte alls den långvariga smärtan jag hade innan. Och KS gav mig min 

hungerkänsla tillbax - har inte varit hungrig på 11 år. Först undrade jag varför jag mådde så konstigt, 

hade glömt av hur de kändes att va hungrig. 

 

Robert Carlberg Sommar är högsäsong för fästingar som kan smitta människor med bland annat TBE 

och borrelia. 35-årige Robert Carlberg har haft båda sjukdomarna. Han blev svårt sjuk och har 

fortfarande kvar en del besvär. "Det har varit en lång kamp", säger han. 

 



Robert Carlberg från Södra Sandby blev långvarigt sjuk efter fästingbett. 

 

Det började en dag i maj för sex år sedan. 

Robert Carlberg, som bor i Södra Sandby, visste inte då att han hade blivit biten av en fästing. Men 

han har i efterhand insett att det som den dagen kliade i ena knävecket antagligen var en fästing som 

skulle göra honom sjuk i flera år. 

– Jag rev bort vad jag trodde var en sårskorpa i knävecket. Jag kommer ihåg att det kliade och sedan 

blödde mycket, berättar han. 

 

Några veckor senare började han känna sig ofokuserad, blev yr och fick försämrad syn. 

– Jag fick också hög feber, svettades enormt på natten, hade värk i bland annat nacke och rygg och 

kände mig extremt trött. Det kändes ungefär som en kraftig influensa. 

Han gick till vårdcentralen flera gånger och olika prover togs, men inga för fästingburna sjukdomar. 

– På vårdcentralen sade de att jag antagligen hade fått något virus och att jag skulle gå hem och lägga 

mig. 

En dag låg jag i sängen och kände att nu är det slut. Jag ringde min sambo och bad henne ringa efter 

ambulans. 

Men det blev bara värre. Robert kände sig utmattad efter bara en mindre ansträngning. 

– Jag jobbar som låssmed i vårt familjeföretag. En dag skulle jag skruva i två skruvar i ett handtag, 

men blev så trött att jag inte kunde fortsätta. 

Han blev sjukskriven och mådde dåligt i flera månader. 

– En dag låg jag i sängen och kände att nu är det slut. Jag ringde min sambo och bad henne ringa 

efter ambulans. 

 

När sambon kom hem hittade hon Robert avsvimmad i hallen. 

I ambulansen tyckte en sköterska att han borde testa sig för borrelia. På akuten hänvisade de honom 

tillbaka till vårdcentralen. Prover togs och det visade sig att han hade fått borrelia som spridit sig till 

nervsystemet eftersom han gått en längre tid med sjukdomen. 

Robert fick antibiotika och kände sig bättre, men några månader senare kom symptomen tillbaka i 

omgångar. 

– Jag gick till vårdcentralen där de sade att jag var frisk. Efter ett tag hamnade jag i en djup 

depression och fick antidepressiva medel. Det är vanligt om man har en obehandlad 

borreliainfektion. 



Mitt minne försämrades och jag glömde bort saker från barndomen. Jag fick problem med att prata 

och hade svårt att hitta rätt ord. 

Ett år senare blev han sjuk igen. 

 

– Då hade jag läst på mycket om fästingburna sjukdomar och krävde att fler prover skulle tas. 

Det visade sig att han hade fått borrelia igen. Dessutom hade han TBE och även bland annat 

anaplasma, som också är en fästingburen sjukdom. 

– Det var skönt att få ett besked, men jag tyckte samtidigt att det var konstigt att det skulle behöva ta 

så lång tid att få diagnosen. Jag blev också förvånad eftersom jag hade vaccinerat mig mot TBE innan 

jag blev sjuk. 

Robert började sakta men säkert må bättre, men hade kvar en del besvär. 

– Mitt minne försämrades och jag glömde bort saker från barndomen. Jag fick problem med att prata 

och hade svårt att hitta rätt ord. Jag har tidigare alltid haft full koll på jobbet, men nu fick jag börja 

skriva ner saker för att komma ihåg vad jag skulle göra 

Robert Carlberg känner sig nu någorlunda återställd efter sjukdomarna, men har bland annat 

fortfarande en del problem med minnet. 

Han har använt alternativ medicin eftersom han tycker att det gör att han mår bättre. 

Det är först i år som Robert Carlberg känner sig någorlunda återställd, även om han fortfarande har 

en del problem med minnet och när han ska koncentrera sig på något. 

– Det har varit en lång kamp. Men jag är överlycklig för att jag kan leka med min son igen utan att bli 

helt utmattad efter bara en kort stund. 

Han är besviken över bemötandet han fått från vissa inom vården och har gått med i en grupp för 

andra TBE- och borreliasmittade för att lära sig mer. 

– Det finns mycket okunskap om borrelia och TBE inom vården. I stället för att testa mig för det har 

en del läkare velat utreda mig för andra sjukdomar som MS, fibromyalgi och reumatism. 

Nuförtiden kollar han mycket noggrant efter fästingar på sin kropp om han varit ute i skogen eller 

rört sig i högt gräs. 

– Man tror kanske inte att ett sådant litet djur kan ställa till med så mycket, men se vad som hände 

mig. 

 

Robert Carlberg: Synd bara att media är så jäkla snedvridet och uppköpt... detta är journalisten text, 

jag redigera den själv för jag ville få fram bra fakta som kunde hjälpa andra såsom Kolloidalt silver, 

MSM, oregano olja, även om örter som Timjan, Pao D Arco, Artemisia Annua mm men det skulle inte 

stå med. Likaså om TBE vaccinet som jag inte rekommenderar någon att ta.. det tog dom oxå bort 

fastän hon ville att jag skulle säga 3 saker som kunde hjälpa andra där det första som jag sa var att 



avstå från TBE vaccinet... dom tog bort det med.. så det är inte riktigt "min egen" text. 

 

Margaretha Sunnergren. Det fungerar! Nu har jag ätit denna kombination med MSM och Gluko/Max 

i ett par månader och värken i axlar, höften och ryggen har avtagit. Även vc-läkaren tycker att 

Glukosamin var bra och naturligt. Däremot visste han inte något om MSM (som jag har ätit sedan i 

sept/okt-16) Men mina levervärden är finfina denna vecka. Förr sa läkare att jag har fettlever men jag 

har känt att det har hänt någonting i buken. Jag tror att jag t o m har blivit mindre sötsugen !!! Efter 

ett helt yrkesliv med ständig värk så är detta fantastiskt. Jag har haft en mindre burk. Jag har lärt mig 

att häst,hund,katt ägare är noga med tillskott till sina husdjur. Ibland har vi nog glömt bort att ta 

hand om oss själva. Insett att maten är mera näringsfattig numera. 

 

Ann-Marie Wonevik. Tar själv MSM för astma, allergi, läkning för bruten lårbenshals just nu. Tidigare 

op ländrygg. Mm mm...å det hjälper. 

 

Margareta Sund. Jag har haft nervsmärtor i fötterna och benen sedan jag var barn.Sökt hjälp för 

barndomen, aldrig fått hjälp förränta passerade 50 års strecket. Testade Tryptizol under en period 

och var helt smärtfri men vill inte äta psykofarmaka så det tar jag aldrig mer. Har testat msn nu under 

3 -4 månader, har mindre smärta nu men fortfarande ont speciellt när jag ligger ner. Men jag 

fortsätter med msm och hoppas att jag hittar rätt dos och blir av med värken helt. 

 

Dzenana Mehinbasic . Jag mådde dåligt av MSM i början, magen strulade bland annat men jag 

minskade intaget till några korn bara och ökade väldigt långsamt, har gått 3 månader och är uppe i 1 

1/2 kryddmått! 

 

Annika Eriksson. Jag har själv artros i axeln, nacken och knäna och har tagit msm i en vecka nu. 

Tycker jag är bättre för jag har inte lika mycket värk nu. 

 

Marie Mia Helene Hultman. Hej jag tar ks och tar var dag och msm pulver kommer imorgon.  Jag är 

så glad för jag börjat spruta ks i det öga jag hade svullnad under och såg väldigt suddigt - ska se efter 

denna lilla tid som en vecka knappt ser jag redan bättre och svullnaden ner jag är väldigt tacksam och 

nu kommer msm också. Va härligt att jag hittat detta kram allihop. 

 

Jenny Stjärnstoff Linderoth. Jag har haft svinkoppor sedan mitten av februari. Först två 

tiodagarskurer med antibiotika som inte ville hjälpa. Först när jag började dricka ks gav det med sig. 

Jag behöver behandla med ks fortfarande med är betydligt mycket bättre!!! 

 

Roger Juhlin. Min dotter fick urivägsinfektion i lördags riktigt dålig på eftermiddagen. Provade det 

vanliga tranbär,citron,men inget hjälpte. Det är lite svårt att bli "profet" i sitt eget hem. Hon fick 

feber på kvällen. Jag fick henne att prova att dricka silver +att fukta en binda med silver mot 

urinvägsöppningen. Söndag middag ringde hon pigg som en lärka o skulle träffa kompisar. Fortsatte 

att dricka silver nån dag till för säkerhets skull. 

 

Alexandra Barkow. En bekant till mig hade ALS och fick liggsår då hon den sista tiden var helt 

förlamad. Dessa liggsår försvann när kolloidalt silver applicerades. 

 



Fanny Crona. Min son fick hudsvamp (läkarens diagnos). Han skrev ut någon äcklig salva som vi skulle 

smörja varje dag i 4 veckor. I helskotta heller tänkte jag. Det blir ks med lite msm i. Här är resultatet, 

efter 4 dagar (inte veckor). 

 

 
 

Annelie Björk. Det hör kanske inte hit men jag måste få berätta en lustig sak. Jag var på en utbildning 

i hjärt och lungräddning och när kursen var slut säger kursledaren att han nu, när själva kursen var 

över, kunde ge sitt allra bästa tips. Och det var just KS. Han gav flera exempel på egna och andras 

erfarenheter där KS har haft en avgörande roll. Han sa att han alltid har en dunk hemma. Det har jag 

med. Törs inte vara utan. 

 

Peter Gerke. jag e övertygad att jag hade kronisk borellia men efter en kur på 3 månader med intag 

av silvervatten blev jag fri. 

 

Elisabeth Fält. Hund fick liggsår eller något annat skumt efter att varit inlagd för ormbett. Låg i bur. 

Fick tips på nätet om KS och att spraya på många ggr om dagen.  Det blev verkligen jättebra, det ena 

såret var som en krater. 

 



 
 

Caroline Esping. Borrelia. Min man drack ca 2 dl ionosil dagligen under några månader när han 

mådde som sämst och då kunde han jobba, sen tog han örter oxå! Men det var KS som gjorde 

skillnaden! För när han lade till KS så blev det bättre! När han tog bort KS blev det sämre! 

 

Diana Hultberg. Hela min familj är i ks-behandling för just borrelia o vi blir stadigt bättre bara jag då 

har gått från 70 symtom ner till max 10, så nej silver ökar antibiotikans verkan om man tar det. Samt 

vill man ha ännu bättre effekt på ks så tillsätter man väteperoxid H2O2 i 3 % blandning obs! läs på om 

väteperoxid. Väteperoxidens egenskaper tilldammans med ks fördelar silverjonerna i ännu mindre 

joner så att de bättre kan tränga igenom hjärnbarriären där borrelian gömmer sig samt tar sig 

igenom den svårgenomträngliga biofilm som omger de infekterade cellerna. Vi tar 10 -20 ml/ morgon 

o kväll i ca 1 år nu o tillsätter ett par droppar väteperoxid kväll. 

 

Marita Rinne. Tacka vetja ionsilver! Fick igår jättestora nässelutslag, med fruktansvärd klåda, på 

nästan hela överkroppen. Baddade några varv med silvervatten och drack ca 0.5 dl ionsilver med lite 

whiskey. Klådan försvann nästan genast och utslagen var helt borta följande morgon. Ingen 

antihistamin behövdes! 

 

Isabella Persson. Min dotter har haft ögoninfektion några gånger sedan födseln och jag har droppat 

KS Ionisil varje gång några gånger per dag och hon blev frisk bara två dagar efter. Jag hade en 

infekterad bula i ögat og använde KS till den. Inga biverkningar what's so ever. KS behöver inte 

spädas ut alls. 

 

Emma Persson Ströbeck. Vaknade kl 05 för ett par dagar sedan med ena ögat svullet och helt 

igenklibbat av var. Tvättade med KS. Gick och la mig igen. Vaknade igen kl 09. Fortfarande lite röd 



och svullen men inget var. Tvättade igen. Ett par timmar senare syntes nästan inget alls på ögat. 

Tvättade någon gång till och problemen försvann helt :) 

 

Nina Andersson. Använder på mina barn vid ögoninflammation. Den är borta dagen efter. 

 

Barbara Hagen. Jeg også, sprayer øynene med CS. både når de er tørre og om det kjennes som en 

infeksjon. Virker umiddelbart, no problem. 

 

Marjette Holmvall. Min man testade spraya ögonen flera gånger om dagen under 3 månaders tid 

och efter ett tag började han se sämre så han bokade in tid hos optikern för han trodde synen 

försämrats, men snopet nog visade det sig att hans syn blivit ett par "steg" bättre, därför såg han 

dåligt med sina gamla glasögon. 

 

Astrid Benes. Efter bara 1 dygn är Alice, min hund mkt bättre i ögat. Hon har öppnat det och det ser 

bra ut, tack vare KS...Tack alla som supportat och stöttat och givit råd...när vi behövde det..TACK! 

 

Maria Nordqvist. Ja, jag har använt det på mina djur både katt och hamstrar som har haft infektioner 

som försvann utan problem. 

 

Britt-Marie Elisabeth Ryd. Jag har tagit bort en vagel genom att badda Ks på den. 

 

Diana Corneliusson. Jag har behandlat flera kunder med silver och höga doser c vitamin och L lysin, 

för borelia. och det har hjälpt, den som var sämst är i dag helt utan symtom. 

 

Astrid Benes. Tack alla som gav råd och stöttning, när vi behövde det! <3 Alice, min hund, är efter 

bara 1 dygn, mycket bättre i sitt öga (ytlig skada på hornhinnan) och har öppnat det och det ser bra 

ut. Hurra för KS !! :D <3 Så glad att jag inte valde alla de mediciner de skrev ut till henne hos vetten. 

 



 
 

 

Annett Schulze.  Gick med borrelia i 5-6 år utan att veta om det... bara min envishet efter alla dessa 

år gjorde att jag ens testades för borrelia. Hudläkaren sa att det var det högsta värdet på borrelia hon 

någonsin hade sett. Fick antibiotika i 2 veckor, som inte hjälpte ett skit. När jag påpekade att 

borrelian var kvar (hela höger vad var helt rödflammig!) så sa läkaren att den visst inte var det. Jag 

var färdigteraperad, inga fler undersökningar gjordes. KS i 9 månader... sedan var den borta! 

 

Helena Carlson.  När jag fick perioral dermatit slutade jag använda rengöringskräm, ansiktsvatten och 

dagkräm (fast jag endast använde Rosen Seriens naturliga grejer) Fick även sluta med att sminka mig 

(använde Bare Minerals som ska vara naturligt och bra). Då gick det över på några veckor. Använder 

numera endast Weledas Calendula tvål samt Kolloidalt silver som ansiktsvatten. 

 

Björn von Backe. Jag fick svamp på min chiliodling pga för hög luftfuktighet. KS i sprayflaskan som 

fick täcka alla plantor, överallt. Ingen svamp kvar :) överskottet från flaskan (2-3 liters) vattnade jag 

ner till dom minsta och sköraste plantorna. När jag fick rotröta(?) till mina andra chiliplantor som står 

i hydro (DWC), alltså odling i bara syresatt vatten, så hällde jag ut allt vatten, fyllde på med nytt + En 



rejäl skvätt KS och rötterna blev vita och fina igen. 

 

 
 

Sticklingar trycker jag ner i kokoskuber som blivit dränkta i KS. Tar sig vareeeenda gång :) Funkar 

bättre än diverse rotstimulatormedel. 

 

Astrid Leitner. KS! Bästa hjälpen när man brännt sig! stekte i kokosolja i går kväll. Det stänkte upp 

ordentligt på handen. Gjorde dj^^^vligt ont. Skäljde genast med kallt vatten - sprayde KS - sedan 

silverplåster på. Sakta gav sig smärtan för att helt försvinna. Idag bara ett minne blott. KS bästa 

hjälpen! 

 

Aðalheiður Haraldsdóttir. Min dotter var med om en cykelolycka förra veckan, ramlade på cykeln 

och landade på ansiktet. Hon fick skrapsår på hela höger sidan av ansiktet och fick sy 7 stygn i 

överläppen, både på utsidan och insidan. Tredje dagen var hon jättesvullen och med mycket 

blåmärken och då kom jag ihåg att Sigridur Thordardottir hade berättat för mig om kolloidalt silver 

och msm (Tack, Sigga). Jag googlade lite och läste att sår läker 50% snabbare med msm och har 

använts på brännskador i USA så jag lät dottern spreja blandningen på sitt ansikte och i munnen 5 

gånger om dagen. Fyra dagar senare hade alla såren läkt (förutom läppen) och bara lite rodnad kvar! 

Nästan all svullnad och blåmärken var också borta och jag tror inte att det hade läkt så fort utan 

silver/msm blandningen. 

 

Camilla Arlebrink. Din hund behöver ha silvret rent om det ska ge ordentlig effekt på borrelian. Och 

han behöver ha ordentlig mängd också. Häll rent i en skål och lår Honom dricka fritt. När silvret är 

slut kan han få vatten. Vi snackar inga teskedar här nu utan dl åt gången. Jag har själv botat borrelia 



med KS och det gäller att vara enträgen kombinera gärna med oreganoolja. 

 

Anette Norrgrann. När min dotter var kanske 3 år fick hon tag på flaskan med kolloidalt silver. Hon 

var helt galen i det. Hon drack kanske 3-4 dl. Jag ringde runt till olika ställen, det värsta som ev skulle 

ha kunnat hända var en lätt blåaktig hudton. Fast knappast av ks. Det fick hon inte heller och inte 

något annat problem heller. dag är hon 13 och fullt frisk. 

 

Lena Tolf. Nageltrång. Dränk en bomullspad i KS. Lägg mot området och tejpa ordentligt. Det tog mig 

två nätter innan Allt var borta. Inte ett spår fanns kvar. Fantastiskt glad att KS finns. 

 

Magdalena Karlsson. Min son hade så på båda fötterna, jättelänge. Men när jag till sist lyfte 

nagelkanten där såret satt och sköt under en vikt kompress där några nätter med KS omslag blev det 

helt plötsligt bättre och till sist bra. 

 

Ann Person. Vi blev utskällda av veterinären då vi inte ville få behandling vid analsäcksbesvär som för 

3e gången var tillbaka. Vi sprayar med msm/ks blandning och han har blivit frisk från förträngningar 

som innan uppstod. Han får tre tsk msm i maten samt ks i sitt dricksvatten dagligen. Han går på vad 

som helst vår lille labbe. Placeboeffekten är 100%! 

 

Jennifer Andersson. Haha ja att min lilla hund fick tillbaka sin urinvägsinfektion när hon fick en 

antibiotikakur, men med KS är hon hittills fri från besvären! Men det är väl placebo? 

 

Rijalda Papic. Igår fick jag besvär med magkatarr, detta brukar hålla i tre dagar och sen försvinner de. 

Testade med att klunka i mig ett halvt glas ks. Har inte kännt av den sen igår i vanliga fall brukar ja ta 

tre msk daligen vid dessa besvär. Har då lindrat besvären men inte försvunnit helt. 

 

Ann-Katrine Backman. Jag har en kund som tänkte han skulle ta ordentlig dos och drack upp 5 liter 

på 6 dagar -  detta är ca 1 år sedan och personen har aldrig mått bättre. 

 

Curt Larsson. Idag den 11 juli 2017 gick jag till ögonkliniken i Västerås och de gjorde en undersökning 

av synen och mitt vänstra öga för tredje gången. Vid det första besöket i juni i år 2017 så hade trycket 

gått ner från 30 till 27. Jag har ENDAST använt Collodialt Silver (Ionosil) som man köper på hälsokost. 

Jag droppade lite vårdslöst i vänster öga. Men sedan droppade jag tre ggr dagligen i vänster öga. Och 

idag den 11 juli 2017 var trycket 22. Jag har ALDRIG öppnat ögondroppsflaskan. Jag litar på Guds Ord 

i Psaltaren 12 vers 7 Psa 12:7 SFB14 HERRENS ord är rena ord, silver luttrat i degel av jord, renat sju 

gånger. Det är det bibliska receptet på kollodialt silver. 

 

Simone Rettig .Curt, sprayade bara med KS?? Jag ska med göra det kolla, om det gått ner..hade 25 i 

båda, efter nån vecka med KS å msm så hade det gått ner en grad i ena ögat. Så jag sprayar med 

dagligen. 

 

Kimona Segerlöf. Silversalvan är toppen! 

Lena Sågerås. Silversalvan har jag som dag/natt kräm, använt den ett par år nu, inga konstiga 

biverkningar förrutom en väldigt fin hud. 



 

Therese Hamberg. Blev av med min UVI på fyra dagar med KS. Tog 1 msk varannan timme. Värsta 

symtomen försvann på några timmar bara. På morgonen första dagarna var lite av symtomen 

tillbaka, då jag inte drack något på natten. Nu på fjärde dagen känner jag ingenting. Fortsätter dricka 

några dagar till för att slippa få tillbaka den. Så glad att slippa äta antibiotika! 

 

Lisa Blocky. Jag botade min borrelia med Silvergrogg i en månad sen en underhållsdos på 3 

matskedar per dag med eko-citron. 

 

Angelica Hellstadius. KS funkar också jättebra på t.ex bitmärken från en liten hundvalp. Så slänger på 

lite silver och kompress så är dem fina en stund senare. Även mot svamp i tånaglar. KS är toppen! 

 

Gunilla Rentzing. Dag 1. Rensade ogräs i häcken. Fick två försåtliga, rejäla hagtornstaggar djupt in i 

tumme och pekfinger. Värkte och svullnade - pekfingern värst - och rodnade. Doppade fingrarna i KS 

kväll och morgon. Dag 2. Värken borta men fortfarande spänt och rodnad kvar under huden. Tog två 

silvergroggar under dagen och nytt silver"bad". Nästa morgon fiiina friska fingrar igen. 

 

Carola Öman. Jag har bara erfarenhet av Ionosil. Men jag brukar hälla upp på ett fat till vår katt. Han 

väljer det alltid före vanligt vatten och dricker som att det var den godaste grädden. Ge honom fri 

tillgång till silvret. Hoppas att det hjälper din katt! 

 

Gunnlaug Axelsson. Blev rekommenderad msm av en kompis . Har ätit drygt en månad mycket 

bättre i mina leder Sa även till min vän att jag tycker att jag ser bättre nu utan glasögon, men måste 

ha glasögon när jag läser då nämnde hon KS som jag har köpt nu och ska spreya i ögonen. Skulle vara 

kul att slippa glasögonen Nu är det besvärligt när jag har dom bara när jag läser vet aldrig var jag la 

dom sist (bara lite info).  

 

Robert Forslund. Tog en tom Nässprayflaska och har den för KS som jag sprayar pannan och näsan 

med så snart jag märker av rocacea, funkar i mitt fall klart bättre än Rosex-salvan . 

 

Emelie Em Josefsson. Jag hade neurologisk borrelia. Det gick att bota med ks och rätt näring samt 

laddat vatten... kunde inte ens hålla min telefon el kaffekopp när jag var som sämst. Kunde heller 

inte gå utan hjälp. 

 

Jeanette Hedell.  Jag känner till några kvinnor med kronisk uv som blivit friska med Ks. Dränk in en 

binda el dyl och ha mot urinröret. Det brukar göra susen då vi kvinnor har så kort urinrör. 

 

Jenny Falk. Jag har uretrit och de månader jag drack ks hade jag inga problem alls. Min urolog fattade 

inte hur jag kunde se så bra ut. 

 

Birgitta Widing. Har läkt ut ständigt återkommande UVI, duschar med KS, använder också en 

gummispruta vid behov, ett nytt liv. 

 

Anna Pedersen. I ett par dagar har jag haft ont på min högra sida i halsen, säker på att det var på väg 

till en halsfluss. Igår kväll gurglade jag ks, idag är det som bortblåst. Asså denna mirakel kur ❤Jag har 



även använt denna när jag brännt mig i solen vi ett tillfälle, dagen efter kände jag ingenting. 

 

Petra Danielsson. Invänjning av MSM.  Jag fick börja med några korn, och har efter två år kommit 

upp i ett halvt kryddmått. Så det är väldigt olika vad man klarar. För er vars mage säger ifrån, prova 

att ta en tesked eller ännu hellre en matsked med kallpressat ekologiskt kokosfett före. Jag brukar ta 

det i THE, eller bara köra lite oilpulling först, sedan tar jag MSM med pressad citron i vatten. Det 

klarar magen bra! 

 

Nina Eklund. Fick ont i halsen första semester dagen, drack silver groggar och det gick över, helt 

fantastiskt! 

 

Cristina Styrén. Jag jobbar som undersköterska på en korttidsenhet. Vi har fler hundra ut och 

inskrivningar varje år. 99,8 % av dess har mediciner. Varje gång någon inte har medicin blir man 

förvånad.  Rätt läskigt, egentligen. Alvedon, Simvastin, Trombyl, SSRI och lugnande/insomning har 

väldigt många nästan som standard. Lägg därtill blodtrycksmedicin, starka smärtstillande och insulin 

för de som behöver. De som har minst eller ingen medicin är ofta mellan 90 och 100 år. De som har 

flest är ofta födda på 40-talet. Bara en lite reflektion. Det verkar också som om när man får ett 

läkemedel som ska hjälpa till med ett problem så skapar det en obalans så att man snart få får fler 

osv. Min egen farbror är nu uppe i 19-20 olika sorter. Allt detta åker ut i våra avlopp och ut i vårt 

dricksvatten. 

 

Kerstin Sörensen. Hurra hurraaaa... vad KS ä braaa! För en vecka sen var jag knallröd och brännhet 

på ryggen och hade hög feber... 39,8 mitt på dagen när jag var till läkaren. Jag fick veta att det var 

Rosfeber. Läkaren skrev ut antibiotika som jag genast skulle börja med. Jag åkte hem men blandade 

istället till Silvergroggen. Tog en msk varje halvtimme de första dagarna samt smorde "rosen" med 

EMS-creme flera ggr/dag samt sprayade med KS ibland. Efter några dagar började det röda lägga 

sig... och febern gick neråt. I tisdags var jag helt återställd. Guud så skönt att slippa penicillinet (som 

jag brukar få sådana biverkningar av)... 

 

Lillan Papp. Detta silver är så spännande och min mor som är på sitt 91:a år är så lycklig så ni kan inte 

ana! :D Hon har haft något i sin bröstkorg sen snart ett år tillbaka och efter att sprayat med ks+ msm 

har funkat så kanon för henne, så nu kan hon vara ute och gå utan att vind eller fuktighet gör att hon 

har svårt att andas och hon blir inte så andfådd och är inte heller så trött :D Underbart! <3 Min son 

sprayar bara nån gång för sin allergi med ks+ msm, men snuvan nästan borta och lika så de rinnande 

ögonen. Vi vet ju förstås inte om det som blommat i gräs och blomster är över nu, men så snabbt har 

det inte gått över förut :) Har använt produkterna på både människor och djur ett tag nu men hela 

tiden nya upplevelser från oss själva och er alla här :D Inte svårt att vara en åf då, och ION ville jag 

skulle berätta detta här vad vi upplevt! 

 

Sven Erik Nordin. Jag är förstås bara en "anekdot" - men faktum är att jag under ca tre år DAGLIGEN 

intagit ca ½ dl kolloidalt silver, och den enda "biverkan" jag upplevt är faktiskt att min cancer 

försvunnit - samt att jag under den gångna tiden inte ens drabbats av en banal förkylning eller någon 

annan infektion. 

 

Sven Erik Nordin. Tyvärr har läkarna i princip INGEN utbildning i kost och nutrition (om de inte på 



eget initiativ skaffat sig sådan utbildning), så det är inte konstigt att de inte kan ge några kostråd - 

eller att deras råd blir direkt kontraproduktiva, om de ger några. När jag efter min cancerdiagnos 

frågade min läkare varför jag inte fått några kostråd, så var hans chockerande svar: "Hur kan du 

någonsin tro, att cancer skulle ha något med kosten att göra?" Kommentarer överflödiga! Och jag har 

aldrig träffat en läkare som ens undrat vad jag äter! Kostens självklara betydelse för vår hälsa tycks 

inte ingå i deras "felsökningsschema"... Ändå var detta en självklarhet för "läkekonstens fader" - 

Hippokrates - redan ca 400 f.Kr. Riktigt pinsamt, och förödande för den medicinska praktiken i dag - 

och för oss patienter! 

 

Anita E Andersson. Använder ca 2 msk/dag rent KS sedan ca 3 år.. mer vid infektion, ingen påverkan 

på goda bakterier. 

 

Inkan Pling. En dag på vårdcentralen i väntan på läkare kommer en kvinna inrusande & skriker, jag 

har bränt mig, hon ropar på hjälp å håller upp vänster arm som är skållad från armbåge till handled. 

Jag sliter upp min flaska med Kolloidalt silver, som jag alltid har med mig & i ren reflex sprayar jag 

hela hennes arm. Hon tittar på mig å säger åååå vad skönt det där känns, syrror å personal bakom 

disken tittar på mig & frågar vad det var å jag svara KS, vilket jag fick ett stort leende å tummen upp 

av. Dom visste mycket väl att jag nu lindrar hennes skada. Tyvärr hann jag aldrig prata med kvinnan 

för jag var tvungen att gå. Däremot träffade jag på en syrrorna vid ett annat tillfälle & hon stannade 

& frågade vart hon kunde köpa KS. Säger en hel del!  En annan historia är när mitt ex fick 

psykofarmaka mot sitt hiatusbråck i över 8 år innan de gick med på nåt så simpelt som en gastro! I 8 

år spydde han galla å svimma flertal ggr inför barnen som var så små att vi hade stora lappar med 

112 nr lite överallt i lägenheten  i deras höjd för att dom snabbt skulle kunna ringa på hjälp. Hade jag 

vetat om KS på den tiden hade vi sluppit både läkare & i sin tur omeprazol i resten av hans liv! Om 

det hade hittats i tid! 

 

Cecilia Edlund. Sen jag börja borsta tänderna i bara vatten och sköljer med KS efter är mina tänder 

MYCKET bättre. När jag är muntorr tar jag kokosolja. När jag vill bli extra fräsch i mun lite 

pepparmyntsolja. Nästa kallelse till tandläkaren tänker jag faktiskt avböja för att jag inte behöver. 

Sparar massa pengar mm. 

 

Anette Svensson. Med kolliodalt silver lyckades jag rädda min min man från amputation av foten pga 

diabetes, dagliga omläggningar i ett års tid, och foten är fortfarande kvar, trots läkarnas "skyll dig 

själv om du väljer att inte amputera”… 

 

Maria Etmi. Jag har bränt mig ofta vid matlagning och använt KS direkt efter. Har varken fått några 

blåsor eller haft smärta. Har även fungerat vid magsjuka. 

 

Helene Skantz. Det har jag också, har en sprayflaska i köket. Sprayar mitt ansikte om jag fått 

förmycket sol. Och om det har varit mycket pollen i luften. Nu slant mitt finger, sprayar mina ögon 

om jag känner klåda från pollen. Det fungerar kanon. 

 

Therese Turner Goffhé. Min son brände sig på ett varmt avgasrör på mopeden, en ca 30 cm lång 

brännskada. Det användes silveromslag på sjukhuset och vi fick tipset om att tvätta rent med 

kolloidalt silver. Såret var hemskt men idag ett år senare syns det knappt någonting! Har dessutom 



hjälpt dotterns hy! 

 

Anette Ahlenius. I förrgår brände sig min son på en het ungsform och stod och spolade fingrarna när 

jag rusade fram med KS spray som han sprayade med istället. Jag glömde av händelsen och igår stod 

han i köket och fixade kaffe till mig och visade upp sina fingrar: Titta mamma. Syns ingenting idag. Jag 

bara log och nickade. Han som varit så skeptisk till KS! 

 

Margaretha Sunnergren. Jag har ätit MSM och ks sedan i höstas och nu är mina lever värden ok. Jag 

har dragit ner på socker och övriga kolhydrater. 

 

Therése Westfält. Har använt ks i 9-10 år nu. Till hela familjen. Började när min yngsta var två år. idag 

är hon 11, de andra tonåringar. Så fort dom snorar, hostar eller säger att dom känner av att 

förkylning, blandar jag 6 cl ks m tre droppar 40% alkohol. Dom får shoten vid läggdags efter 

tandborstning. Sen droppar jag ett par droppar i varje näsborre m bara ks. Efter två dagar är 

förkylningen som bortblåst. Funkar jämt.  � sen ger jag vitamin & mineraltillskott. Då vi kvinnor 

som har mens ofta ligger back på järn. Sen är vi en tränande familj så zink å magnesium behövs det 

lite extra av. Vi äter så ren mat som vi kan m mkt gröna blad å råkost. 

 

Lena Lundahl . Det ni ser på bilderna här är en Ink på en häst. Håller mitt finger på första bilderna för 

att man ska få en uppfattning om storleken. För några år sen opererades detta och behandlades med 

en massa konstiga svindyra salvor med cytostatika. Behandling som kostade ca 30 000:- Ändå kom 

det tillbaka. Bestämde mig för att testa att spraya med KS. Första bilden är 14 maj, andra bilden 11 

juni, tredje bilden 21 juni och sista bilden idag 29 juli. Har sprayat minst 2 ggr/dag. Någon dag har vi 

helt missat. Tycker att det är helt fantastiskt resultat. Jag är inte förvånad, bara ännu mer övertygad 

om att detta faktiskt är jättebra att använda till det mesta. Nu har pälsen börjat växa ut och hela 

tiden har det läkt underifrån. Snart borta! 

 



 
 

 



 

Maria Mogvall. Måste också dela med mig till hästägare! Tre veckor så trilla inken! Vi sprayade en 

gång om dagen! Detta är fantastiskt! Köper Ionosil! Sätter på en spraykork ( eller häller över i 

sprayflaska) Sprayade i början två gånger / dag men sen slarvade vi o gjorde bara en gång om dagen! 

Rörde inte den bara sprayade! Den torkade o helt plötsligt hade den trillat av! Litet sår kvar nu och 

sprayar fortfarande o tänker fortsätta till allt ser normalt ut! Sprayar även man och svans för hon 

kliar av den på sommaren men inte i år! Så det funkar till mer än inkar 

 

 
 

Kasia Sobis. Min yrsel varade (balansyrsel -lite som sjögång blandat med åksjuka) har varat i över 8 år 

tills jag på allvar började använda ks. Pga borrelia/utmattning/hepatitvaccin vet inte läkarna ännu. 

Men har behandlats för borrelia med starka doser antibiotika som hjälpt temporärt. Tar ca 1 msk per 

dag och har uppehåll i några månader ibland men det kommer tillbaka sporadiskt och då kör jag igen 

med ks. Det finns inget annat som hjälpt mig. 

 

Lisa Ståhle. Borrelia. Jag tog 1/2 dl kolloidalt silver om dagen samt oreganoolja och thievs oljan från 

Young Living 3 droppar av varje -3 ggr om dagen. Väldigt kraftfulla oljor som hjälper till att motverka 

infektioner, virus och inflammationer samt höjer immunförsvaret. 

Drack även chagaté samt chagatinktur varje dag som är en superkraftig naturprodukt. Samt även 

Lysin. Allt detta i tre veckors tid. När jag testade mig igen efter en månad var Borrelian borta 

 

Maria Sperling. Jag har metastaser i lungorna och inhalerar.... det och tillsammans med msm, c-

vitamin, bikarbonat,magnesium, dricker KS och hormonpreparatet jag blev ordinerad. Och dom har 

minskat i storlek :-) Jag inhalerar 1-2 ggr om dagen ca 2ml/ gång. Jag använder ionosil KS. 



 

Carina Andersson. Jag skickade en flaska KS till en kompis i Marocko som har en kull kattungar. Dom 

hade ögonproblem svullna ögon igenklistrade och rinniga. Han skrev att efter 15 timmar med 

behandling syntes inget alls på dom. Alla problem borta. Nu är jag också övertygad om det 

fantastiska med KS. 

 

Marianne Andersson. En av våra kattungar hade problem med ena ögat. Han kunde inte öppna ögat 

och det var kladdigt. Vi droppade silver och det hjälpte jättebra. 

 

Tanya Johansson. Mina katter hade samma problem med ögonen o min pappa Mika Rantala sa åt 

mig o spruta ja o det hjälpte. 

 

Ann-Charlotte Andersson. Vill bara berätta att KS botade både min återkommande bakteriella 

vaginos (BV) och svampinfektion på 3 dagar. 1000-gånger snällare än antibiotika. Mot BV: 2 msk 

morgon och kväll i munnen. Fyllde en liten plastspruta från apoteket på 25 ml morgon och kväll och 

sprutade upp i snippan. Låg sedan med benen kvar uppe mot väggen ett par minuter.  Jag testade det 

här å doserna höftade jag till själv. Efter 3 dagar var BV och svamp borta men jag fortsatte 

behandlingen i 3 dagar till. Uti-fall-att. Svampen är inte mitt stora problem. Däremot BV som jag fått 

tillbaka 6 ggr under 2 år. FRUKTANSVÄRT. Känner mig så oerhört tacksam att KS hjälpte.Ingen vet vad 

BV beror på eller ens om det är farligt. Varför det återkommer. De flesta kvinnor har det någon gång i 

livet och ändå finns ingen forskning. Kvinnosjukdomar är låg status och intresset är obefintligt. 

 

Eva Anderson-Hanhineva. Jag fick ett sår där nere, gjorde fruktansvärt ont när man skulle kissa, 

sprayade KS några gånger under två dagar, nu är det helt läkt, denna KS är så fantastisk, använder 

det till både människor och djur med fantastiska resultat.. 

 

Annica Rodas Fd Pedersen. Ks e ju även utrensande, så det kan bli så i början. Urinet blir åxå både 

mörkare o luktar starkare, vilket e normalt vid utrensning. Fick t o m finnar i början då allt skit skulle 

bort. Ska åxå säga att jag för 2 1/2-år sedan fick diagnosen levercirros. Levern va illa däran men m ks 

o msm har mina värden aldrig varit så bra!! Har använt det nu i snart 2 år. Hyn har aldrig varit så fin o 

len. 

 

Therese Johansson. Säger också KS, i mängder. Den bekant jag skrev om på din sida hade tumörer i 

gallgångarna, efter intag av stora mängder KS syntes inte längre tumörerna på nästa röntgen. 

Läkarna sa då att "det måste ha varit stenar som löst upp sig" trots att dom efter första röntgen sa 

att det inte fanns en möjlighet att det var stenar och att gallgångarna var fulla med tumörer. Imorgon 

har hon ny röntgen och vi hoppas att det ser likadant ut än, hon har fortsatt dricka KS dagligen. 

 

Berit Gustavsson. Jag har dåliga höfter och Gluko/Max hjälper mig oerhört mkt med detta.. Sen har 

MSM en god effekt även på hår och naglar.. so win win. 

 

Tanja Låås. Jag behandlade sonens fotvårta med silveromslag på natten, sprayade på morgonen, 

fotbad. Efter 6 dagar var den borta. 

 



  
 

Efter en vecka såg den ut så här: 

 
 

Jonsson Nadja. Vården är katastrofal på alla sätt idag. Har blivit felopererad 6 gången sedan februari 

i år och nu har jag diagnoser som ingen medicin kan lindra. Jag har spenderat sammanlagt över 10 år 

på sjukhus under dom 42 jag levat . Idag är jag sjukare än någonsin och lever med assistenter dygnet 

runt för att man varit tvungen att söka sig till den offentliga vården. Ni borde skämmas med era 

tortyrmetoder, livsfarliga mediciner och ert arroganta storhetsvansinne. Ni läkare och kirurger har 

makten att ödelägga människors liv både fysiskt, mentalt 6och ekonomisk. Och ni gör det, varje dag. I 

dagens samhälle är det få som lyckats vinna en process om man anmäler er för ni går över alla 

gränser för att hävda er oskyldiga. Ni är så många gånger totalt inkompetenta och omänskliga och 

det gör mig rasande. Jag kan dock inte förstå denna dubbelmoral eftersom silver används inom 

vården. Jag kan inte ens räkna alla dessa olika infektioner jag lyckats läka med KS efter ibland upp till 

8 månaders behandling med antibiotika. Idag är jag så tolerant så väldigt få antibiotika har någon 

effekt. Jag levde länge med MRSA som jag fick under en operation och idag visar inga prover på att 

jag har dessa bakterier kvar. Jag får dock väldigt lätt svåra infektioner men mycket har jag kunnat 

läka eller lindra med KS. 



 

Linda Karlsson. Ems-salvan använder jag till ansiktet och allt möjligt jag kan komma på. Jättebra är 

den! Funkar på eksem. 

 

Jerker Andersson. Allt jag märkt med KS är bättre kognitiv förmåga (mental kapacitet inräknat). Gått 

från allvarlig autoimmun sjukdom till att bli långt mycket friskare. Huden har sin naturliga ton, fast 

har blivit lite finare i färgen, lite brunare från att vara vit. D.v.s. ingen argyria eller så. 

 

Gisela Granberg. Funkar det så att tårkörtlarna och oljekörtlarna fungerar bättre av ks? Har tagit i 

fyra dygn och sen pausat 2 ... verkar som om jag äntligen producerar egna tårar (har ej haft rinnande 

ögon utan ökentorra ögon i 3 månader efter en antibiokakur i ögat som jag fick i usa och tog ett dygn 

trots att man skulle ta det 8 ) ?? Verkar som om körtlarna i ögonen helats? 

 

Kattis Bjerselius. Jag har sörplat I mig ca 40-45 liter de sista 4 åren. Samt att jag sprayar ögonen 

morgon o kväll för mina torra ögon. Och fy fasen så frisk man är. Jaja man får ta det onda med det 

goda. Jag har bara sprayat sista året för att mina ögon är torra och rinner. Åldersrelaterat antagligen. 

Sprayar morgon o kväll och ibland har jag msm I oxå. Känns lindrande. De har blivit mycket bättre. 

Innan kändes de mer grusiga o trötta. 

 

Ingela Strebjer. Jag har tagit KS i över 2 år...och än har jag inte blivit blå � och jag har varit fri från 

förkylningar i princip 2 år förutom när det var så mycket att göra en jul där jag glömde ta mitt KS då 

fick jag en rejäl förkylning. 

 

Pirkko Meinking. Jag har använt Ionosil vid nedsatt tårproduktion med positivt resultat. Stannade 

upp. Men då fanns inga sår dock. Min gamla hund blev även av med den grå hinnan som hon fick på 

äldre dagar. 

 

Aina Grönqvist.  Jag använder EMS-krämen även till " ont". Haft ont i en höftled.. Spec när jsg låg i 

sängen o inte kunde somna av molande värk.... Satte på en rejäl klick m EMS-krämen på det onda 

stället.. Lät det torka in .. Sen kunde jag svepa täcket om mig o somna...  När jag sen blev opererad o 

fick en ny höftled... Hade jag molande värk ner i benet... Fick ingen ro... Smörjde med stora klickar m 

krämen , lät det torka in o sen fick jag äntligen ro i benet o kunde somna ... 

 

Pernilla Larsson. Urinvägsinfektion. Tryck upp i apparaten! Lider kraftigt av det och har nu botat mej 

själv dom sista gångerna . Har 12 gånger /år.... 1-2msk rakt upp på kvällen. Med en pipett el en sån 

lång till medicin för barn...om du förstår hur jag menar. 

 

Susanne Fd Paulsson Bolgakov. Vill bara berätta att jag nu, tack vare silver, är frisk från uv-

infektionen. Helt utan antibiotika. Jag är såå glad. 

 

Stefan Karlsson. Jag har använt Ionosil dagligen det senaste året efter att en mycket god vän till mig 

berättade om kolloidalt silver Ionosil, en helt fantastisk produkt som hjälper mot de flesta åkommor, 

håller även tänder och tandkött iordning, ingen ny tandsten bildas, när man använder Ionosil 

dagligen. Jag kan varmt rekommendera att använda denna produkt dagligen!  

 



Helena G-r. Jag tog 1/2 dl ren i samband med begynnande kräksjuka.. blev bra efter 20 min !!! Sååå 

härligt!!! 

 

Margaretha Jönsson. Efter ett fall från en stege....2 tandimplantat gjorda, och vågade inte tacka nej 

till AB ,dubbel dosering. Tog samtidigt KS som jag talade om för min tandläkare. Han arbetar någon 

gång med implantat i Tyskland, och berättade att kollegorna där, ordinerar KS. 

 

Lena Bergström. Började med ett par teskedar KS 19juli. Tar nu tre matskedar och i näsdroppar var 

dag. Efter tre fyra dagar var min navelpeircing som inte läkte på sju år läkt. Min svamp på tungan 

borta. Har kol. Och haft hemska besvär med bihålorna.hostar inte längre missfärgat. Fortfarande lite 

besvär med bihålor. Detta är fantastiskt! Orkar sååå mycket mer nu. Är otroligt tacksam för att jag 

fått denna kunskap. Och som bonus fotsvampen borta. Har en lång sjukdomshistoria med otaliga 

operationer pga staff infektion vid en operation. Mår så mycket bättre. ♡ 

 

Elke Hempel. Min man och jag har använt minst en dl var dagligen under 10 års tid och vi har inte 

blivit blåa. Och vi känns lika korkade som innan vi började med KS, inte ett dugg värre. 

 

Alexander Engdahl. Våra hundar föredrar silvervatten före vanligt vatten.. Någon annan som märkt 

något sådant? Jag kan tillägga att den dåliga andräkten på min 13 åriga tik försvann några timmar 

efter hon druckit rent silvervatten för första ggn.. 

 

Carina Nyman. Jag har tagit ca en halv liter vatten och ca en dl kollodialt silver och sitter med tårna i 

detta länge. Flera gånger i veckan. Mkt bra effekt på nagelsvamp. 

 

Sirkka Kolehmainen. Har använta ks på min psoriasis när jag slutade med kortison, hjälpte avsevärt. 

 

Carina Ljungfelt. Jag är själv distriktsläkare sen 20 år. Känns ibland patetiskt att kalla sig läkare (=en 

som läker). Att få lov att hjälpa patienter självläka genom att göra hälsosamma val är inte lätt. 

Kroppen är fantastisk på det om vi ger den rätt förutsättningar. Men det ingick inte riktigt i vår 

utbildning. Men sen är det (faktiskt) också så att en del patienter inte vill se de lösningarna eftersom 

det blir en jobbigare förändring för dem själva. Då är det lättare att lösa problemet med ett piller. Vi 

har mycket att jobba för på många plan. 

 

Sandra Yilmaz skrev:  Något som är bra att känna till är att det är allmänt känt att bakterier som 

kontinuerligt exponeras för något antibakteriellt medel IN VITRO utvecklar resistens. Detta kan man 

visa med vilket antibiotika som helst! Exempelvis skriver Sköld i sin bok "Antibiotika och 

antibiotikaresistens" att streptomycinresistens enkelt kan påvisas experimentellt. Detta genom att 

odla E. coli på agarplattor in vitro och exponera dem för låga koncentrationer streptomycin. 

Metoden som används i studien kan därför kritiseras. 

 

Viola Marklund. Ionosil kan ersätta antibiotika och användas tillsammans med. Använder Ionosil, har 

inte använt antibiotika på mycket länge. 

 

Karolina Gardelid. Måste bara delge detta: Mindre än två dygn efter att jag sett och känt de första 

symptomen på min halsfluss är jag nu feberfri och prickarna är borta. Har bara lite riv kvar i halsen 



men är pigg och har energi. Efter att ha bett om råd här i tisdags kväll så skaffade jag min första 

flaska KS och provade mig fram. Bästa var att droppa en, typ mild silvergrogg, med pipett rakt ner på 

mandlarna, med jämna mellanrum över dygnet.  Redan i går kväll försvann febern. Ca 6 timmar efter 

första droppen KS. Måste säga att mitt första möte med KS har varit fantastiskt! Ser fram emot att 

använda den vis diverse åkommor. Tusen tack för alla råd! 

 

Susanne Nyman. Har samma erfarenhet med halsfluss. Satt lite sprit med silvret i sprayflaskan o 

sprayade superofta. Tog också 2 silvergroggar på normalt sätt. Och stora doser c och d vitamin. Love 

it. 

 

Malin Hedlund. Efter att ha hängt på den här sidan och läst en hel del intressanta artiklar ,har jag nu 

köpt min första flaska KS. Min dotter som lider av ordentliga herpes munsår (extremt stora) fick bli 

min första " patient ".  Jag såg att det började svullna ordentligt på läppen och sprejade direkt på 

munsåret 2-3 gånger under kvällen . När hon vaknade på morgon kunde jag knappt tro mina ögon, 

svullnaden var helt borta och inte tillstymmelse till blåsor . Efter att ha provat plåster och alla salvor 

som finns på Apoteket har jag nu hittat det ultimata " botemedlet " . Tack vare Ionosil! 

 

Nina-Mari Norrström. Min dotters munsår läker också efter ett par dagar med KS! Fantastiskt 

effektivt! 

 

Christel Blennerup. Vill bara säga att detta underbara silver funkade på mig. Istället för cytostatika så 

körde jag med dricka en tsk några ggr i veckan. Hade stadium 3 b cancer. Gjort pet röntgen och inget 

spår av cancer finns kvar. Gick dock på strålbehandling. 

 

Camilla Engwall. Och jag hade min första "patient/offer" i veckan:) Min sambo fick sin årliga 

bihåleinflammation (kunde det kommit lägligare då jag hämtat ut mitt KS samma dag) Han är såå 

skeptisk och tror absolut inte på "sån smörja". Men på morgonen hade allt släppt och andas kunde 

han samt ligga ner utan att det tryckte mot öronen! Så ikväll var vi borta hos grannarna och vad hör 

jag honom säga?! Jo Camilla körde ju sånt där vatten och det hjälpe faktiskt! Så min misstänksamme 

sambo är nu omvänd! 

 

Marianne Kandelin. Fick en bränna från Lysmanet "Pelagia noctiluca" i Spanien. Behandlade enligt 

instruktioner omedelbart med vinäger. Sveda och bränna upphörde omedelbart. Fortsatt behandling 

med mix av vinäger+bikarbonat enligt instruktioner läkte långsamt. Hittade slutligen KS här i Spanien 

sprayat i 2dagar läkningen är magisk. 

 



 
 

Eva Sandren Larsson Tandhygienisten har inget att klaga på länge! En halv dl varje morgon i munnen 

och sedan i magen. För övrigt bra för allt utvärtes på mig och alla våra hundar. 

 

Marina Andersson. Jag har gett en flaska till min mormor som hon blandade ut i tranbärsdricka. 

Hennes långvariga urinvägsinfektion försvann på 3 dagar!! Då kan jag tryggt låta henne dricka det vid 

ev återkommande besvär. 

 

Fredrik Olsson. Ett av barnen har precis kommit hem från Jamboree17. Världens största scoutläger 

med 13000 deltagare från 40 länder. Givetvis var Kolloidalt silver med. 1 hel liter var med och var väl 

använt mot magsjuka, getingstick, humlestick och en ledare som bränt sig rejält. Förvåningen var 

mycket stor av effekten som kom nästan direkt. Speciellt efter brännskadan som man räknat med att 

behöva se över med hjälp av sjuksköterska på plats. Inte ett spår efter en timma, med upprepade 

sprayningar av skadan. Inköp för framtida haiker är trolig. Vattenreningspåsar kan även vara 

behövligt i sjukvårdslådan. 

 

Carola Nylund. Absolut Ems Silversalva använder jag till allt, den finaste ansiktssalva man kan få och 

med KS invärtes så får du nog ett superbra resultat! 

 

Liz Lundkvist. Kan bidra med en annan sann upplevelse från förra veckan . En man med hemska 

bensår (som läkarna inte fått bukt med på flera år) kom till mig på Hälsokraft. Det var inte 

'sjukhussjukan' enl honom , jag rekommenderade honom att pröva KS . Kunden med fru kom in och 



berättade att det ena stora såret som var djupt , ända in till benet nästan hade 'gått ihop' och läkt! 

Det andra såret var på god väg! De hade baddat morgon o kväll . Gjort slut på 3 flaskor . Vet inte hur 

lång tid det tog men ändå! En tår trillade faktiskt av glädje .. på mig. 

 

Catrin Paulsson. Getingstick! Spraya på med KS så har du snart glömt bort att du fick det. 

 

Agneta Fogelberg Bergman. Msm hjälper mig med både hår och naglar, håret växer och jag tappar 

inget hår längre. 

 

Marie Lustig. Sprayade på direkt jag läst detta på en kille. Ögat helt igenmurat efter 2 minuter var 

ögat framme halva svullnaden gick ner omedelbums. 

 

Bibbi Karlberg. WOW, nu har jag verkligen testat styrkan i KS. Har gått och dragits med ett "surt" öga 

med något som kan liknas vid dimsyn, ont har det gjort också. Så slogs jag plötsligt av tanken - jag 

fyller KS i en vanlig liten ögonkopp och blinkar i silvervattnet. Gjorde det ett par gånger igår. Det 

kändes väldigt bra! Tro mig, men i morse när jag vaknade var allt ögon-strul puts väck. Så effektivt 

och verksamt detta medel är, jag är mållös. 

 

Inga-lill Fjellman. Efter 4 dagars behandling med KS så är såret snart läkt. Har en mycket lycklig katt 

som får gå ut igen. 

 

Kasia Sobis. Har borrelios på nervsystemet som slått ut min balans, endast ionosil hjälper. När jag 

bytt märke (till Hälsokosthuset) så har balansrubbningar återkommit. Men jag undrar hur länge ska 

man behöva dricka detta, har gjort det i över ett år och vågar inte sluta för varje gång jag försökt så 

återkommer det. 

 

 
 

Ann-Katrine Backman. Jag hade hit veterinären i fredags och undersöka en åldring som jag har här 

hemma -  min katt blir ca 100 år i kattår i år och jag brukar ha henne på koll minst 1 gång/år. Han 



undersökte henne, lyssnade på hjärtat och undrade hur gammal hon är? - Så sade han, vad får den 

att äta och dricker den något? - Så räknade jag upp vad den äter + MSM och så dricker hon kolloidalt 

silver sade jag. - Ja KS är bra, sade veterinären, den här katten är fullt frisk och kommer att leva flera 

år ännu. Yeesss, tänkte jag, det var ett bra bevis ��där ser man resultat, veterinärer vet vad dom 

talar om! 

 

Agnetha Karlsson. Magsjuka. Har inte haft ngr symptom sedan jag sköljt ner KS och ljummet vatten. 

=) Så nu har jag tom ätit!!! Suveränt!!! 

 

Annelie Wahlström. Vill bara berätta! En bekant till mej har en katt på femton år, som pga dåliga 

tänder fick inflammation i munnen, var vid veterinär o fick penicillin, vilket inte hjälpte! Tipsade då 

honom om att köpa och spraya silver i munnen några gånger om dagen, efter ca två veckor har han 

börjat äta o slutat hålla på med tassen i munnen, är som en ny frisk katt! 

 

Caroline Lindström. Munsår. För mig funkar det, jag dricker Ks ett par gånger om dagen, tar KS på en 

bomullsrondell och baddar på munsåret flera gånger om dagen. Från att tidigare haft munsår i 2 

veckors tid så går det över på kanske 4 dagar. Läkningen är otrolig sen jag började med KS! 

 

Yvonne Hellström. Munsår. 3 dagar istället för 3 veckor lägger ks på en bomullstuss o duttar på 

under kvällen. 

 

Gun-Brith Knutsson. Har använt KS i flera år, det är toppenbra, skulle alla förskole barn och 

dagisbarn få så skulle det inte bli så mycket vab! 

 

Randi Gilliland. Var til min årlige synsprøve igår,og tro det eller ej,mit syn er meeeget bedre,var 

sidste gang. -6.00 på højre og - 6.25 på venstre,er nu  -4.25 på højre og -4.75 på venstre. Har i 

omtrent et år sprøjtet KS i øjnene,så det virker altså meget godt.Min optiker kunne ikke forstå 

det,var nødt til at have kollega ind og tjekke,da hun troede det var en fejl. 

 

Ingolf Kähler. Bruger selv KS og MSM i øjnene hver dag . Fik konstateret kronisk øjenkatar og fik at 

vide at det måtte jeg leve med. Efter ca 1/2 år går det meget bedre. 

 

Alexander Lindblad. Haha... Kul att läsa! Jag hade egenproducerat kollodialt silver som jag hällde i en 

tömd parfymflaska med sprayfunktion. Sprejade håret under några dagar och håret blev betydligt 

friskare och följsammare i speciellt topparna... Trodde jag var ensam om detta... 

 

Karin Johansson. Måste bara berätta detta. Jag har två katter. Har en skål med ks stående framme. 

Den ena dricker från den . Idag såg jag att även den andra gjorde det. De mår utmärkt av detta. De 

dricker ca 1 -2 dl per dygn. 

 

Anonym. Hejsan, tack för ditt svar angående Ionisil vs Hälsokosthuset. Min brors häst har en svår 

fästingrelaterad obalans och vi har gett Ionosil med gott resultat. Då det var rea på HK så  köpte vi 3 

dunkar där, vilseledda av deras reklam förstår vi nu. I 3 veckor har hästen fått av Hk`silver och blev 

sakta sämre - vi visste inte varför, men så började vi ge Ionosil igen och hästen är nu mycket bättre. 

Därför ställde vi frågan och fick lära oss mer. Skulle det vara ok för dej att skicka den texten du skrev i 



ett mail till mej så att jag kan vb. till brorsan som inte är aktiv fb. Då vi har kontakt med Pegamo och 

haft det under åren så kommer vi att fortsättningsvis utesluta all annan silver. Vi har sett det med 

egna ögon att det är skillnad. Varmt tack för info. 

 

Irma Wettergren. Läkningen skulle gå ännu snabbare om man baddade eller sprayade KS 

kontinuerligt på skadan. Jag brände höger handflata, så jag vet. Det var läkt på ett dygn! 

 

Freddy Beck. Det gick jäkligt fort att få ordning på min mage som bråkat i många år, rent jäkla hokus 

pokus att det kan vända på det viset . Men glad är bara jag . Jag blev magsjuk för typ 20 år sedan på 

en resa till Rhodos. Sen dess har min mage varit jättekonstig. ena dagen superlös och andra dagen 

stenhård. Hård i magen är ganska vanlig orsak till tarmfickor. Detta gav mig så småningom 

inflammerade tarmfickor. Det har jag då haft återkommande de senaste åren. För lite mer än en 

månad sedan fick jag nys om KS och MSM. Då var jag mitt uppe i en rejäl inflammation av tarmfickor 

och hade jäkligt ont. Så jag tänkte att det får bära eller brista. La allt annat på hyllan och körde på 

med MSM och KS. Till min stora förvåninig , efter 2-3 dagar började jag känna mig betydligt bättre 

och ca en vecka senare var jag bättre än vad jag varit på många år. Tar det nu kontinuerligt och mår 

verkligen bra i magen. Mer normal tarmverksamthet och inget ont alls. Tar ca ett halvt snapsglas 2-3 

cl och i början ett toppat kryddmått .. efter ett par dagar samma mängd KS men halv tesked MSM. 

 

Anette Tengberg. Har tagit MSM i tre år och fått tillbaka håret jag tappade efter Gbp-op 2013. 

 

Hanna Enell. Min svärmor var väldigt tunnhårig hon tappade inte mer för att hon började med msm. 

Jag tappade inget heller. Men märkte efter ett tag att det hade blivit tjockare och bättre kvalitét. 

 

Elizabeth Shoghi. Jag slutade att tappa hår med msm. 

 

Anneli Hulldin. Jag tappade hår i ca 1,5 år när jag började med MSM men nu har jag bättre kvalitet 

än någonsin. Min teori kring det är att kroppen i början hade "viktigare" saker att läka/förbättra och 

därför inte orkade hålla håret i bra skick. Precis som när man blir allvarligt sjuk och tappar hår. 

 

Yvonne Renström. Slutade tappa hår bara ett par veckor efter att jag började med msm. Har nu tagit 

msm i 1½ år och har tappat lite under tiden men kvalitén är så mycket bättre nu. 

 

Eivor Andersson. Blir bättre kvalite av MSM, kraftigare och livfullare. Har man fått grått hår så går 

det tillbaka till den mer normala färgen. 

 

Åsa Davidsson. Man får tillbaka håret! MSM stärker håret! 

 

Helena Carlson. Jag hade tappat över hälften av mitt hår i perioder och provat allt innan jag till slut 

testade MSM. Det blev resultat direkt! Mindre håravfall och det blev till slut tjockare och längre. På 

köpet fick jag bättre naglar. Min dotters hår å naglar växte som ogräs. Hon hade tidigare tunnt hår 

och sköra naglar. Helt klart överlägset alla andra hårpreparat såsom tex Silicea. 

 

Birgitta Biggan Lörnedahl. Aldrig varken tappat eller fått tjockare hår av MSM. Däremot växer det 

fortare än någonsin. (har ätit ca tre år). Silicea hjälpte mig när håret rasade av. Min hy är sämre än 



någonsin och naglarna inte bättre, men man kan inte få allt. Värken är minimerad och det är ljuvligt. 

 

Sandra Eklund. Min kille på 3 år har en självspricka under tån som har blivit en blåsa i/kring som 

läkaren tog hål på. Det har kommit ytterligare blåsor under som vi tagit hål på. Läkaren ville idag att 

vi ska ge penicillin. Kan jag inte används silver utvärtes och invärtes istället? Uppfölljning: Före och 

efter bild med silver i några dagar. 

 

 
 

 

Åsa Ersson. Jag blev befriad från psoriasis med Ks,Msm,c vitamin.Efter 20 år med problem blev jag 

läkt.Är säkert kombinationen,askorbinsyra alltså vitamin c och ks samt sedan msm som hjälpte 

mig.Jag baddar på ks och tar två korkar varje dag.På morgonen tar jag ca 1g c vitamin som jag köper 

fr affärens kryddhylla.Just nu tar jag bara en halv tsk msm,åxå på morgonen.Är helt läkt om jag inte 

missköter mej,fick tillbaka lite när min bror gick bort och jag bara struntade i allt.Fri nu och det är nåt 

år. Ge det en chans!! 

 

Anders Hall. Min son hade lite ont i magen idag på morgonen. Snabbt i med en kork KS, och så var 

det inget gnäll senare om det. 

 

Björn von Backe. KS har hjälpt både min familj och många andra, vid magsjukor, 

bihåleinflammationer, brännskador, vårtor, sårskador, urinvägsinfektioner, ja lite allt möjligt. Ska 

man räkna hur många 5-liters dunkar som gått åt sen i slutet på 2014 för oss så är det tvåsiffrigt. 

 

Kirsten Chen. Jag använde ks i natt.tandvärk.Tok bomull .blöte opp med ks och la det langs 

tandkjöttet.och da kunne jag endelig sove.och på morgnen ringte jag tandläkaren. Glad ks finnes! 



 

Annelie Valjemot. Tar KS dagligen för att slippa eksem o utslag som beror på allergi mot citronsyra el 

svartmögelsporer som det eg är. Funkar klockrent! 

 

Carolina Nykvist. Min mellanpudel drabbas av öroninfektioner med jämna mellanrum, ofta när han 

blivit blöt i örat. Inget annat än kortisonsalva har hjälpt tidigare men testade nu spraya silver i örat 2-

3 ggr per dag istället för kortison. Två dagar tog det så var det helt bra igen. Kortison fick vi smörja i 

ca 7-10 dagar innan det fick samma resultat. Silvret är fantastiskt! 

 

Hanna Enell. KS och Msm förbättrar allergi. Har en vän som inte ens kunde åka kommunalt på grund 

av allergi. Nu behöver vännen inte ta allergi tabl mer än ca två gånger om året. 

 

Mia Nordqvist. Jag har använt silversalva för hundar o katter till munsår o liknande funkar jättebra 

men ren bisalva är oxå jättebra. 

 

Gunilla Arvidsson. Då vår häst har varit jättesjuk av fästingsmitta som angrep nervsystemet började 

vi ge Ionisil 10 PPM med gott resultat. Sedan gick vi över till sorten nedan 10 PPM, vi förstod inte 

skillnaden. Hästen blev sämre och sämre, blev vinglig igen.Vi anade att det var olika verkan på 

silversorterna och gav Ionisil igen, hästen blir bättre och bättre. Hon struttar runt i hagen och har en 

helt annan energi. Skillnaden på de båda silversorterna är partikelstorleken, där Ionisil har mycket 

mindre partiklar som tar sig in på ett djupare och mer verksamt sätt. 

 

Juan Esteban. Vad gäller magsjuka så har vi här hemma använt KS flitigt under hela vinterhalvåret 

som rent förebyggande, har funkat kanon för alla. Varsin kork ungefär i en normalstor kopp (2,5 dl) 

med vatten. Apelsinjuice oftast för barnen då de inte är särskilt förtjusta i den beska eftersmaken. En 

gång om dagen, varje morgon så gott vi kunde. 

 

Rebecka A Sand. Använder Silversalva  mot rosacea. Blemmorna torkar ut fort. Smörjer man på 

kvällen så har de torkat på morgonen. 

 

Agneta Månlid. Uppdatering efter knappt 2 dygn. Det gör inte ont alls och läkningen går fort. Ks och 

äggvita på dagen, ks och ems salva på natten. Såret vätskar inte. Kunde inte vara bättre! 70 årig hand 

därför naturligt skrynklig! 

 



 
 

Tony Wallén. Det var länge sedan jag skrev något här, men på förekommen anledning är det dags! 

Vaknade inatt med frossa, huvudvärk, illamående och diarré. Eftersom jag befann mig i 

sommarstugan och inte hade ks med mig var det bara att gilla läget. Det blev många toabesök och 

försök att komma tillrätta med huvudvärken med Alvedon, utan framgång. Kom hem från stugan för 

två tim sedan. Det första jag gjorde var att klunka i mig ca fyra dl ks o sen gå o lägga mig. Vaknade för 

en stund sedan och är helt besvärsfri. Detta är fjärde gången ks hjälper mig med min mage. 

Dessutom har den hjälpt mot elak munsvamp, gjort min munhälsa mycket bättre samt lindrat andra 

småproblem.  

Elenor Rosdahl. Genom åren har jag haft återkommande inflammation i ögat och ett svullet ögonlock 

som både fnasade sig och kliade. När jag började spraya med ks i ögon, näsa, öron, ner i halsen och 

över hela ansiktet flera ggr om dagen så försvann det och har inte kommit tillbaka igen. Nu ger jag en 

underhållsdos då och då och sprayar som ovanstående. Jag köpte en liten flaska med ögondroppar 

på apoteket och hällde ut dem och fyllde på med ks. 

 

Roger Johansson. Brorsans ögoninflammation försvann på två timmar efter att vi droppat KS i ögat! 

 



 
 

Michael Törnquist. Har använt Silverlotion med superresultat nöjd fantastisk. 

 

Sofie Jeanette Jansson. Mitt barnbarn blev av med sin epilepsi med cbdolja. Är helt botad. Tar inte 

ens cbd längre. 

 

Sofie Olin. Feber och ont i hela gommen. Har gurglat och sprayat hur mycket som helst. Tar jag för 

lite? Tack på förhand. Senare feedback:  Febern borta. Halsen tjock som tusan fortsätter ta en hutt 

var 10 minut. Feber mellan 21.00 till 02.00. Sedan försvann den. Idag kan jag äta knäckebröd. Helt 

otroligt! Har bara använt mig av ca 3 dl totalt både igår kväll och idag. 

 

Malin Persson. Brännskada igen! Bland det värsta som finns...men jag andas ut för jag vet vad jag har 

hemma... Fort fram med KS som jag sprayar på i flera omgångar. Efter 10 minuter massor av Thé vert 

green tea body lotion ifrån Lóccitane. Efter ca en timme upprepade jag KS och body lotion. HELT 

OTROLIGT!!! Alltså det är ett MÅSTE att ha hemma till brännskador. Ni kommer bli förbluffade för 

det är rena magin! Bäst resultat får man ifall man börjar omedelbart bums efter skada.En oslagbar 

kombo!!! Borde finnas i alla hem! 

 

Anna Termén. Apropå skillnader mellan olika KS-produkter. Jag har under många år haft afte. Den är 

inte längre svår, men blåsorna kommer som ett brev på posten när jag sovit illa några nätter, när en 

förkylning är på g eller när jag bitit mig i kind eller läpp (det senare händer rätt ofta, då jag är av en 

något hetsig natur). Jag har under en period använt KS från HTS. När blåsorna kommer har jag 

sprayat och sköljt flera ggr om dagen. Blåsorna brukar då försvinna på ca sju dagar. Utan behandling 

alls tar blåsorna normalt ca tio dagar på sig att försvinna. I söndags bet jag mig på insidan av läppen 

(igen). I måndags började en blåsa utveckla sig. Jag har sen dess sköljt med IONOSIL två ggr om dagen 



- morgon och kväll. I morse var blåsan i princip borta, innan den ens hunnit börjat ta fart ordentligt 

och göra ont (du som har afte vet hur ont dessa munblåsor kan göra). Slutsats: Mina blåsor 

försvinner på tio dagar utan behandling, sju dagar med intensiv behandling med HTS, två dagar med 

IONOSIL-behandling morgon och kväll. Långt inlägg angående en liten sak, sorry… 

 

Linda Jonsson. Jag själv var mycket mycket sjuk (dock ingen cancer som hittades även om jag nog 

trodde att det var det). 

Läkarna gjorde vad de kunde, och när de inte kunde mer tröttnade de..... 

Jag blev bara sjukare och sjukare.... 

Tappade 27 kg på 9 veckor och min mage släppte inte vidare maten, den kom inte ut, fick allergiska 

reaktioner av allt, svåra lunginflammationer och mycket svår astma!! Trodde jag skulle dö... 

Och INGEN hjälp fick jag........ 

Till slut slutade jag äta och fastade i flera månader - och Under hände!! 

Sakta kom jag tillbaka till livet! ❤  

När jag började med D-vitamin i lite högre doser så blev jag helt fri från mina lunginflammationer och 

svåra astma med mycket svåra astmaanfall!! 

Inte haft några problem sedan september 2011!! 

JAG vet vad som räddade Mig!! 

Hade jag lyssnat på läkarna hade jag nog inte levt idag...... 

Jag VAR (är) helt lyrisk! Jag var frälst - ville berätta för hela världen!! 

Fasta!! Läka kroppen - låta kroppen vila och hela sig själv. 

D-vitamin!! Vet inte läkarna att astmatiker mfl väldigt ofta har D-vitaminbrist??? 

Detta hjälpte MIG!! Och jag vet att mycket annat naturligt kan hjälpa. 

Sjukvården ÄR just " sjuk vård"...... 

Sjukvården litar JAG aldrig mer på! 

Men långt ifrån alla är mottagliga för att lyssna..... 

Jag var som sagt helt lyrisk i början. Ville berätta för hela världen!! 

Fatta!! Så sjuk TILL så frisk!! 

Men folk fattade inte, förstod inte, lyssnade inte, ville inte tro...... ☹  

JAG vet det JAG vet. ❤  



JAG vet vad som räddade MIG. ❤  

JAG vet att om jag någon gång drabbas av cancer så ska JAG först välja det naturliga och 

"alternativa"!! 

 

 

Silver e bäst. Läkemedelsföretagen kan inte patentera silver eftersom det är naturligt så dom hatar 

det som pesten. En farlig konkurrent. Dom lobbar hårt emot det hela tiden. Förr slängde man en 

silversked i brunnen för att hålla dåliga bakterier borta. Ett tag försökte dom säga att det är 

overksamt, men det var så många som fick såna fantastiska resultat med det så dom fick ändra taktik. 

Nu säger dom att det är farligt i stället. Dom pumpar ut farliga mediciner med döden som en 

dokumenterad biverkning utan problem, men silvret med fantastiska resultat och utan biverkningar 

är inte ok. Love it. Jag skulle aldrig nånsin lämna mig utan kolloiudalt silver hemma. Förr lagade jag 

mitt eget. Nu köper jag Ionosils. 

 

Eva. Har rätt nyligt upptäckt både KS och MSM och ser hur mycket man kan använda det till. Redan, 

efter ca 1 månads användande av MSM så har min ryggvärk nästan helt försvunnit, min ork har blivit 

bättre, jag känner mig piggare och är inte lika stel som jag har varit. Helt fantastiskt! 

 

Mariette Orrell. Jag har upptäckt att när jag tar en klunk KS så försvinner eventuellt sötsug. Är det 

någon här som vet vad det beror på? Nyfiken! Jag är helt med på att kroppen kan tappa sötsuget om 

den får ett bättre näringsupptag. Men jag märkte med min ALLRA FÖRSTA KLUNK av KS att sötsuget 

jag för tillfället hade bara la sig (å de va inte nåt jag hade förväntat mig, då jag tog det i syfte att mota 

ett begynnande halsont). Så jag vad jag funderar över är vad som kan orsaka den OMEDELBARA 

effekten av stillat sötsug som jag upplever?  

 

Michael Carlsson. Jag märkte detsamma (tappat sötsug) efter en 5-dagarskur 20 ml om dagen. 

 

Amanda Sundblad. Jag har under flera veckor försökt bli av med mitt fruktansvärda sötsug som fått 

mig att ta något sött varje dag o i 2 mån tid o gått upp 15 kg!!! beställt grejer på internet för att ta 

bort sötsug o även injecerat melanotan utan framgång. häromveckan beställde jag hem KS som jag 

inte haft hemma sedan i april/juni nån gång och helt plötsligt så behöver jag inte sockret längre. nu 

kan jag stå emot!! efter första klunken precis som du sa. men jag dricker ganska mycket om dagen 

tror jag! Känner redan hur dom fruktansvärda hungerskänslorna minskar o jag behöver inte längre 

äta lika mycket. precis som de ska va o va innan mitt ks tog slut!  

 

Lelle Andersson. För mig försvann röksuget efter 2 veckors konstant användning… 

 

Marianne Janson. Tar nu KS varje dag ihop med att vara nyopererad och fick liten förkylning som 

försvann. Sprayade i näsan och svalget också. 

 

Anna Astrid Margareta. Efter 7 dagar med baddning av kolloidalt silver. Det var en finne först som 

sedan blev infekterad. Jättekonstigt då det liksom blev som ett hål. Hade badat en del i sötvatten så 

kanske jag fick någon bakterie därifrån.  Har aldrig haft något liknande förut. Var ett tag rädd att 

något litet djur krupit in där. 



 

 
 

 

Carolina Nilsson. Vi har precis behandlat svinkoppor med KS. Dränkta kompresser som legat på 

kopporna under dagen och silversalva under natten. Han har även tagit sig en hutt då och då. Koppor 

på hela hakan, precis under näsan och ena ytterörat. Nu efter några dagars ihärdig behandling så är 

allt borta på hakan och näsan. Örat är ff lite rött men sååååå mkt bättre! 

 

Innan KS: 

 

 
 

Idag efter några dagars behandling med KS. 

 



 
 

 Vi började med att bara badda nån gång i timmen första dagen, men tyckte inte att det hjälpte. 

Men efter att ha haft våra kompresser på hela dagen så blev det tydlig skillnad redan första dagen 

Så här fick han ligga hela dagarna. 

 

 

 

 

 



 

 

Lisa Blocky. Jag har provat massor med olika KS från USA och tillverkar själv. Ionosil är den bästa jag 

testat. 

 

Mirja Pettersson. Jag har ätit msm i tre år nu för att få mer ork och öka mitt immunförsvar . Efter ett 

halvår med msm försvann min psoriasis jag haft i 20 år. Även de pigmentförändringar jag fått tidigare 

av starka salvor har försvunnit helt nu. 

 

Malin Johangaarden. Kanske min erfarenhet kan hjälpa andra!Sedan 15 år tillbaka har jag brottas 

med dåliga knän sen en skoterolycka. Jag fick lite hjälp inom den traditionella vården i början med 

sjukgymnastik som hjälpte föga. Accepterade läget att alltid ha dåliga knän och att aldrig någonsin 

kunna springa igen, jag har trots allt kunnat både gå, cykla och åka skidor utan problem så läget 

kunde absolut ha varit värre. 

Men visst har jag verkligen saknat att ta en löprunda, när man har hundar är det en sån fantastisk 

frihet att få springa tillsammans med dem. Förutom knäproblem har jag haft astmaliknande besvär i 

säkert snart 20 år som jag känner av vid ansträngning. Kramper i luftrören, känsla att inte få 

tillräckligt med luft och inte kunna djupandas exempelvis. Har såklart fått diverse preparat utskrivet 

som ung, men också rådet att helt enkelt lägga av med träningen. Fotboll fick jag tidigt sluta spela 

pga av andningen. 

"Astman" har också bidragit till att OM jag skulle kunna springa så är det en omöjlighet. Jag är ofta 

aktiv och det har stört mig otroligt att jag aldrig kan få det där "flåset" trots träning året om, lik 

förbannat så tampas jag med kraftiga kramper i luftrören. 

För 1 år sedan började jag på akupunktur och hos homeopat, fortsatte med kostomläggningen som 

jag hållit sen 6 månader innan det. Fick stöttning av massa mineraler och i och med akupunkturen 

som skulle rensa ut skit ur kroppen satte vi extranålar i knäna vid kanske ca 5 tillfällen. Förstår nu 

varför smärtan var nästan OUTHÄRDLIG vid nålarna. De behövdes ju! 

Hade aldrig trott att de skulle hjälpa. Att tilläggas, jag sökte homeopat för magbesvär och trötthet 

och inte för knän eller andningen. 

För en vecka sen sprang jag mina första kilometrar helt bekymmerslöst! Och jag som bara skulle testa 

av en slump, trots att jag gick in till 100% att misslyckas igen så gick det. Den lyckan går inte att sätta 

ord på! Fick nypa mig i armen flera dagar efteråt. Och tårarna sprutade när jag sprang av tacksamhet. 

Och mot kramperna i luftrören? Kolloidalt silver såklart! Jag brukar dricka 1 msk varje dag i 

underhållsdos, och för ett tag sedan "råkade" jag svepa innan en cykeltur eftersom jag kom på att jag 

glömt det på morgonen. Kände effekt direkt att jag inte fick några astmabesvär så jag testade att 

svepa 1-2 dl innan löpträningen nu och drabbades inte ens av andfåddhet! 

Nu har jag sprungit vid tre tillfällen och upplevt samma effekt. HELT otroligt. TACKA vet jag 

alternativa behandlingsmetoder och silver.  

Ville bara dela med mig av min tacksamhet!  

 



Anna Termén. Jag har använt den flitigt på min bebis - både mot röd rumpa och på eksem - sen han 

var ca 3 månader, med mycket gott resultat! Vill inte vara utan den! 

 

Arshia ChashmAhoo. Jag får alltid effekt av Ionosil när jag är magsjuk eller på väg att bli. Funkar 

utmärkt invärtes på den punkten kan jag säga iaf. 

 

Ellinor Biörklund. Jag har använt Ionsils KS under 15 år med mycket gott resultat. I dag var jag på 

restaurang, fick ont i magen och problem med avföringen. Har under eftermiddagen tagit 3 x 20 ml 

KS. Kunde äta middag i kvâll och mår fortfarande bra nu. Jag har använt KS (Ionosil) under 15 år så 

detta var inte första gången. Men självklart kan alla gånger vara en tillfällighet. 

 

Lise-Lott Richard. Jag har använt Ionosil i 5 år min familj med och vi är alla nöjda. Jag fick bort en knöl 

i bröstet med ks drack det och sprayade på knölen. 

 

Camilla Hanson. Jag sprayade på en leverfläck i ansiktet 2-3 ggr om dagen i ca en månad sen var den 

borta. 

 

T. Rantzow. I julas kom barnbarnet hem och hade vinter-kräk-sjukan, 2 år gammal. Vi var helt 

förtvivlade, hon spydde och sket på allt vi hade, tvättmaskinen gick för högtryck. All vår tid gick åt att 

lura i flickan vätska så hon inte blev uttorkad. Men till sist insåg vi att något annat måste göras. 

Jag kom med förslaget att ge tösabiten lite joniserat silvervatten, ( kolloidalt silver ) som jag hade i 

badrumsskåpet sen fler år tillbaks. Dock vågade jag inte nämna förslaget till min dotter, mamman till 

barnet alltså, hon brukar slå ut taggarna direkt när hon hör något suspekt från mig, som inte faller 

inom skolmedicinens ramar. Men min hustru Lotta frågar inte någon, (gammal distriktsköterska som 

har varit med om det mesta inom sjukvården) hon tvekade inte en sekund att ge Tyra en matsked 

kolloidalt silver. Nu hände något märkligt, som genom ett trollslag så blev flickan frisk, det tog 

ungefär 10 minuter så var flickan på hugget igen. Negationer är alltid svåra att bevisa, men faktum 

var att silvret slog ut magbakterierna omedelbart. 

 

Hanna. Ville bara berätta att jag under senaste 8 åren har använt kollodialt silver. Jag har Crohns 

sedan 30 år tillbaka och äter inga mediciner och har inte behövt operera mig. Jag skulle alla dar i 

veckan dricka silver hellre än äta några av alla läskiga mediciner som finns mot inflammatoriska 

tarmsjukdomar. Silver är otroligt kraftfullt mot virus, bakterier och svamp. Det som hjälpt mig bäst är 

att balansera upp mineralstatusen i kroppen med hjälp av hårmineralanalys samt intag av kollodialt 

silver. Och probiotika kombinerat med bra kost utan mjölk, gluten och socker. Jag är så glad över att 

jag kan leva ett väldigt normalt liv trots min sjukdom! 

 

Sandra. Jag hade problem med att få min navelpiercing att läka. Det var som en köttflamsa som stack 

ut vid det nedre hålet efter över sju månader, jag började då inta 1 tsk kolloidalt silver i en liter 

vatten varje dag (köpte en liten flaska från Holistic), hällde även lite på själva (det låter jätteäckligt), 

men själva köttflamsan som stack ut. Tömde flaskans innehåll. Efter bara någon vecka var 

navelpiercingen HELT LÄKT och jag har ny bytt navelsmycke och har inte haft några problem ALLS 

med piercingen på tre månader.  

 

Elisabeth Andersson. Min cocker George blev idag stucken eller biten av någon insekt under ögat på 



vänster sida av ansiktet. Såg att han var rejält svullen när vi kommit hem och jag höll på att duscha 

honom. Sprayade KS flera ggr och när han var färdig så hade svullnaden så gott som försvunnit!!! Var 

beredd att åka in akut till Blå Stjärnan med honom. Nu behövdes inte det eftersom KS gjorde sitt 

jobb!!! Så glad jag blev. 

 

Lisbeth Silvegren. I Love KS... så många ggr det räddat mig när magen fått för fet mat eller jag 

blandat ihop för mkt t.ex på buffé ! Det finns inget bättre . Tar ett par msk och max 5 min så släpper 

illamåendet! En gg satt jag 13tim på flyg och efter 0,50dl , väl hemma , släppte illamåendet på ett par 

min. Reser ALDRIG utan KS! 

 

Elenor Rosdahl. För mig är det skillnad mellan olika KS. Tagit Ionosil i flera år, p g a sjukdom och dålig 

ekonomi så provade jag Hälsokostshusets. Mina besvär som jag får god hjälp av med Ionosil, fick jag 

inte alls lika god hjälp av med Hälsokosthusets. Jag har övergått till Ionosil igen med samma goda 

resultat. Bodystore har rabatt på Ionosil just nu. 

 

Anna Wehlander. Hade lite algbildning i min glaskruka med IKEA-orkidé och vattnade med KS. 

Resultatet är ju helt galet... algerna borta och orkidéerna blommar nåt Fantastidkt hela tiden. Får 

massa beröm för dessa. 

Johan G. Jag använde EMS-salva istället för KS direkt på det infekterade området när där jag fick 

herpes utslaget...jag har aldrig sett så bra effekt innan när jag använde vattnet. 

 

Linda Díaz. Det gäller att ha tålamod. Jag har oxå lärt mig att börja i tid, alltså redan när jag känner 

att nåt är på gång så tar jag nasonex förebyggande, vilket har funkat. Jag är nybörjare med KS men 

har lyckats mota en förkylning med silvergrogg, KS i nässpray och även sprutat i halsen! Jag fortsätter 

att ta nässprayen med KS nu i förebyggande typ morgon o kväll. Har inte behövt nasonex ännu iaf. 

 

Emmeli Andersson. Använde KS under hela min graviditet för olika saker utvändigt och invändigt.  

 

Maria Heineman. Jag har använt KS utanpå kroppen (sår) och även gurglat med vid halsont under 

graviditet. Fick bort en inflammation i en visdomstand för ett år sen också genom att skölja med ks. 

Ögoninflammationer hos barnen har gått över snabbt när vi tvättat med ks. 

 

Anneli Johansson. KS (Ionosil) och brännskador....... Brände förra veckan hela magen med kokhett 

vatten från en exploderande flaska. Vet ju att glasflaskor inte är pålitliga när det gäller kokhett 

vatten, men ja ibland gör man korkade saker och nu lyckades jag med detta korkade tilltag..☹ 

Jag brände upp nästan hela magen och några stänk på ena bröstet. Fick rekordsnabbt på aloeveragel 

på mage o bröst och började genast spraya INTENSIVT med KS. Vandrade fram o tillbaka och bara 

stönade av smärta med KS flaskan i handen o sprayade o sprayade. Mitt i denna vidriga smärta 

"glömde" jag spraya fläckarna på bröstet. Smärtan började så sakta avta efter ca 5timmars intensivt 

sprayande, men jag fortsatte att spraya intensivt hela dagen. Under dagen så hade brännsåret på 

magen krympt ihop till ca 1/3 av det ursprungliga märket och inte en brännblåsa i sikte. På bröstet 

däremot, som jag i all smärta missat att spraya intensivt, satt det 3 stycken blåsor. 



Fortsatte givetvis att spraya kommande dagar och sprayar fortfarande några ggr om dagen. Men här 

är ju helt klart ett bevis på KS effektivitet. Hade jag inte sprayat KS på magen hade utan tvekan hela 

magen varit fullsmockad med vidriga brännblåsor, precis som dom på bröstet. 

Tack o lov för detta läkande medel det var min räddning från att få rejäla brännskador. Nu står det en 

nyinköpt 5liters dunk i skåpet. Tänker aldrig vara utan KS. Uppföljning några dagar senare: Jag är 

nästan lite glad att jag glömde av att spraya såren på bröstet. Fick ju på så sätt se den otroligt stora 

skillnaden på sprayat o icke-sprayat. Såren på bröstet har sårskorpor nu, medan det på magen är 

mjukt och bara fjällar lite. Helt fantastiskt. Det går inte få tydligare bevis än så. 

 

Cecilia Gustafson. Jag har gurglat och svalt silver i 10 månader. Tar även msm. Sista jag var hos 

tandläkaren hade mina tandfickor minskat från 5-7 mm till 2-3 mm och ingen tandsten som jag alltid 

haft i massor. Så håll i å kämpa på. 

 

Carola Hellström. Hade förhöjt levervärden men efter 2 mån är proverna kanonbra använde KS+ 

MSM. 

 

Åsa Nilsson. Min far har problem med sina fötter, ingen läkare kan läka dem och vet inte vad det är. 

De är röda och tappar skinn....i somras var jag hemma och hade EMS salva med mig och kollodialt 

silver. Jag smörjde morgon och kväll med EMS salva och sedan sprayade med KS. Efter några veckor 

hade de läkt. Jag bor långt hemifrån och nu ringde min mor och frågade om medlet jag använde i 

somras. Hemsjukvårdens sjuksköterska tyckte de på nytt skulle börja med det jag hade haft. Nu var 

fötterna med andra ord dåliga igen...och sjuksköterskan visste inte vad hon skulle göra... 

 

Jessica. EMS.Det här är i stort sett det enda jag använder i mitt ansikte nowadays. Trollade bort 

symptomen av min rosacea och har gett mig superfin hy överlag. 

 

Sofia. EMS. Grym salva, mina eksem försvann nästan helt på bara 5 dagar. 

 

Caroline. Är så glad över denna salva! Har varit frustrerad och ledsen rätt så länge då stress utlöser 

hemska eksem på fina fingrar till och från, har provat det mesta förutom kortison salva som läkaren 

ville skriva ut åt mig, jag tackade nej då jag vet att det inte är någon långvarig lösning på mitt 

problem. Men läste mycket om EMS salvan och provade som ett sista hopp och på tre veckor så läkte 

mina eksem successivt och nu mår mina händer jätte bra! Supersalva skulle jag nog kalla den! Tog 

även på den på min hals vid ett tillfälle då det kliade och i samma sekund jag smörjde på den så 

slutade det att klia. 

 

Jesper. EMS. För mig så är den här cremen och även ems-salvan rena guldgruvan. Efter många besök 

hos läkare och försökskanin med kortison och protopic för att få bukt på mina eksem i ansikte och på 

armar så är det här de enda som har hjälpt mig. Använder bara de här salvorna nu och är eksemfri 

sen 6 mån tillbaka. 

 

Lotta. EMS. Fantastisk all round-kräm som fungerar till både ansiktet, ögonen och kroppen. 

 

Ulrika Olsson. Anders Sultan: Det finns vissa människor som står upp för vad de tror på och har 



styrkan att stå emot alla som arbetar emot och som alltid tycks missförstå (medvetet eller 

omedvetet) ens syfte. Jag har mött många läkare som anser att alternativ vård endast är för att tjäna 

pengar. Mitt svar har varit att jag aldrig mött exempelvis en homeopat som bor i en lyxvilla, kör en 

dyr bil eller åker på resor betalda av läkemedelsbolag som många av deras kolleger gör. 

Det roligaste var när jag bad en gynekolog skriva ut kroppseget Progesteron och han sa att de vill 

bara lura mig att det är bra för att tjäna pengar, sen skrev han ut ett kemiskt progesteron från 

Pfeizer, bolaget som bara är intresserade av att hjälpa människor….???  

Erik Enby är en sådan person som fått offra allt för det han tror på, han är min största idol, men jag 

beundrar dig också Anders. Det är du ensam som dragit hela lasset för att få folk medvetna om detta 

mirakelmedel. Erik har jag pratat med många gånger, men jag vill fråga dig, hur orkar du? Vågar du 

prata om fördelarna med kolloidalt silver, vad betydde rättegången? Vad kan du säga och inte säga? 

Jag började för övrigt med kolloidalt silver för ca 4-5 år sedan. Jag önskar verkligen jag hade vetat om 

det tidigare då mina barn skulle ha sluppit all antibiotika. Min äldsta hade ofta halsfluss och den 

yngsta öroninfektioner. Efter silver har de inte behövt äta antibiotika, och alla kräksjukor är över för 

vår del. Igår kräktes bänkkamraten till den yngsta flickan, så hon fick en kopp silver när hon kom 

hem. Hon mår bara fint! 

 

Tony Wallén. Jag brukar svepa fyra dl KS rakt av. Det har hjälpt mig de senaste gångerna jag har mått 

illa. Brukar ta ca 40 minuter innan det ger med sig. 

 

Elenor Rosdahl. Jag drog ut den innersta kindtanden för ett tag sedan. Samma dag som tanden drogs 

ut så spryade jag ks där tanden suttit samt hela munnen. Andra dagen tog jag ks och lät ligga i 

munnen flera ggr/dag. Sedan började jag skölja som vanligt flera ggr/dag. Det läkte mkt snabbt. Om 

du inte vill skölja i helgen så kan du spraya in i såret flera ggr. 

 

Nina K. Silverlotion. Bästa lotionen! Läker infekterade sår,eksem, finnar,solskador. Har använt den på 

det mesta. Både för mig, mina barn och hästar. 

 

Eva. Silverlotion. Har använt den på fötterna. Jättebra t.o.m. på nagelsvamp som jag haft länge. 

 

Ingrid. Silverlotion. Toppenprodukt som nästan fått alla mina torreksem att försvinna. Har bara 

använt den i 2 veckor så ser fram emot att bli helt eksemfri.  Rekommenderas !!!!! 

 

Rosa. Silverlotion. Lindrar skönt på min känsliga exem och acnebenägna hud. Väldigt lätt lotion som 

omedelbart går in i huden. Passar både människor och djur. Kan inte vara utan den. 

Löwenhielm. Silverlotion. En toppenprodukt som fungerar mot eksem och de flesta hudproblem. 

Läker även svårläkta sår väldigt snabbt. För personer som Skeptikern (vilket läkemedelsbolag arbetar 

du på ?) kan jag berätta att man på Karolinska sjukhusets brännskadeavdelning för barn använder 

silveromslag sedan många år och med fantastiska resultat. För er som hela tiden klagar på 

(alternativmedicin) - silver användes för resten med goda resultat före pencillinet - vi vet att ni 

arbetar för läkemedelsföretag och inte vill förlora era ohyggligt stora vinster - så ni gör allt för att 

svärta ner billiga produkter som faktiskt fungerar. 



 

Anna . Silverlotion. Helt underbar produkt! Har använt den på bl.a. nygjord tatuering och jäkla vad 

den läkte ihop den fort. Skön som ansiktslotion och bra för klåda. sen är den även perfekt att ha i den 

lilla vita sprayflaskan o ha med sig i handväskan :) 

 

Åsa S.  Silverlotion. Verkligen toppenbra för både kropp och ansikte. Svalkar och lenar. 

 

Hanna. Lignisul MSM. lider av fibromyalgi och har använt mig av detta under något år och mina skov 

är otroligt mycket lindrigare inte behövt ta en sjukdag från jobbet pga av smärta 

 

Nina H. Ätit detta pulver i över 2 år. börja med kryddmått och ökat sakta. Har hjälpt mig oerhört 

mycket i min träning.  Jag har mindre värk i leder och orkar dubbelt så mycket på löpbandet. Ja 

blandar med vatten och en halv pressad lime varje morgon. Hår hud och naglar är bättre också. Fått 

tjockare hår. Mitt liv blev mycket enklare men man kan inte öka för snabbt dosen då man får starkare 

symtom på sina krämpor som man redan har,rensar ur kroppen kallar jag det för.  

 

Sanna . Åh vad jag är kär! Ätit 1 tesked i 1.5 vecka och det har hänt mycket! 

* Inga nya finnar 

* Knallblåa/lila BREDA bristningar har blivit svagt rosa/vita/borta!!!! Upplever också att magen har 

blivit mer slim, kommer absolut köpa mer. 

 

Taina Stenberg. Jag har aldrig mått så bra som jag gör idag med KS. Håller mig frisk, Blev magsjuk för 

några månader sedan. Fick stanna hemma från jobbet ett par dagar. Men då hade jag slarvat med att 

ta silvret. Förkylningar är puts veck!! Har druckit det i två år!! Peppar peppar!! Äter även Msm, B 12, 

magnesium, Massa C-vitaminer. Och fått behållt hälsan. 

 

Annika B Backen. LipoCell C. Märker stor skillnad i mitt mående. Så toppenprodukt. 

 

Susanne Borg. Jag har upptäckt att silvergrogg svept i ett svep är bäst när man har blåskatarr. Det är 

ju visserligen inte virus men funkar bäst på mig i alla fall. 

 

Anncatrin Ridung. Ks funkar perfekt på svinkoppor utan penicillin. 

 

Anna Termén. Jag har använt EMS-salvan på min pojke sedan han var 3,5 månader (han är 5,5 mån 

idag). Funkar utmärkt för att få bort eksem och till röd rumpa. 

 

Jouni Salokivi, Jag måste varna för allvarliga biverkningar för KS och/eller C-vitamin. Jag har ätit 

gurkmeja och MSM i nästan ett års tid för att förstärka immunsystemet. För en månad sedan la ja till 

C-vitamin, och började samtidigt använda KS utvärtes för kliande hårbotten. Nu har jag till min stora 

förskräckelse märkt att mitt gråa hår har delvis börjat återfå den gamla, mörka färgen. Med samma 

takt är de grå tinningarnas charm snart ett minne blott. Förfärligt. Dock har det slutat klia i 

hårbotten. Har någon märkt någonting liknande? 

 

Ulla Sörkvist. Kronisk jästsvamp i örat på hund. Sprayar med KS på ytterörat och krumelurerna 3 



gånger/vecka. Har inga besvär nu sedan en lång tid tillbaka! 

 

Susanne Sundberg. Min hund hade ca 40 om året innan jag började ha i KS i öronen. Lät det va i örat 

ett tag och gnuggade sen skakar han själv ut det. Först tar jag bort smuts om det finns såklart. Ha i 

två gånger om dagen samt ge hunden att dricka ( 5 ml *2 ). Har varit ungefär 50 ggr hos min vet för 

vår hund. Han har fått salvor, droppar, antibiotika i mängder, betnovat, rengöringar mm inget har 

hjälpt mer än för stunden. Med KS i örat kan min hund leva utan smärta, klåda och 

öroninflammationer. Skulle aldrig sluta använda det eftersom det är det ända som hjälper. Och det 

utan obehag och smärta. Kan ju själv prova såriga öron och droppa i betnovat!!! Det gör ont 

 

Bollstamo Widerstedt. Jag hade otaliga inflammationer på min förra hund! Vidriga medicinerna från 

vet fick hon utslag av runt örat och det kom tillbaka! Sök VARFÖR!! Inte bara behandla symtom!! Jag 

gav henne då Echinaforce och bytte foder från säd till sädfritt samt ks och msm!  Kom aldrig tillbaka 

efter det! Gav i ca 1 V! 2 ggr om dagen! Vet o läkare behandlar symtom !!!!!!!  Inte anledningen. 

 

Sari Reima. Kvalsterallergi. Det har min hund också :( hon får en allergi spruta i månaden och fryser 

alltid hennes frukost pellets...sen har vi KS i sprayflaska som hon älskar..sprutar henne i tassar och 

nos lite då och då...allt detta gör hennes liv så mycket lättare. 

 

Pirjo Hartvik. Sprayade med ks i min hunds nos kvalstret är borta. 

 

Adriana Hansson. Detsamma hände min hund när hon tappat päls och jag hällde KS på ryggen ett par 

gånger om dagen. Pälsen kom tillbaka men alldeles svart. Kan numera rekommendera KS även för 

grått hår. 

 



 
 

En bild på när pälsen trilla av och värre blev det, så jag gick till veterinären och betala 1900:- för ett 

blodprov som bara visa att jag hade en oerhört frisk hund för att vara 10 år. Jag hällde på och 

massera in det i huden två gånger om dagen. 

 



 
 

Margaretha Sunnergren. Jag tycker att det är toppen att mitt gråa hår håller på att återfå min 

naturliga hårfärg. Jag har använt msm och ks i ett år. Msm är organiskt svavel = mineral som påverkar 

våra celler. Både människor och djur behöver detta svavel. 

 

Olle Svensson. Jag var mer eller mindre nästäppt i 30 år.För 10 år sedan började jag inta KS och efter 

en tid även att spraya näsan flera ggr om dagen. Idag är näsan öppen även på morgonen och jag 

sover på nätterna med stängd mun. Att jag är över 80 och har rinnande gubbnäsa är en annan sak 

och den olägenheten går att leva med. 

 

Håkan Jan Wahlgren. Märkt samma sak. Från silver till mörkare hår. Och hårdare, mjukheten är 

borta. 

 

Mia Johansson. Jag tar KS morgon och kväll efter tandborstning. Var hos tandläkaren för ett par 

veckor sedan och han sa att detta ser riktigt bra ut använder du tandtråd och munskölj? Jag svarade 

att jag borstade tänderna morgon och kväll som vanligt samt tar KS:) Ingen tandsten och rena och 

fina tänder!!! Svaret från tandläkaren blev fortsätt med det du gör för det funkar. 

 

Laila Klasson. Klåda hörselgången.  Jag brukar ta en tops med EMS salva på ( rejält) och föra in 

försiktigt i hörselgångarna. Det hjälper mig! 



 

Gunnel Orrehag Lindberg. Ja, mina naturligt gråa slingor har blivit färre efter att jag började med 

msm. 

 

Miriam Mimmi Jansson."En silver-historia :-) Min syster ringde mig häromdagen och va orolig över 

sin hund som fått ögoninfektion och svamp i tassarna. Hon hade beställt tid hos veterinär dagen 

efter, men hade egentligen inte råd, samtidigt som hon va tvungen att kolla upp sin hund. Hon sa 

också att hon hade KS hemma. Jag sa avboka tiden hos veterinären och testa att spraya och bada 

tassarna i KS flera ggr om dagen, och droppa KS i ögonen flera ggr om dagen. Hon ringde mig igår och 

sa att KS måste va ett mirakel. Ögonen har slutat geggat och tassarna blir bättre och bättre! Nu slapp 

hon ett dyrt besök hos veterinären, och nu slapp hon dyra mediciner till vovven." 

 

Ann-Katrine Backman. "Fick höra en underbar berättelse idag. <3 <3 <3 Jag träffade en kund vars 

katt hade fått en jättestor "lucka" under magen. Den här luckan var ca 12 cm i diameter, alltså 

enormt stor. Först visste dom inte vad katten hade för fel, då den blev som folkilsken och bara fräste 

och sprang och gömde sig och det var jättesvårt först för husse och matte att se vad som hade hänt, 

då det är en angora katt. Den här katten är annars kärvänlig och vill gärna sitta och gosa i famnen, 

men var helt vettskrämd nu. Till sist upptäckte dom luckan och frågade vad dom skulle göra, det såg 

väldigt väldigt illa ut. Spraya med Ionosil sade jag flera flera gånger/dag och ge skilt i en skål bredvid 

vattenskålen. Så gjorde dom och på 3 dagar var huden liksom läkt sade frun i huset. Frun är också 

sjukskötare och har jobbat närmare 35 år på sjukhus på olika avdelningar och hon sade, hon har 

aldrig sett något så stort sår läkt så bra. Nu då jag såg såret så har det dessutom börjat växa ut hår på 

området som varit som öppet sår, så hårväxten var ca 0,5 mm. Hudslimsan hade frun måsta klippa 

bort eftersom den bara hängde vid sidan, men torkade liksom bort. Katten mår helt bra nu och är 

inte folkilsken eller rädd längre, utan är precis som den alltid har varit. Dom behövde inte ens 

uppsöka veterinär, Ionosil fixade allt. " 

 

Elvira Wickenbergh. KS har hjälpt mig med bihålorna. Fick Cortisonspray på recept men hjälpte inte. 

Prova KS det kan ju inte bli sämre… 

 

Elenor Rosdahl. Har också reumatism. Jag tar ks och oftast 2 msk 2-3 ggr/dag. Tycker det hjälper mig 

mot inflammationer och håller mig frisk.Tar även msm i perioder. Ändrat kosten till 

antiinflammatorisk kost. Hjälper mig mkt. Viktigt även med bra vitaminer och mineraler. Det som 

också hjälper mig med ledsmärtorna mkt är cbd olja!! Har tagit det i fem månader och efter fyra 

månader började jag känna en märkbar minskning av mina smärtor. Tar Enbrel, men behöver endast 

ta sprutan varannan, var tredje vecka, mot tidigare en gång i veckan, och då hade jag i regel väldigt 

ont. Tar inget annat. Som ett plus så mår jag så mkt bättre psykiskt. Lugnare, gladare, piggare, ljusare 

i sinne och tanke och sover så mkt bättre. Somnar snabbt på kvällen och sover hela natten. Över 

förväntan för mig del. Mkt glad för att jag hittat cbd olja och provade det. Du kan läsa och fråga mer 

om CBD olja på fb sidorna "CBD olja och Cannabinoid systemet" och "CBD fabriken".  

 

Maria 'Maya' Jannesson. Positivt samtal med veterinären idag ang min katt som har 

födoämnesallergi. Hon har ett skov igen & vet. sa: då är det nog dags för en ny kortisonspruta igen. 

Jag: det vill jag inte. Jag kör med KS & skovet har redan lagt sig lite. Vet. kontrar: "Men vad bra! 

Fortsätt med KS så får vi hoppas hon klarar sig på det, så hörs vi av om några veckor igen". Halleluja! 



Tror jag blir frälst. 

 

Britt-Marie Lundberg. Sedan jag började använda fluorfri tandkräm och ta en hutt ks som jag håller 

kvar i munnen ett par minuter innan jag sväljet så har min tandsten försvunnit. 

 

Susanne Larsson. Egen tandkräm med kokosolja & bikarbonat tog bort min tandsten & beläggning & 

ks förstås. 

 

Janet Borvander. Jag botade min bältros med KS på bara några dagar. Läkaren kunde bara skriva ut 

starka smärtstillande medel. 

 

Iréne Berglund. Min katt hade skadat ögat med en mkt envis infektion till följd, trots envisa försök 

från veterinärerna så fick de till slut känna sig besegrade och sa att ögat måste tas bort då 

infektionen ej gick att häva. Som ett sista försök droppade jag ögat intensivt med KS och till min stora 

glädje blev han helt bra 

 

Lotta Isacson. Om jag lyssnat på veterinären så hade min katt fått en ganska farlig medicin emot hans 

EP/hjärntumör . Jag valde att bota honom själv . Hans anfall slutade helt 13 Mars .... förvisso satte jag 

in allt , vitaminer, mineraler försent så jag tror hans hjärntumör fått fäste . Men jag botade min 

hunds cancer med silver bland annat ...vetten skulle operera samt ge han farliga mediciner så..jag 

tror att vi vet vad vi pysslar med .;) Och jag har ju även botat min egen cancer så....vad ska vården ge 

oss...mer kemikalier ? Läkarna själva väljer vård utomlands..det säger en hel del. Och som sagt ...all 

medicin är från naturens örter , medicinalväxter ...vitaminer mineraler ...skulle även ge detta om 

något av mina barn blev sjuka ...har alltid botat barnen när de var små ..även sonens Chrons då 

läkarna höll på att ta livet av han ..så..vården/veterinärer , nej tack . Glömde.....allt det vi "pysslar" 

med är helt ofarligt ...det kan man inte säga ens om Alvedon som man i dag proppar i ungarna. 

 

Annelie Björk. Jag har använt ks själv mot infektioner i många år. Just nu behandlar jag min 

sjuttonåring med ks som komplement till antibiotika mot borrelia. Han är i princip besvärsfri nu. 

Peppar peppar. 

 

Taina Stenberg. KS!! Är det bästa dom hänt vår Fam !! Ink Lilla hunden!! Pigg o gla! 

 

Nomen Nescio. Sambon har åkt på influensa som inte var av denna värld, fick en "go" silvergrogg igår 

och är på benen idag, det du. 

 

Ametist Britt. Jag använder alltid KS till ögondroppar, har torra ögon och KS fungerar bättre än 

droppar från läkaren, jag använder en flaska typ samma som näsdroppar fast med skruvkork så man 

kan öppna och fylla på, kokar emellanåt i vanligt vatten. 

 

Taina Stenberg. Jag fick ögoninflammation i Turkiet, för 4 år sedan. Jag badade ögat typ en minut. 

Sen tog det en halv minut sedan var det borta. 

 

Tina Johansson. Hunden fick ögoninflammation och jag tog ks i 3 dgr och det försvann. 

 



Kerstin Sjöstedt. Så många pencilinkurer som man klarat sig ifrån i min familj tack vare ks så kom inte 

och tala om experiment när du inte vet vad du talar om. Senast klarade jag av en begynnande 

blodförgiftning genom att använda det. Sluta att föra häxjakt på alternativa förespråkare och använd 

ert förmodat sunda förnuft i stället. 

 

Karin Johansson. Så irriterande med dessa fördömande människor är. Jag har sparat mycket pengar 

med ks mot dåliga magar o ögoninfektioner på både mig och katt. Jag går hos läkare och veterinär 

också. Så jag bannlyser inget men jag väljer själv! 

 

Nina Nilsson. Idag "räddade" jag en kvinna från brännblåsa på fingertoppen,tack vare min medhavda 

sprayflaska med ks, som jag hällde lite av i en äggkopp, som hon höll fingret i en stund. Efter 30 min 

var blåsan mininal ☺ och svedan hade lagt sej ☺! Ks, gör undervärk, där inget annat gör! 

 

Anna Elofsson. Jag rekommenderar varmt silversalvan som har samma ingredienser men utan 

lavendeln. Den har också ett lägre pris. Den bästa ansiktskräm jag någonsin haft! 

 

Erika Ea Johansson. Jag har använt EMS salvan på thimmy Från att han var 14 månader. 

 

Britt Nohlgren. Åh, vad jag är glad!! Var vid frissan idag, hon var helt förundrad över mitt hår, det har 

blivit så fylligt och friskt!! Äntligen kanske MSM visar vad det går för, även för mig, men det tog nästa 

1 år! 

 

Maria Etmi. KS fungerar varje gång jag bränner mig. 

 

Jeanette Söderberg Gansmoe. Ögoninfektion.  Det gör jag! Sprayar i ögat 2 ggr/dag. Ger sig fort. 

 

Ametist Britt. Jag använder alltid KS till ögondroppar, har torra ögon och KS fungerar bättre än 

droppar från läkaren, jag använder en flaska typ samma som näsdroppar fast med skruvkork så man 

kan öppna och fylla på, kokar emellanåt i vanligt vatten. 

 

Mona Petersson. Jag droppar ett par droppar morgon och kväll med ks och msm när jag känner mig 

torr eller trött i ögonen. Även när jag har förkylning på gång. Jag jobbar på en förskola med mycket 

förkylningar och dyligt. Så detta har hjälpt mig. 

 

Juan Esteban.  Vi använde KS som ögondroppar några dagar men det var när vi började ge det oralt 

som den största effekten visade sig, väldigt snabbt också får man tillägga. Blev smått förvånad 

faktiskt. 

 

Karin Selin. Har haft samma problem med urinvägsinfektion men inte nu längre. Tar några matskedar 

ks morgon o kväll o sprayade med ks-Msm blandning efter varje toabesök. Nu är jag inte lika noga 

med att spraya eftersom jag inte längre ha några besvär men ks fortsätter jag med. 

 

Jennie Boije Af Gennäs. Jag kan rekommendera silverlotion på munsår. Funkar jättebra om du börjar 

smörja så fort stickningarna börja.! Smörj ganska ofta (helst 1 gång per timme vaken tid) men det 

läker liksom innanför huden. 



 

Christopher Tollesson. Bara positivt att säga och jag har använt Ionosil i ett gäng år nu, både till mig 

och de fyrbenta.  Hm, vi är aldrig sjuka numera. 

 

Hanna Enell. Det enda är att vi aldrig är sjuka längre så man måste ta ledigt ibland för att vila sig. 

Mannen har inte en enda sjukdag sedan 2014 nu börjar tom jobbet undra varför. De andra är sjuka 

jämt känns det som. Själv har jag varit sjuk2dagar sen 2014. 

 

Carola Nylund.  Måste få berätta ett fint slutresultat av Ionosil KS.För tre år sedan när jag ännu 

jobbade (nu pensionär) så hade jag en arbetskamrat som inte heller är någon "kemisk svamp",det 

lilla jag visste då fick honom att prova detta MEN försiktigt han hade ena orsaken efter den andra,jag 

sade till honom endera tar du det regelbundet och ser effekten eller så lurar du dej själv,nå nu var jag 

i förra veckan på jobb där(hoppar in när det behövs) då berättade han om sin sambo som för dryga 

halvt år sedan fick diagnosen cancer runt ena lungan +fem metastaser i levern,dom är inte på fb men 

han satt ihärdigt natt och dag vid datorn och tog reda på vad kan man allt göra,dom satt tillsammans 

och tog reda på,kom till kosten,och börja även därifrån,hon tog ut från apoteket mediciner som 

läkaren hade skrivit ut ,för att det skulle se trovärdigt ut men hon använde dem aldrig....nu berätta 

han att den cancern runt lungan är obefintlig och metastaserna i levern är borta...jag tycker att detta 

är en höjdare och att han tog till sej mina uppmaningar för tre år sedan,det värmer hjärtat och 

själen...Tack för denna pratstund... 

 

Pia Hellstén.  Tar KS dagligen morgon /kvällen efter tandborstningen - även i öronen samt ögonen då 

och då - toppen och kommer aldrig att sluta med KS. Har haft tryck och vätska bakom trumhinnan av 

en orsak som härrör till många år tillbaka (en annan historia med en längre berättelse). 

 

Bodil botade sin psoriasis med Ionosil kolloidalt silver 

 

Det är inte helt ovanligt att få biverkningar av sitt läkemedel. För vissa är det mer regel än undantag. 

Det gäller främst dem som är kroniskt sjuka, har svårt att avgifta sig och har ett dåligt immunförsvar.  

 

Det gäller att vara om sig och kring sig, och det har Bodil Jönsson verkligen visat prov på. Hon har 

själv även lyckats bota sin 30-åriga psoriasis, där läkarna har gått bet. Boten hette Ionosil kolloidalt 

silver. 

 

Hon berättar hur hon hade plågats av detta elände, med röda, ömmande, kliande, vätskande och 

variga sår på benen och hur hon i alla dessa år hade behövt lägga skyddslakan i sängen på grund av 

sina problem. På några månader med Ionosil var besvären borta. 

 

Läs hela artikeln i tidningen Hälsofrihet på sidan 12-13: 

 

http://www.thenhf.se/wp-content/uploads/2016/11/Hf_2017_3-Exc.pdf 

 

Före och efter: 

 



  

 

Bild till höger: Bodils ben efter några månaders intag av Ionosil, kolloidalt silver. Hon tog dagligen 1-2 

teskedar KS i ½ liter dricksvatten. Hon sprayade även sina ben med KS två gånger om dagen. 

 

Matora Jelena.  Har bara bra erfarenheter av KS. Var skeptisk till en början men hört så mkt gott och 

är själv såld idag! Tex. sår läker nästan framför ögonen på en. 

 

Carola Nylund. Beror oxå på vad man har för "krämpor" det är ju individuellt, och olika sjukdomar 

endel botar KS snabbare andra längre tid,för mej är den det bästa förutom barnen som hänt mej. 

 

Lolo Linde. Önskar jag känt till ks (och msm) långt tidigare. Det bästa som hänt mej. 

Ritva Helena Koskela. Har bara positiva erfareheter av KS.  Diagnos i maj-2017. Aggressiv hodgins 

lymfoma! För tillfället är jag cancerfri! Några prover kvar att vara på säkra sidan! 

 

Marie Winterstam. KS, det bästa som hänt oss, även hunden, fick beröm av vet för att han hade så 

rena öron, får droppar varje vecka. 

 

Eva Olsson. Jag har använt ionisil kolloidalt silver till både mig själv och mina hundar i 5 år och är så 

nöjd med det. Är sällan förkyld som jag var jämnt innan. 

 

Kajsa Haglund. Inga-lill Fjellman jag har lyckats slippa penicillin vid öroninflammation genom att 

istället droppa med KS. Tre ggr/dag och smärtan går över på några timmar. 

 

Sandra Andersson. Jag har herpes typ 2. Lägger bomullstussar dränkta med ks på! Nu har jag inte 



haft nått på 5 månader snart :) hade 1 gång i månaden i 8 månader före jag började använda ks.. sen 

kan du även göra en blandning av tee tree olja och badda. 

Cecilia Linders. En väninna till mig fick betydligt mindre problem med sin munherpes när hon tog 

msm. 

 

Gunnar Alfvén. Mitt liv har totalt förändras efter det att jag börjat att dricka KS och MSM 

regelbundet 3/dagligen. Jag har inte varit så frisk på 60 år. Det är stora ekonomiska krafter som 

utmanas och de skyr inga medel för att förtala de som inte gynnar dessa skojare...!!! 

 

Kerstin Johansson.  Använd även silverlotion på bältrosutslagen. Har sett utslag som gått från blåsor 

till torkade prickar utan att vätska. 

 

Kattis Bjerselius. Sambon snarkade enormt. Nu tar han ks som nässpray varje kväll och det hjälper 

jättebra. .. 

 

Maria Alexandra. De kvällar jag tar en klunk silver innan jag lägger mig har jag vart tyst de andra 

nätterna har jag snarkat som ett godståg. 

 

Per-Olof Norén gjorde ett inlägg på sin egen vägg och kommentarerna regnade in: 

 

Susanne Sundberg. Kan bara skratta åt såna människor. Kan ju kolla min hund som fått ett liv igen 

tack vare KS. Sår läker inte bättre??? Därför jag sett KS läka trycksår när andra medel går bet. Man 

tror vad man vill men att neka något som fungerar är bara sjukt. 

 

Astrid Leitner. Per-Olof Norén Har du din "roliga" dag idag! Måste bara le åt så mycket okunskap. Här 

i Österrike har resturange t.o.m. silverplåster i sina kök för att ta till vid brännskador. KS säljs på 

apotek och i hälsokostbutiker. Men du kanske lever på månen? 

 

Christel Gunnarsson. Kommer aldrig att sluta med ks..har räddat oss så många gånger plus våra 

husdjur. Vi vet vad vi vet! Ingen kan få mej att tro något annat. 

 

Åsa Nilsson. Jag tillhör denna kvacksalveri grupp och jag trivs bra både i gruppen och med våran 

eminenta sekt ledare Anders Sultan :) Jag gillar även anekdoterna bättre än i andra sektgrupper så 

jag stannar kvar här! Så länge Anders Sultan inte påstår han går på KS-vatten tänker jag stanna 

kvar....har själv haft bra hjälp med KS liksom min far som inte läkarna kunde bota, han lider av 

hudproblem som inte vanlig medicin kan läka med däremot KS läker! 

 

Raija Johansson. Hur kunde KS se till att jag inte dog med mitt KOL?Medlet var det sista chansen jag 

hade att testa för ca 2år sen.Jag mår mkt bättre nu. 

 

Susanne Nyman. Sjutton åxå. Sku man nu bara ha vetat att det var overksamt innan man botade en 

massa olika besvär genom åren på oss själva och kattorna. 

 

Lilian Axelsson. Så bra att Illustrerad Vetenskap tar upp reklamen för Kollodialt silver. Har använt det 



i många år. Blanda silver o msm och det är toppen för nästäppa. Bra vid förkylning, sårläkning, 

fotsvamp och mycket, mycket mer, ja listan kan göras väldigt lång. 

 

Jan Grop.  Vem är du, Per-Olof? Ingen påstår att KS botar någon sjukdom 

Det finns för övrigt ett fåtal substanser eller mediciner kanske inga alls som botar en sjukdom 

däremot finns det mängder av substanser som hjälper tillfrisknande 

Både inom naturen och kemiskt framställda 

Däremot tillverkar läkemedelsindustrin tusentals preparat för att lindra/dämpa/stävja 

sjukdomsförlopp utan att bota sjukdomar heller� det får var och en tycka vad man vill om 

naturligtvis men man ska ha klart för sig att dessa "läkemedel" har biverkningar och långsiktiga 

effekter som ingen har en endaste aning om  

Vad som däremot ofta skiljer dessa läkemedel från "naturmedicin" eller enkla "naturligt"beprövade 

produkter är att dom används väldigt länge ibland tom i tusentals år  

Detta gör den stora skillnaden att man "vet" empiriskt vad dom ger för effekter 

Detta "kvacksalveri"  

Går inte att skapa patent eller rättigheter på så därför finns det inte några stora pengar att tjäna och 

därför motarbetas denna kunskap av industrin och alla ignorenta anhängare. 

 

Vicky Söder. Ks har använts av USA:s militärer sedan 2006 för att behandla sårade soldater och nu 

finns produkten Silver sol på marknaden där med en ofantlig och mycket professionell 

marknadsföring. Hur kan vi i Sverige utnyttja den till vår fördel? "Köp svensktillverkad Ks mycket 

billigare" ? Men om jag känner sjukvården rätt kommer den så småningom betala ockerpriser för den 

amerikanska produkten som hävdar att den är dubbelt så bra. 

 

Kenneth Jensen. Vissa tror sig veta allt och vet inget ändå, jag kör silvervatten sedan lång tid nu och 

det är en enorm hjälp för mig och min astma + att jag inte har haft någon sjukfall sedan jag började, 

härligt att slippa förkylning mm som jag fik flera gångar om värja år och härligt att kunna gå upp och 

ner av sjuka folk utan att detta drabbar mig, jag tror bara på sånt som jag provat, då kan dom andra 

idioter gå runt och må kass, lika gott om dom. 

 

Anita Pecaver. Härligt! Tack för att denna produkt uppmärksammas! Det var på tiden och jag hoppas 

att fler medmänniskor får upp ögonen för denna produkt och hur bra den är. Den har hjälpt mig 

otroligt mycket vid sårläkning och halsont. Även vid fler tillfällen som bättre hy då jag använder det 

som ansiktsvatten och varför inte nämna att KS hjälpte mig att bli snabbare frisk när jag hade 

influensa. Så tacksam att denna produkt från IONSilver finns. Det är tragiskt att en "förening" som 

VoF smutskastar någotde inte känner till eller rent av har blivit tillsagda, genom grupptryck, att 

smutskasta. En förening som blivit nominerade till "Årets förvillare". Kanske t o m vunnit detta pris 

också?! 

 

Monica Petersson. Jättebra att det skrivs om denna fantastiska produkt! Jag har rekommenderat den 



till många som varit väldigt skeptiska, men de har genom att testa o ge det en chans fortsatt att köpa 

den o alltid ha Ionosil hemma. Det är bra att de får överbevisa sej själva. Själv har jag haft jättebra 

hjälp av den, har fyra små barnbarn omkring mej som är väldigt givmilda med sina små ettriga 

virusar. Kommer inte ihåg när jag var förkyld eller magsjuk sist! Vid första minsta symptom åker 

Ionosilen fram. 

 

Helén Sjöstedt. Så Underbart och helt fantastiskt att Ni Tar med något så viktigt som Kolloidalt 

Silver!!!  

Vi står aldrig utan KS ;) Och vi har tagit bort både Streptokocker och virus urinvägsinfektioner,  

vi har inte drabbats av influensa någonsin sedan vi började med KS för över 10 år sedan. Vi (min 

familj) älskar verkligen KS !!! 

Jag är så tacksam för denna produkt <3 <3 <3 . Har även hjälpt våra katter ett par gånger när de blivit 

skadade och vi behandlar  

ALLTID UTAN UNDANTAG sår och skador med KS.  

Så Tack än en gång Illustrerad Vetenskap för att ni står upp för denna produkt så att fler kan bli 

medvetna om den. När vi Var i Thailand vaccinerade ingen i vår familj oss vi hade bara rejält med KS 

med oss(+lime)  

INGEN av oss blev sjuk på något vis ;) PS den är även en utmärkt vattenrenings produkt DS 

 

Malin Wass. KS är en jättebra produkt som alla behöver. Tar även med mig KS på resan så slipper 

man få sem dagar förstörda av diverse magbakterier. 

 

Charlotta Rexmark. Härligt att se att Illustrerad Vetenskap representerar äkta vetenskap och inte 

den ängsliga, bakåtsträvande avart som VoF försöker sprida. Äkta vetenskap har inte bestämt sig på 

förhand vilka svar man ska få, den är öppensinnad och intresserad, och välkomnar nya tankegångar. 

När det gäller kolloidalt silver är tankegångarna dock inte ens nya, de är äldre än de flesta läkemedel 

och har tjänat människan väl under mycket långt tid. Det är på tiden att det blir allmän kännedom 

om vilken skatt det är att har ionosil i huspoteket, själv skulle jag aldrig våga vara utan. Tack för att ni 

är kloka och modiga IllVet! 

 

Eva Dahl. Tack för detta!! En fantastisk produkt som man inte kan vara utan !! Har hjälp mig med 

både bensår , brännskador m.m som läkt på nolltid tack vare kollodialt silver !!!! 

 

Lotta Carlsson. KS är fantastiskt bra, har hjälpt mej vid ont i halsen, inflammationer, irritation i 

ögonen, sår på husdjuren osv osv, klarar mej inte utan. 

 

Caroline Lewin. Bra att fler blir upplysta om kolloidalt silver och alla dess användningsområden! Här 

hemma har vi bl a botat hunden tre gånger från fuktexem (hot spot) helt utan mediciner. 

 

Görel Anja Enegren. Bra där, Illustrerad Vetenskap! KS är utomordentligt bra och användbart till 

mycket. Min gamla mamma kunde sluta med en tung epilepsimedicin som hon ordinerats pga av 



problem med Trimenigusnerven. Hon hade svåra smärtor och biverkningarna av medicinen var tuffa. 

KS hjälpte! Själv använder jag KS vid sår- och brännskador, magsjuka, virus, svamp mm mm. Listan är 

lång. 

 

Helena Andersson. Så tacksam för det skulle ej villa vara utan det så bra tar det var dag hjälper så 

man kan hålla sig frisk skulle ej villa vara utan det och även min hund mot alla bakterier så tacksam 

för det helt otrolig det bästa jag har. 

 

Sten-Anders Karlsson.  TACK! En eloge till Illustrerad Vetenskap som visar att ni är en opartisk, icke 

hjärntvättad tidsskrift. Märkligt att ingen som faktiskt använder kolloidalt silver verkar ha något 

negativt att säga om produkten? Då undrar jag vilken den egentliga drivkraften är hos de som skäller 

på och samtidigt har noll erfarenhet av kolloidalt silver? VoF VoF. Inte kan väl läkemedelsindustrin 

vara inblandad!? Vore intressant om Illustrerad Vetenskap gjorde ett reportage om kolloidalt silver 

med FAKTA och visar på den opartiska forskning på KS som faktisk finns.  Då blir jag prenumerant 

direkt! Härunder ett exempel på djur som mår väl av KS. Och då kan det inte handla om 

placeboeffekten, det är helt enkelt bara helt naturligt. Vof vof! 

 

http://2op.se/2017/09/26/veterinaren-som-anvander-alternativa-metoder-for-djurens-basta/ 

 

Mariana Karlsson. Älskar ks finns inget bättr - ni som gnäller behöver nog prova ks! 

 

Ilse Hubner.  KS är jättebra tar det varge dag, plus att jag ger hunden det i vattnet och i vårt vatten, 

bra mot sår och mycket annat som förkylning, öron näsa ögon, och min mage. 

 

Eva Dahl. Eftersom det haft så bra effekt på mina o mina anhörigas krämpor där läkarvetenskapen 

stått frågande ...... så går du gärna kalla mej lättlurad !!! Det är jag så gärna i detta fallet. En 

fantastisk produkt som man inte kan vara utan !! Har hjälp mig med både bensår , brännskador m.m 

som läkt på nolltid tack vare kollodialt silver !!!! 

 

Elli Arnell Ambrus. Använt ks under flera år och har hållit mig friskare än någonsin! Dessutom 

enastående vid behandling/läkning av sår osv...skulle kunna göra listan lång, men tycker andra inlägg 

här får till det mesta på den. Länge leve KS! 

 

Kenneth Nilsson. KS har hjälpt mig/oss så otroligt mycket mer än jag har möjlighet att skriva här! 

Tack Anders Sultan som hållt ställningarna och nått sådana framgångar med KS! 

 

Tuija Kapanen Fd Jokela. KS har inte hjälpt bara mig och mina nära och kära, det hjälper djur alldeles 

lika bra. Och djuren kan ju inte inbilla sig....!? 

 

Carina Leifsdotter. Jag är en av de som använder mig av KS och har bara bra erfarenheter av det. Den 

absolut bästa erfarenheten är att min katt blev av med ett riktigt elakt eksem, som bara regelbundna 

(och dyra) kortisonsprutor bet på. Katten hade negativa biverkningar av kortisonet och jag blev 

nästan av med honom! Med KS i hans vatten, mat och med insmörjning så botades detta elaka 

eksem. Nu får alla mina djur (4st) KS i vatten varje dag. Själv har jag fått en bättre allmänhälsa sedan 

jag började med KS. En väldigt bra del av ett hemmaapotek, helt klart. 



 

Ninnie Britasdotter. Tack, Illustrerad Vetenskap, för att ni tar in detta . Jag själv och de jag känner 

kan nu påbörja en prenumeration. Kolloidalt silver är absolut nödvändigt i ens husapotek. Så från 

mitt hjärta tack, Anders Sultan! 

 

Louise Louise. KS har verkligen hjälpt mig! 

 

Robert Bielik. KS är ett ständigt inslag i vårt husapotek, av mycket goda orsaker. Vill man inte 

använda KS? Fine. Gå där med dina "kroniska" bekymmer. Jag bryr mig inte :) Men jag bryr mig när 

idioter snackar gallimatias. 

 

Imi Backteman. KS tillhör numera basvarorna hemma. En förkylning på gång? KS rensar systemet och 

förkylningen blir ett minne blott. Kliande myggbett? Å nej, inte efter en sprayning med KS. Munsår? 

NIX no more. Några spray och viruset håller sig borta. Sår läker snabbare med KS med mycket mera... 

Universalmedel! 

 

Curt Larsson. Det var konstigt, för ögonläkaren i Västerås ville verkligen se mig, eftersom jag har 

sprayat mitt vänstra öga med kollodialt silver ISTÄLLET för de ögondroppar som de skrev ut OCH som 

jag kastade OÖPPNA i skräpet. Från att trycket i det vänstra ögat var uppmätt till 30 så efter en vecka 

ca gick det ned till 27 som också kontrollerades av ögonkliniken i Västerås. De skrev ut recept på nya 

droppar SOM JAG INTE TOG UT uran fortsatte nu 3 gånger dagligen att spraya IONOSIL och efter 30 

dagar gjordes en ny mätning på ögonkliniken i Västerås DENNA gång var trycket nete i 22. 

Dokumenterat av ögonkliniken i Västerås.  

Nb. Jag hade inte talat om för kliniken att jag tog kollodialt silver i ögonen. Men sista gången talade 

jag om detta för ögonläkaren som var en Norsk man, ledsen kommer inte ihåg namnet, men han 

kanske var den ende norsktalande läkare där på ögonkliniken i Västerås. Han var MYCKET 

INTRESSERAD av min kollodial silver behandling. 

Jag har flyttat ner till Älmhult och har gått till optikerna här för glasögon, Synsam hade mätt trycket 

till 48 den 8 juni med "luft-puff-metoden" idag var den 26 med samma metod. De var också MYCKET 

intresserade av mitt fall och bad mig fortsätta med kollodialt silver droppar och komma tillbaka. 

Vänster öga har blivit MARKANT bättre och det är bevisat av både ögonläkare OCH optiker! 

 

Aileen Crusoe. Jag har lärt mig ett nytt ord ". Faktaresistenta " KS det bästa som hänt mig efter det 

jag fick mina barn! 

 

Kent Klang. Om skrämselpropagandan stämde så borde jag vara blå och dödssjuk efter 15 års 

användande. Nej tvärtom jag mår bättre än på länge. Självklart är det inte bara ks förtjänst, den har 

varit en del i min egenbehandling. Men även om vi säger att ks skulle vara verkningslös så tycker man 

ju att en sån här "livsfarlig" produkt borde påverkat mig negativt på nåt sätt. Det är nästan så att man 

blir besviken på vetenskapen, borde de inte ha rätt? 

 

Jan Kraft. Att Big farma försöker förbjuda försäljning av KS är väl skåpmat för de flesta, man får aldrig 

glömma att läkemedelsindustrin har endast ett ansvar och det är att öka aktieutdelningen, hur görs 



det bäst? Bla genom att slå ned och försöka förbjuda allt som inte finns i deras medicinskåp, ett 

annat är att bearbeta läkare och vårdpersonal genom mutor och sk föreläsningar samt 

konsultutbetalningar för utskriven farmacia. I Sverige görs detta i stor mkt stor skala, ni vet väl att 

läkemedelsverket betalas av industrin? De äger fler advokater än alla storföretag tillsammans, de 

använder svårt sjuka människor i tester för nya medel och om läkemedelsskada uppstår förnekar de 

till 80% ersättning, samt överklagar domar genom sina advokater så de kan fortsätta sälja sina 

hopkok. Ja det tar egentligen aldrig slut skulle kunna dra näst intill oändligt med olika händelser men 

ingen orkar ändå inte läsa... 

 

Hanna Karlsson.  Japp! Sonen hade en bautastor fotvårta under foten.. Jag dränkte en bomullstuss i 

KS och tog på lite msm.. Sedan tejpade jag på den på vårtan.. Bytte ett par ggr om dagen i fyra fem 

dagar och sedan var hela vårtan väck!!  Helt otroligt effektivt! Tyvär tänkte jag aldrig på att ta före 

och efterbilder… 

 

Sara Brachet. JAAA ! Det absolut bästa mot vârtor (har provat pâ sonen och det var perfekt, vi hade 

provat allt annat innan vi upptackte KS). 

 

Charlene Shelton.  Ja min dotter hade två fotvårtor som jag fick bort med bara ionosil och lite 

pillande! Lät dem först suga åt sig så mycket silver som möjligt, sen tog jag något smalt vasst (en 

tandpetare tex) runt kanten för att skapa mellanrum mellan vårtan och huden och tog sen mer silver, 

sen försökte jag med hjälp av tandpetaren, en liten sax och en pincett att pilla/dra bort så mycket av 

vårtan som möjligt. Gick ju olika bra olika dagar, gjorde när dottern sov (med hennes samtycke) så att 

hon skulle slippa "känna" det, men såklart var det dagar när hon drog bort foten och då fick det vara. 

Minns inte exakt hur lång tid det tog tyvärr. Men de gick bort helt och har inte synts till sen dess! 

Alltså jag måste säga... det var faktiskt sjukt häftigt att se hur de bara dog. Varje morgon såg de ut att 

må åt helvete, svarta prickar i osv. Sen mot kvällen verkade de ha återhämtat sig lite, glömde man 

nån dag så mådde de bra igen, men sen när man hade gjort det ett tag så verkligen bara torkade de 

upp och blev helt mörka och hårda, så till slut kunde jag bara ta den med pincetten och riva bort det 

sista. Sjukt häftigt. Eller ja, om man är sån som gillar att "pilla" på saker :'D Jag bekräftar inget men 

det kan vara så att jag kollat under deras fötter vid tillfälle bara för att kolla så att det inte fanns fler 

att behandla :'D 

 

Lena Kihlström. Jag har också fått bort fotvårtor med KS. Jag dränkte in en bomullstuss och hade 

över natten bara. Tog 4-5 nätter så var den väck. Rena miraklet. Behövde inte pilla nåt och redan 

efter en enda natt så var den mycket mindre. 

 

Michelle Björö. Ks omslag på dottern några nätter sen var fotvårtan bara borta. 

 

Pernilla Karlsson. I'll never be out of KS in my home. Simple the best! 

 

Yasmine Seifi. Jag uppskattar att Illustrerad Vetenskap tillåter Ionisils annonsplats. Det som jag tror 

skulle göra diskussionen mer nyanserad skulle vara att skriva en artikel från de olika perspektiven 

gällande KS som läkemedel. 

 

Jessica Berg. Vill bara säga att Ionosil är väldigt bra mot ögoninflamationer. När apotekets gula salva 



inte fungerade på flera dagar köpte vi Ionosil och droppade i ögonen. Problemet borta på mindre än 

ett dygn.  Om du skulle behöva någon gång... 

 

Gun Högström. KS är verkligen fantastiskt bra. 

 

Sigrid Anoschkin. Har använt ks snart ett år. Då läkarna inte har medicin till min sjukdom. Ks har 

faktiskt hjälpt mig att hålla sjukdomen i schack. Så jag vill tacka illustrerad vetenskap att ni har tagit 

upp artikeln i ert tidning. Den kan eventuellt hjälpa dem som inte kan få några mediciner, då medicin 

saknas. Så tack så mycket! 

 

Kamila Kubic. KS, bästa produkt som finns när man blir sjuk! 

 

Tini van der Poll. Heder åt tidningsägarna som tar in annonsen, varför skulle man inte göra det? En 

godkänd och absolut ofarlig produkt som använts som vattenrening hur länge som helst på alla 

handelsflottans båtar bl. a, dessutom använder NASA det! Att det sedan visat sig hjälpa vid diverse 

åkommor är ju enbart ett plus, har alltid en dunk hemma! Tycker skeptiker ska prova själva innan de 

avfärdar allt som bluff! 

 

Percy Andersson. Respekt Illustrerad Vetenskap - VoF har sedan länge förlorat allt förtroende. 

Bedrövligt att dom fortfarande tas på allvar på något håll i samhället. 

 

Henrik Rhedin. Har bara positiva erfarenheter av eget KS-användande. 

 

Lena Andersson. Det är fantastiskt att IV hjälper att informera om denna produkt! Äntligen får 

många veta hur användbar kolloidalt silver är både till djur och människor. Hela vår familj använder 

det flitigt,både barn och vuxna och resultaten är alltid effekfullt. Har precis kurerat min 

bihålsinflammation och dottern fick ordning på ett elakt brännsår. Heja Ionosil. 

 

Leif Leffe Lindblad. Illustrerad Vetenskap är ett internationellt populärvetenskapligt magasin, som 

ger läsaren inblick i världens ledande forskning inom alla grenar av vetenskapen.  

Tack för att ni skriver om fördelarna av kolloidalt silver. Det finns redan mängder av studier som 

bevisar fördelarna av kolloidalt silver. Även inom sjukvården använder man sig av kolloidalt silver. 

Tyvärr är läkemedelsindustrin totalt emot KS och drar sig inte för att lagföra de läkare och tillverkare 

som talar positivt om KS. Allt handlar om pengar, och läkemedelsindustrins FRÄMSTA uppgifter är att 

folk ska bli beroende av läkemedel, för i de flesta fall så upplever man att symtomen möjligtvis 

försvinner men inte orsakerna till sjukdomarna. 

Kolloidalt silver har många fördelar med inga kända bieffekter:  

1. Antibakteriell 

För det första är kolloidalt silver förmåga att kontrollera antibiotikaresistenta superbugor 

förvånande. Medan anställd vid UCLA Medical School på 1980-talet dokumenterade Larry C. Ford, 

MD, över 650 olika sjukdomsframkallande patogener som förstördes i minuter när de utsattes för 

små mängder silver.  



2. Sårvård / Hudhälsa 

Robert O. Becker, MD, säger att kolloidalt silver stimulerar läkning i huden och andra mjukvävnader. I 

en forskningsartikel från Pharmacognosy Communications 2012 rekommenderades det specifikt att 

vissa kolloidala silverpreparat bör övervägas för aktuell användning för att behandla brännskador. 

Till exempel kan du behandla ringorm (Tinea capit) hemma med kolloidalt silver eftersom det är en 

potent anti-svamp. Orsakad av en svamp som lever på det översta lagret av huden, presenterar 

ringmask som runda, skaliga lappar. Det är smittsamt och sprids genom hudkontakt och av 

förorenade material, till exempel kläder. 

Kolloidalt silver har många hudförhållanden som psoriasis och eksem också. Det är lugnande att 

skrapa och till och med reparerar vävnadsskador från brännskador. 

3. Rosa ögon / öroninfektioner 

Rosa öga är ett inflammerat slemhinna som täcker ögonlocket och ögonlocket, och det är främst 

orsakat av bakteriell eller virusinfektion. Kolloidalt silver kan användas för snabb åtgärd mot detta 

irriterande och mycket infektiösa virus och bakterier. 

Fördelarna med kolloidalt silver är många. 

 

Michaela Ejderflykt. Tack Illustrerad Vetenskap för att ni är seriösa. KS har jag alltid hemma i 

husapoteket. Det är otroligt effektivt. Hjälper hela familjen och djuren. 

 

Micce Lundh. Visst är det skönt att veta att en dag, kanske rätt snart, så kommer hela denna historia 

att avslöjas som den enklaste och billigaste metoden för att hålla sig frisk, vara ärr-fri, ha ett starkt 

immunförsvar, alltid rent vatten etc. och till stor nesa för de "som vet allt"! Vad kommer att hända 

med dom då? Inte lär förtroendet öka! Läkemedelsverket fick en skopa ovett av #RRV för att de har 

fel approach till medicin till oss små stackare i allmänhet och deras egna profitsugna planer i 

synnerhet! Någon vidare spaning bedrivs för närvarande inte gällande farligheter i BigPharmas 

sortiment men det kan man väl inte vänta sig av ett verk av den digniteten! Vi får se om 

Läkemedelsverket upptäcker all skit i vaccin och dylikt och då kanske något kan komma på rätt köl, 

människor borde gå före pengar! 

 

Cecilia Edlund. Min veterinär sa att de med goda resultat använder ks till tex hund och katt. Jag ger 

det till mina undulater. Hon uppmuntrade mig att fortsätta med det! 

 

Ann-Katrine Backman. Då jag hade hit veterinären för ca en månad sedan och besiktade mina kissor, 

(det är gamla kissor) så sade veterinären, de här två lever länge ännu, dom mår hur bra som helst. 

Så sade jag: 

- ja, dom dricker ju kolloidalt silver varje dag och MSM får dom varje dag :) 

- Ja det är bra sade veterinären. 

 

Eva-kerstin Lundborg. Som en klok vän brukar säga. Ge dem tillräckligt långt rep så hänger de sig 



själva.. KS är här för att stanna. Folk börjar begripa att de måste ta eget ansvar för sin hälsa. 

 

Ulf Thiger. Med tanke på allt skräp som annonseras ut är ju detta en annons med helt ok innehåll. 

Däremot skulle man ju önska att annonsen också fick förmedla information om alla 

användningsområden för KS. Skulle ju vara en bra uppföljning att IV kunde redovisa all forskning som 

finns om KS. Det finns mycket att ösa ur. 

 

Karin Green. Jag har alltid KS hemma, och den hjälper mig att hålla mig frisk. Fantastisk produkt, helt 

utan biverkningar och helt ofarlig. Effektiv mot bakterier, virus, svamp m.m. Vore fint om Illustrerad 

vetenskap gjorde en artikel om kolloidalt silver och all den forskning och erfarenhet som finns kring 

produkten. 

 

Mika Rantala. Ks är det ända medicinen jag provat som fungerar, även kokos olja, 

gurkmeja,bikarbonat är lovande, kanske till och med cannabis, det har jag inte provat ännu,men 

lovar mycket! 

 

Carina Eriksson. I mitt medicinskåp finns kolloidalt silver och lite plåster. Behöver inget annat. 

 

Kicki Backebjörk. En kompis till mig hade ett rejält fult munsår, jag gav henne lite KS att badda med, 

dagen efter var det nästa borta. Min dotter hade ont i halsen gav Ks hon mådde bättre redan nästa 

dag. Medan hennes kompisar blev sjuk och fick feber. Jag har ännu inte testat KS så länge men är 

hittills väldigt positiv. LÄST PÅ ordentligt har jag gjort. Men såhär många positiva reaktioner som jag 

läst om kan inte vara fel. 

 

Anders Swedengriph. Akupunktur är humbug sa den samlade läkarvetenskapen på 60-talet ! Det 

fanns inga kliniska eller vetenskapliga bevis på att det fungerade. Resonemanget känns igen 

angående KS. 

 

Kicki Sjöstrand. KS är så bra till allt mellan himmel o jord och jag kommer att fortsätta och 

prenumerera på tidningen som vanligt. 

 

Evelina Nilsson.  KS fungerar utmärkt! Här pratas det om sekter hit o dit när de som e så jäkla anti går 

helt o hållet enligt läkemedelsverkets vägar. Det om något kan väl kallas för sekt?! Tro fan att det 

hittas på negativa saker om KS, på vilket sätt skulle annars läkemedelsverket överleva om naturliga 

substanser o produkter fungerade.Läkemedelsverket köper upp allt de kan för att sänka bl.a. KS. Klart 

som fan att de inte vill att vi blir friska, då tjänar de inga pengar. De vill att vi tror på deras rappakalja 

så vi köper deras skittabletter fulla med skit som gör oss ännu mer sjuka. Vill man stå å skrika o 

spotta över KS tvunget så får man väl göra det. Men va för fasen kritiska till allt ni läser. Allt är som 

sagt uppköpt.De som använder KS är ju alla eniga över att det fungerar. Personliga erfarenheter slår 

forskning långa vägar. Tröttsamt med den här trångsyntheten! Det e väl klart att 100 personer som 

provat en produkt som är bevis på att det definitivt fungerar, att det är mer rimligt o pålitligt än en 

"forskare" eller viktig person säger att "detta fungerar". 

Jag har definitivt gått grundskolan, har du själv gjort det? Fantastiskt att dessa kritiker mot sånt här 

tvunget ska gå på en persons intelligens. För man inte har något annat att trycka på... 

Jag är själv sjuk. Läkarvården kan inte hjälpa mig. Jag hittar andra vägar som fungerar och gör mig 



mer o mer frisk. 

Jag jobbar inom vården där jag ser tydligt hur en medicin gör en person mer sjuk (bieffekter) så de 

behöver ytterligare medicin för en bieffekt. Som får mer o mer mediciner för just det. 

Tycker du ärligt att det är ett system vi ska ha?  

När personer kunnat få hjälp på naturlig väg för längesen och mått bättre. O haft kanske 5-8 piller 

mindre att ta per dag. 

Du kanske ska kolla utanför din box Konrad?  

Är du själv sjuk o vet någonting överhuvudtaget om kollodialt silver o annat?  

Eller du ska bara kommentera o tycka illa om för att du kan? 

 

Sofie Westling. Vi hade problem med springmask för några år sedan, som vi inte fick bort med 

Vanquin trots flera försök. Testade lite skeptiskt kolloidalt silver, och hela familjen blev av med 

masken. Så vi har slutat vara skeptiska. 

 

Kerstin Eriksson.  KS fungerar till så mycket och tom NASA använder det på sina färder ut i rymden. 

Jag har aldrig sett en studie på att kolloidalt silver skulle kunna vara skadligt så jag förstår inte de som 

är upprörda över annonsen. 

 

Kerstin Frost Erkers. Det är bara i Sverige denna hets mot Kolloidalt silver pågår. I andra civiliserade 

länder som ex USA o Tyskland använder man det ofta och utan att någon hetsar upp sej som i de här 

inläggen. Märkligt hur det kan vara sådan skillnad? Såg på programmet med familjen Parnevik för 

några år sedan hur de använde det mot halsinfektion när dottern Peg skulle sjunga i en 

studioinspelning dagen efter och Ja! hon kunde sjunga när hon fick gurgla med silvervatten dagen 

innan. 

 

Lisa Jansson. Det är klart att reklam för en superbra miljövänlig vattenreningsprodukt ska/får 

marknadsföras. Att det sedan används av många till att bota andra besvär har ju inget med annonsen 

att göra. Jag kan intyga att det fungerar fantastiskt bra på allt möjligt, i min familj har vi tex snabbt 

blivit av med Magsjuka, öroninflammation, vagel i ögat, urinvägsinfektion inflammerade sår 

förekommer aldrig mer hemma - rekommenderar verkligen alla som tvivlar att testa själva. 

 

Bialiett Sammaju. Tack Ilustrerad Vetenskap för er vilja att visa upp detta! Skriv gärna en hel artikel 

om enbart kolodialt silver,och hur det fungerar. Jag vet,och vill att det ska nå ut till ALLA�...så de 

får se hur enkelt det kan vara att slippa en förkylning som är på väg...t.ex. 

 

Taina Stenberg.  Min hund har fått KS sedan hon var tolv veckor. Nu är hon två och halvt år. Hon mår 

toppen. Pigg o gla. Jag har tagit KS i tre år, är okså på topp. Har fått gubben till att ta det. Han säger 

herre !! -va bra jag blivit i magen. finns inget negativt alls. Nu har jag delat med mig av mitt KS som 

jag tog med till Spanien . Det visade sig att min väninna som bor i Spanien var full med cancer. Så nu 

bad jag henne att dricka KS och försöka finna mera KS i Spanien.. man kan inte leva utan KS ... enligt 

mig ivart fall.. 

 

Jasmina Diaz. Jag dricker kolloidalt silver varje dag, hade problem med magen innan jag började med 

det. 

 



Agneta Fogelberg Bergman. Instämmer helt, förstår inte varför inte folk får lära sig använda detta 

mirakelmedel. Min man och jag håller oss friska sedan vi lärde oss använda KS, tidigare blev vi 

förkylda efter våra träffar med barnbarnen, nu tar vi bara KS och håller oss friska. 

 

Curt Larsson. En targocidspruta kostar nästan 900 kr det är en antibiotika spruta. Jag fick uppgift av 

professor på Sahlgrenska att administrera denna spruta dagligen under 180 dagar på min fru. 

Resultatet var NOLL. Mycket pengar som läkemedelsföretagen tjänar på absolut skräp och dessutom 

farligt. I april förra året så hade min fru en infektion i låret igen och professorn sa att inget bet på 

stafflylokockerna. Men jag behandlade henne dagligen flera gånger och när fistelgången sprack så 

hällde jag ner kollodialt silver varje gång. Efter ca 2 veckor var det läkt. I februari i år fick hon åka in 

för ett byte av protes, och då tog laboratoriet prover som odlades i 6 veckor svaret kom tillbaka = 

INGA staffylokocker. Min behandling med kollodalt silver kostade kanske 50 kr. Vem är det som 

tjänar pengar.  Anders Sultan 50kr. Läkemedelsföretaget 162.000kr för 180 sprutor @900kr st. 

 

Taija Tourunen. Fick ett tips att blanda silverlotion och något milt bra schampo till min hund som har 

allergi! Personen i fråga använde det på sig själv också. Hunden blev mjuk och fin och inte flottig eller 

så! Kan ju vara värt att testa! 

 

Kristina Lignell. KS funkar, i familjen har vi otaliga erfarenheter av det! Senast t.ex var det dottern 

som gick en dag med alltmer stigande feber och "liksom träningsvärk i hela kroppen", huvudvärk och 

hosta. Klassiska influensasymtom...suck... Så jag tryckte i henne KS hela dagen, i te, i juice eller bara 

rent. Blev nog nån dryg halvliter totalt. Hon la sig med drygt 38,5 i feber. Nästa morgon (hade redan 

förberett mig på sjukanmälning) kommer hon upp och utbrister: mamma, jag känner mig helt frisk!?! 

Hon var själv förbluffad. Tror KS hotar starka ekonomiska krafter i läkemedelsindustrin, som därför 

gör allt (via läkarna) att motarbeta. 

 

Kjell G Nyman. Jag har inte haft anfall av malaria sen jag började använda KS. Det är 2 år nu. 

 

Charlott Hermansson. Ja, du håller dig friskare, kan arbeta när andra är sjuka. Vi slipper 1 mån vab 

med magsjuka, tack vare silver, funka med äppelcidervinäger också, men barnen vill inte ta äcv. 

 

Isabell Rynkiewicz. Måste bara säga att jag är glad att jag har börjat med KS jag har sjukdomen 

endometrios och massa problem har fått jätte ont i min mage vid urinblåsan..kunde knappt går i 

morse drack lite KS och även la på där nere och nu verken börjat släppa skönt slippa ta massa starka 

tabletter. 

 

Eivor Andersson. För snart 4 år sedan kom jag i kontakt med KS och MSM. Något som jag är så 

tacksam över idag. I början var det lite jobbigt för jag hade mycket skräp i kroppen som skulle rensas 

ut men fick backa och ta så lite som möjligt i början innan jag kunde öka med bägge. Jag har tex fått 

iordning på min mage som jag har haft problem med i hela livet. Är aldrig sjuk längre i den 

bemärkelsen som jag var förr. Har endast tagit 1 huvudvärkstablett de sista 3 åren det som var 

åtgång på förut. Ja listan kan göras lång. Hur använder jag det? Jo till nästan allt. Efter duschen 

sprayar jag lite överallt på kroppen, sprayar i ögonen etc. På fastande mage tar 1 msk KS och likaså 

innan sänggående efter jag har tagit 1 tsk bikarbonat i ett glas vatten. Känner jag av att någon 

förkylning är på gång så tar jag nässpray (nässprayflaska med KS i) och tar en silvergrogg (1/2 pressad 



citron + 1/2 dl KS som blandas och sen tar man 1 tsk(plastmått) var 5:e min och lägger under tungan 

och försöker hålla kvar där en stund innan det nedsväljes. Får jag lite ont i magen tex efter man ätit 

något som inte var riktigt bra så sprayar jag först några gånger under tungan men behöver jag mer så 

kan jag ta några msk KS i ett glas vatten och dricka upp allt på en gång. Får man riktig magsjuka så tar 

man och kokar upp 4 dl vatten och låter det svalna till drickbart och häller upp det i ett drickbart 

plastkärl och häller i 1 dl KS och dricker upp allting på en gång. Får man sår eller brännsår sprayar 

man på det. Har några droppar KS i strykjärnsvattnet och sköljmedelsflaskan.. ja sen tusen andra 

saker. Ionosil är bäst. Den innehåller 10 ppm som är det mest verksamma och optimala. Jag har 

testat ett flertal sorter och även hemgjort men efter det så är det bara Ionosil som gäller och som har 

bäst verkan och är stabilt. 

 

Gittan Bergström. Mitt bensår försvann med ks. 

 

Jan-Erik Boldén. Förutom tramset om argyri så tycker jag att det mer låter så att dom beskriver 

aluminium. Den metallen påverkar hjärnan mycket negativt och set är ju något forskare vetat om i 

minst 25 år. För drygt 25 år sedan blev ju folket faktiskt varnad om vilka negativa effekter aluminum 

hade och alla skulle ju slänga ut sina aluminumpannor ur köken. 

Aluminum är ju dessutom en av få metaller som kategoriseras som lättmetall. Järn är en tungmetall 

och ändå så är den livsviktig för människor. 

Nä kolloidalt silver funkar utmärkt och effekten överraskar mig hela tiden. VoF har grundat sitt 

skitsnack på antaganden och bristfällig forskning (där forskarna själva menar på att det behövs mer 

och bättre forskning). Ställer man en voffare mot väggen så klara dom inte av att svara. 

En snabb uppskattning och underdrift är att vi nog är minst 40000 användare i Sverige. Det finns mig 

veterligen inte ett enda dokumenterat fall av att någon blivit förgiftad eller drabbad av argyri av 

elekrokolloidalt silver i Sverige på minst 40 000 användare. Oftast får man inget svar eller så blir det 

personangrepp eller förtal mot Anders Sultan, i få fall så kan dom svara med någon bristfällig 

forskning eller påhittade anekdoter som dom ändå inte kan styrka. 

VoF är folk som utger sig för att endast hålla sig till vetenskap och inte tro på något annat. Men ändå 

så har dom inga som helst vetenskapliga belägg för deras påståenden om ks. 

 

Katarina Jonsson. Jag har haft utslag vid ögonen & munnen och jag har använt kolloidalt silver som 

ansiktsvatten och sedan använt en mild salva som jag har blandat i msm i. Har funkat för mig men 

även för min man. Hoppas du får bukt med eksemet. 

 

Torgny. Min fru använder KS(Ionosil) i en inhalator som vi köpte på Lidl, och när hon får astma eller 

allergi drar hon några djupa och det funkar klockrent. Jag vill ge ytterligare en referens, jag åkte på 

kronisk prostatit 2007 och läkarna stod bara och kliade sig i huvudet i nästan sex år och erkände att vi 

är nog inget bra på det här medan jag hade en enorm smärta i underlivet, som att ha en eldgaffel i 

röven 25 timmar om dygnet. det var då jag började med silvret och jag tar fortfarande ett par 

kapsyler om dagen och törs aldrig sluta med det. JAG ÄR HELT BESVÄRSFRI! 

 

Anncharlotte Marianne Hilling. Vill dela med mig av något fantastiskt! Vi har höns, en höna har legat 



i samma rede i ngn dag. Det är ingenting konstigt att de gör så..men igår morse iakttog jag henne 

under en längre stund..då hon skruvade på huvudet på ett underligt sätt. Jag gick fram till 

henne..ögat på samma sida som väggen, alltså den sidan av henne jag inte sett..ögat var väldigt 

svullet, och hon kunde inte öppna det. Hon såg väldigt besvärad ut. Jag baddade på Kollodialt silver 

m bomullspads först..men upplevde att den kontakten var svår för henne. Tog istället en sprayflaska, 

och duchade hennes öga med Kollodialt silver tre ggn den dagen..imorse när jag släppte ut hönsen, 

hade svullnaden gått ned, hon såg på sitt öga igen.. och hade lämnat redet..stod och åt tillsammans 

med kompisarna.  Duchade ögat även imorse. Så roligt!!! Gick väldigt snabbt! 

 

Karin Sjökvist. Jag tog 2msk ks i ett glas vatten och svepte i mig 3ggr/dag och det gjorde jag i 10 

dagar. Detta har jag gjort vid 2 tillfällen nu efter att varit nödgad att använda antibiotika och är djupt 

tacksam över att det fungerar. 

 

Malin Andersson. Ang. förändringar i gula fläcken (makuladegeneration): Det finns två former av 

detta tillstånd (våt respektive torr form), varav den ena kan behandlas med laser. Det finns 

vetenskapliga belägg för att vissa kosttillskott kan bromsa upp och i vissa fall även reversera skador 

som uppstår. Lutein är ett sådant ämne, och det återfinns i bl. a. ringblomma och blåbär. Zink, selen 

och C-vitamin ( och diverse s.k. biobflavonoider) är mycket viktiga. Min far har makuladegeneration. 

Han fick tips från optiker ang. att köpa kostillskott som innehåller blåbär. "Blue Eye" och Blue Berry" 

är troligtvis de bästa på marknaden. Optikern har haft flera kunder vars makuladegeneration har gått 

i regress efter en tids användning av något av dessa tillkott. Det har då rört sig om mätbara effekter 

avs. synen, och i många fall har det varit häpnadsväckande resultat. Min far fick också mätbart bättre 

syn efter några veckors intag av dessa produkter. 

 

Mona-Lisa Erixon. Dränk in en bomullspads med ks och lägg över tanden både dag och natt. Du kan 

också ta 2-3 msk om dagen......ta 1 msk morron lunch middag. Håll kvar i munhålan 4-5 min innan du 

sväljer ner. Så gjorde jag då jag var mkt inflammerad i en tand som skulle kosta mig 3500 att rensa o 

rotfylla. Efter 3-5 dgr var värken borta likaså inflammationen. Har aldrig känt något mera och nu är 

det 3 år sedan. 

 

Ingrid Svenneke. Jag köpte Silversept tandkräm som innehåller KS och borstade flera gånger per 

dygn.  Och sköljde med KS . Fick bort en brakinfektion. 

 

Sebastian Eriksson. Doppa tandtråd utan fluor i kolloidalt silver och rengör noga. Kör oilpulling varje 

morgon, skölj med ks. 

 

Cecilia Hasselström. Jag använder KS till min katt när hon får inflammation i ögonen. 1 droppe i 3-4 

dgr brukar räcka. 

 

Anders Carlström. Dessa "Vof:are" de är ju så blockerade av sin egen propaganda att de aldrig tror 

på någon som påstår sig vara hjälpt av ks. Jag har tidigare vittnat om hur jag gick den traditionella 

vägen för att bli av med ett mycket besvärligt eksem. 20 år senare hade jag kvar samma eksem trots 

behandling med starka cortisonsalvor m.m. Desperat började jag läsa om alternativ medicin, fann ks 

och köpte en "Silversalva" En kort tid av behandling, ca tre veckor, och mina bekymmer är borta. Och 

kommer inte tillbaka. Det säger allt. Men Vof, de skulle aldrig erkänna detta… 



 

Olsson Gabriele. Nagelsvamp. Jag gjorde så här, jag slipade av den glatta vanligtvis glänsande ytan på 

de angripna ställen . Och sen droppade Ionisil pur på 1 enda gång för 3 månader sen. Glömde bort 

det sen. Nästan helt borta! Hade jag hållit efter så hade det nog vara helt bort. 

 

Annica Rodas Fd Pedersen. Kommer just hem fr en resa t sthlm, o jag va öronbarn som liten. Har 

desvärre suttit i lite drag o fick ont, som en inflammation. Gick upp på natten o doppade en bit 

papper, bättre m bomull, eller dränkte den i ks. Morgonen därpå, i lördags, så kände jag ingen som 

helst smärta!! :-) Men det e nog bra om man kör på med bomull o ks några dagar in i örat o att det 

får rinna ner i hörselgången. 

 

Annette Frithz. Furunklar. Vi har en Jack Russel som i många år haft besvär med återkommande 

furunkler på tassarna mellan tårna.. Provat med det mesta och även många veterinärbesök. Sedan 

några år tillbaka har vi inte haft en enda furunkel sedan vi börjat med att hälla KS i vattenskålen. Ca 1 

tsk till 2 dl vatten. 

 

Laila Klasson. Jag hade cellförändringar och sköljde med en sån där öronsköljare i gummi. Jag sög 

upp silver med den och sprutade/sköljde. Försökte pallra upp bakdelen så det skulle bli kvar en 

stund. Det var svårt. Men sköljde i duschen morgon och kväll. Blev av med cellförändringarna iaf. 

Dricker/ huttar 30 ml morgon och kväll med citron och även utan citron! 

 

Ann-Louise H. Andersson. Jag dricker aldrig alkohol....något glas vin ibland.....och silvergroggen 

fungerar bättre med alkohol i för mig....1 gång och så är allt bra. Tar jag bara KS så får jag göra det 

flera kvällar. Vet att en del människor inte ska ta KS med alkohol och det är helt OK!!!! 

 

Ing-Marie Lundell. Har lagt kompresser med KS på mina ögon morgon och kväll i 3 dagar eftersom 

jag har ögonlocks inflammation, Blefarit, kroniskt. Trodde aldrig jag kunde bli så bra. Så tacksam att 

jag fick komma med i den här gruppen. Kram till alla. 

 

Pelle Holmberg. Det står att silver inte botar förkylningar. Det är en stor lögn, själv var jag förkyld 

både nu och då med en rinnande näsa och ibland svår hosta. Men jag började använda KS i en 

nässpraysflaska för ca 1,5 - 2 år sen och sprayar varje kväll vid läggdags 3 - 4 gånger i varje borre, 

sedan dess har jag inte ens varit lite förkyld och heller inte haft några som helst symptom på hosta. Å 

heller inte varit sjuk på nåt annat sätt heller. 

 

Kurt Elstad. Samma här. Tre år nu utan förkylning. 

 

Astrid Nilsson. Besökte veterinären med min elvaåriga tik. Hon har besvärligt i tassarna - förmodligen 

en svampinfektion pga den regnigaste hösten ever. När veterinären undrade hur vi behandlar detta - 

svarade jag silversalva. Bra fortsätt med det - tassarna kommer att bli fina med den salvan.Vad ger ni 

henne för kosttillskott - det kan hon behöva då hon är rätt gammal - undrade hon. Var nog lite paff 

över frågan - då vetenskapliga företrädare mässar om att varierande kost räcker gott för oss 

människor. Klok människa som bland annat rekommenderade omega3 till henne. Kanske ska man 

besöka den veterinären när man själv känner sig hängig. 

 



Eva-kerstin Lundborg. Jag stoppar ks indränkt bomull i örat på den sidan jag har en visdomstand som 

blir inflammerad i mellan åt. Det funkar varje gång.  

 

Madeleine Hentzler. Jag köper mitt KS från bodystore, alltid ionosil, använder det vid magsjukor 

oftast. Botade urinvägsinfektion på 2 dagar. 

 

Mette Johansen. Med KS läkte jag 4 fruktansvärda bensår på en tant på 1 månad. Ngt sjukvården 

inte hade lyckats med på 1,5 år! 

 

Anna Lundqvist. Jaja, så har man klantat sig igen under matlagningen. Denna omelett stod i ungen 

och gräddades på 300 grader. Efter jag tagit ut den glömde jag att den var brännhet och tog ett 

ordentligt grepp i det skållheta järnet. Upplevde smärta endast de sekunder det tog tills jag fick fram 

mitt kolloidala silver och fick ner handen i tallriken. Jag är så otroligt tacksam för att ks alltid finns 

hemma i skåpet i dessa situationer. Det är ju så här när man tror man är Per Morberg i köket och 

dricker vin redan till matlagningen. 

 

 
 

Enqvist Fia. Jag baddar med ks och drar på mig en engångshanske om jag bränner mig...slår aldrig fel. 

 

Elisabeth Källström-Olsson. KS är grymt tar bort bakterier och virus :) 

 

Pelle Holmberg. Det är ju för bedrövligt att VoF fortfarande ens orkar engagera sig. Det finns absolut 

inget som är farligt med KS, inga biverkningar och man kan inte överdosera KS. Alla dessa lögnaktiga 

inlägg baseras på som jag tror att läkemedelsindustrin förlorar pengar på sina läkemedel när info om 

KS sprids och folk börjar använda det istället för övrig medicin som kan ge biverkningar och som 

dessutom kostar skjortan om man jämför med KS. 

 



Anna Astrid Margareta. Gillar oxå silver! Funkat jättebra på sår, rosacea och tom hemoröjder på mig. 

 

Pirkko Parpala. Jag har stoppat förkylnigen många gånger med ks ochär bra mot mycket annat med. 

Nasa använder ks i rymden, bra mot snöexem och mot mycket annat. 

 

Benny Hald. Vi dricker Ionosil varje dag med fantastiskt bra resultat. Nästan aldrig sjuka och vid 

eventuell sjukdom så blir vi friska igen fortare än förr. En fantastisk produkt! 

 

Chic Sthlm. Hade randiga "svepande fält" framför ögonen innan em period & det är bättre. Sköljer 

ögonen dagligen m KS. 

 

David Thiger. Själv använder jag KS i stort sett varje dag på ögonen (sprayar från en decimeters 

avstånd). Det började jag med efter att jag lyckades bli av med en växande blåsa på ögonvitan genom 

att spraya silvret direkt på ögat. Några dagar tog det bara för blåsan att minska och försvinna helt! 

 

Ann-Louise H. Andersson. Min man är totalförlamad, diabetiker 2, har 2 njurkatetrar och pegg i 

magen för att han INTE kan dricka drycker! Hans assistenter och jag ger honom 2,5 liter vatten MED 

KS i DAGLIGEN sedan mer än 5 år tillbaka! Detta resulterat i att hans njurar sakta håller på att 

REPRODUCERA SIG! Och njurläkaren fattar INTE VARFÖR! Och min man är den enda med så dåliga 

njurar som INTE behöver dialys!!!!!! Och än har jag INTE talat om för läkaren att jag ger KS i ALLT 

VATTEN! Jag kommer en vacker dag att tala om det för honom! Inte dags än! Jag själv tar detta varje 

dag med och jag är aldrig förkyld! Känner jag att något är på gång....så blir det en SILVER SHOTpå 

kvällen.....sedan dirakt i säng och på morgonen är allt borta! Jag sprutar KS på min mans sår och de 

blir aldrig infekterade! Och liggsår kan inte sjukvården läka! Min mans sår ÄR LÄKTA!!!! Tack vare KS! 

Själv sprutar jag in KS i mina ögon och min närsynthet har blivit så bra att jag går utan 

glasögon....använder läsglasögonen när jag kör bil! Jag får lätt fotsvamp mellan 2 tår! Sprayar KS på 

fötterna och allt bara försvinner! Vi kan alltså INTE leva utan KS!!!!!! Det FUNGERAR VARENDA DAG 

HÄR! Anders Sultan vet om vad jag gör så att njurarna blivit bättre....Min mans diabetes 2 har bättrat 

sig på otroligt...så allt matinsulin är borttaget och många dagar slipper vi ge honom av 

Långtidsinsulinet och där hade han förut höga doser....nu är det bara smådoser och ofta inget 

Lantus!!! 

 

Arvid Johansen. Katten min ville durlegen avlie på grunn av antibiotikaresistente bakterier i 

urinveiene. Tok katten hjem og gav den 4ml KS første døgnet, og 2 ml i 2 uker. Den ble frisk. 

 

Kenth Magnusson. Jag ger min hund KS när hon har urinvägsinfektion funkar jättebra. 

 

Jill Bolgert. Jag är ganska ny i gruppen och har inte varit inne under tiden jag tagit KS, dels för att själv 

få en egen uppfattning och även för att inte bli påverkad av andra. Jag kan idag säga att det hjälper 

mot blödande tandkött, sår i bihålorna och urinvägsinfektion, det räcker för mig, jag vet att jag inte 

är lurad och kommer att fortsätta att ta detta. 

 

Julie Hodgson. My brother used KS when he had throat cancer.. He no longer has it :) That was 20 

weeks ago... he sprayed his throat often during the day.. Of course he had radio therapy..but that 

was all... He had never heard of it before.. he couldnt eat or drink or talk.. he can now do all 3.. 



 

Gerd Johansson.  Ja jag också vi tar morgon o kväll maken och jag msm vitaminer och håller oss 

friska. Började för ett år sedan har inte varit förkylda en ända gång . Blodtrycksmedicinen behövdes 

inte längre och inte medicinen för mina bihålor Tar Ks i näsan ofta . Super till ALLT! 

 

Britt-marie Hirsch. KS Msm och vitaminer och mineraler, har sänkt mitt b-tryck, plus att jag varit frisk 

från barnbarnens baciller. Rödbetsjuice varje dag också. 

 

Helen T Åkesson. Kvittar hur gammal artikeln är. Silver har man använt i årtusenden som 

antibakterie bekämpning. Att vi numera har förfinat silvret för invärtes bruk är helt genialt. Ion silver 

har anvä t sig av en teknik som inte är ny men som är oslagbar och det finns absolut inga risker med 

att konsumera deras produkt. Media har fått i uppdrag att smutskasta Ion silver nästa så länge de har 

funnits eftersom det är känt att produkten hjälper. Se er om om hur Sverige sålt ut sina medborgare 

på riktiga gifter som Glyfosat, gmo, antibiotika, vacciner. Lås in med patrask regeringen på livstid. 

 

Anette Ivarsson. KS är fantastiskt! 

 

Kristina Engström. Utan ks skulle jag inte kunna umgås med mitt yngsta barnbarn , hon har nyligen 

börjat förskola och blir smittad av alla möjliga baskilusser , jag ska vara väldigt infektionskänslig då 

jag måste hålla min aggresiva reumatism borta med biologiska cellgifter, men jag dricker ks varje dag 

och när barnbarnets näsa rinner tar jag en extra hutt och så skålar barnbarnet och jag med 

silvervatten ett par dagar och alla baskilusserna är borta , jag har inte varit sjuk på 3 år och det är jag 

så innerligt tacksam för, barnbarnet blir av med sina förkylningar och feber på ett par dagar , lång 

näsa åt Medicinalstyrelsen och deras falska påståenden. 

 

Lena Fix. När jag tog en "hutt" med KS varje dag då förkylningarna härjade som värst var jag den 

enda på min avdelning som inte blev förkyld och sjuk. När de frågade hur jag kunde hålla mig frisk 

och jag berättade om KS skrattade alla. Så alla får tro och tycka vad de vill, jag har lärt mig att inte 

försöka övertyga någon om något utan alla får ta sitt eget ansvar och välja själva. 

 

Fredrik Asplund. Jag jobbar i en kabelindustri och hade ett intressant samtal med en leverantör av 

utrustning i dag. Han hade varit hos en kund som gjorde supertunna slangar för medicinskt invärtes 

bruk. Och dom tillverkades på så sätt att man extruderade plast på en tunn tråd av silverplätterad 

koppar (som är en vanlig komponent i kabelindustrin). Men koppartråden drogs ur sen och slängdes, 

den var bara en bärare för att slangen skulle få exakt rätt form. Jag tänkte bara yrkesmässigt och sa 

spontant att det måste finnas billigare saker att använda som bärare eftersom den bara ska slängas. 

Den tyske mannens exakta svar var följande: -Yes, but they use the silverwire only because the silver 

kills bacterias. 

 

Mariana Karlsson. Man blir så trött på allt bråk om ks ni kan prova själva så blir ni nog tysta när ni 

märker så bra kolloidalt silver är. Förstår mig inte på allt gnäll,  jag har tagit ks i fyra år nu mår prima 

vill inte vara utan ks och msm! 

 

Hanna Enell. De säger på nyheterna idag att mellan 80 000- 200 000 personer bedöms vara 

läkemedelsberoende. Vilket är mycket svårt att ta sig ur. Jag har aldrig hört talas om någon som är 



alternativ-medicinberoende.... Ändå verkar det läggas ganska mycket krut på att se till så att folk inte 

ska använda sig av den alternativa behandlingsformen. 

 

Fredrik Olsson. Så! Nu har jag lagt up ett litet antal studier som finns internationellt. Man har tjatat 

sig fram till att jag ska visa fram sådana. Till 110% kommer jag att få svaret att dom inte betyder ett 

skit och att det inte bevisar något. Helt i vanlig ordning. Men det bevisar bara hur man arbetar för att 

debunka något man är tillsatt att snacka ner och sabotera. Man är beredda att gå väldigt långt. Men 

då får man jobba på för ju mer mn motarbetar desto fler ansluter sig till förmån för KS då man ser 

hur man beter sig. Detta är folkmedicine och det ska inte SR Medierna P1 lägga sig i. Risken är att 

man får dålig reklam då man far med osanningar och Fake news. När man påpekar detta så frågar 

man sig varför det inte används över hela världen om det nu är så bra. Men då har man inte förstått 

hur det fungerar i läkemedelsvärlden. Går det inte att patentera eller om man förlorar ekonomiskt på 

ett preparat som förstör inkomster så motarbetar man med alla medel. Man börjar t.o.m inne på 

universitet att sprida lögner. Sedan fortsätter det ut till alla otaliga läkarkonferenser man betalar 

dyra pengar för att läkare ska komma till ocjh få den senaste informationen. Dom som inte sällar sig 

till deras fakta blir inte långvariga. Man fryses ut och mobbas. Har man barn kommer dom att hindras 

i sin karriär redan då man söker in på universiteten. Om inte det hjälper infiltrerar man 

läkemedelsverket och andra institutioner för att styra lagstiftning och reglering. Mycket av detta har 

skrivits om i bl.a SvD av Attestam, men även SVT har haft en dokumentär hur det fungerar, som van 

guldspaden år 2006. Till skillnad från Medierna håller programmet Kaliber en kvalitet man kan lita på. 

Det finns en anledning till att programmet vann det mycket ansedda priset. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=855121 

 

Helen Gustavsson. Jag har botat förkylning, magsjuka och ögonvaglar. Och fått fula sår att läka så 

snällt. 

 

Marie Winterstam.  Jag har en Lagotto , och hans öron blir igenväxta av hår, jag droppar KS i öronen 

gnuggar lite lätt, torkar ur och så skakar han ut ev resten. Fick beröm av vetr att han hade så rent i 

öronen, de brukar få plocka bort håret när jag inte fixar det själv. 

 

Ulrika Olsson. Öroninflammation.  Jajamen, funkar för oss varje gång. Innan jag upptäckte silver blev 

det tyvärr en del antibiotika för min yngsta, men sen vi började med silver har ingen av barnen 

behövt medicineras. Jag önskar jag hade vetat då, det jag vet nu. Barnen har sprayflaskor med silver i 

skolväskan och de båda vet hur effektivt det är. Lite obehagligt är det, som vatten i örat, men värken 

lättar ibland omgående. Lycka till! 

 

Ingegerd Treutiger. Jag tar mycket KS och det hjälper mig varje dag. Vill inte vara utan! Har hindrat 

två förkylningar i höst med KS-drinken..... 

 

Lisbet Holmberg Hansen. KS. Allergier som skyldes fødevarer . Både min ex-mand og ex-svigermor 

har lidt forfærdeligt med mange symptomer som vejrtrækningsproblemer, mave-/tarmproblemer og 

hjertebanken. Svigermors hjertebanken som hun har været til læge med rigtig mange gange og 

derfor også har haft svært ved at falde i søvn om aftenen. Hun fik sølvet i onsdags og 2 dage efter 

forsvandt hjertebanken og den hårde knude (som Hun beskrev det). Jeg har gået med irriterende 

neglesvamp på min storetå i mindst 20 år og det er på vej til at forsvinde. 



 

Lisbet Holmberg Hansen. Jeg blev præsenteret for sølvet i marts og købte med det samme en flaske. 

Jeg har allerede nu haft super gode resultater af det og har hjulpet mig selv, flere af mine 

familiemedlemmer og flere af mine dyr på mirakuløs vis også min hund som ikke kunne tisse lige 

pludselig og dyrlægen ikke fandt problemet og efter endt pille og penicillin kur uden at det hjalp gav 

jeg hunden sølvet. 5 dage efter jeg gav hunden sølvet tissede han ordentligt og normalt igen . så jeg 

er kæmpe fan af det. Jeg bruger det også i mit arbejde som kraniosakralbehandler af dyr (flest heste). 

 

Kristina Stavnes Reinertsen. Min datter tok KS, sammen med antibiotika for sin borrelia. Ble frisk, og 

hun var lam og sengebunden. 

 

Anita Buøy. Jeg har brukt sølvvann til hunden min . Han har hatt store problemer med tennene og 

betennelse i tannkjøtt. Mange vetrinærbesøk og trekking/rensing og store regninger. Så begynte vi 

på sølvvann for 2 mnd siden og munnhulen er nå frisk. Ingen vond lukt og ingen løse tenner. Dette 

funket bra. 

 

Jouni Salokivi. Min sons torra fingrar blir bra efter några gånger med EMS salva, kan 

rekommenderas. 

 

Lene Johansen. Jeg har haft tandkøds problemer over et års tid , hvor der slemme smerter 3-4 dage 

så kunne der gå et par uger og så var det galt igen , så i august var der en der fortalte mig om ks og 

jeg bestilte det en søndag aften , fik det tirsdag formiddag og torsdag var der ingen smerter mere og 

tandkødet var ikke hævet mere og har ikke haft problemer siden , tager fast 1 tsk om morgen og en 

tsk om aften nu , startede med at tage 2 om morgen og 2 om aften . Jeg lade det være i munden i 1 

min og synker det så . 

 

Eva-kerstin Lundborg. Jag har en visdomstand som jävlas ibland och då stoppar jag en bommulstuss 

indränkt i ks i örat på den sidan. Då går det över. 

 

Anita Bergkvist. Var hos tandläkaren igår och borrade bort karies på en kindtand. Började utan 

bedövning och kände ingen smärta. Tandläkaren var förvånad men förklarade det med att pulpan 

"dragit sig tillbaka". Använder dagligen silver och oilpulling. 

 

Rebecca Schweder. Har varit med om samma. Grym tandvärk, sömnlösa nätter. . Tills jag sköljde med 

ks. Smärtan försvann och nu kan jag t o m äta godis igen! 

 

Charlotta Rexmark. Har man svårt att behålla graviditeter och lätt får missfall kan det bero på 

östrogendominans, dvs brist på progesteron. I så fall kan det hjälpa att smörja med progesteronkräm 

både i förebyggande syfte och de första tolv veckorna av graviditeten. 

 

Elvira Wickenbergh. Vore bra att få en siffra på hur många människor som har dött p.g.a. 

Läkemedelsförgiftning? Biverkningar såsom muskelsmärtor o.s.v. som man får av statiner som 

utförskrivs på recept helt i onödan (Nisse Simonson hjärnkirurg o läkare bannlyser detta totalt) 

Antidepp medicin som gör att folk tar livet av sig o.s.v. ja listan kan göras lång. Alla dessa piller 

hamnar till sist i vårt kranvatten o inbilla inte mig att det går att rena helt. Tyvärr så är det svårt att 



BEVISA att "HEN dog p.g.a. medicin. Om man anmäler till IVO så händer ingenting i alla fall. Det 

kostar bara energi o leder ingenstans, men det måste ske en förändring på detta vansinne. Ingen har 

dött av Naturmedel o prismässigt så är "Skolmedicin" mycket mera kostsamt för både skattebetalare 

som patient. 

 

Maria Bäck. Min värk i knäna och höft minskar när jag tar MSM. Jag blandar ut i rumsvarmt vatten på 

morgonen..... 

 

Hanna Enell. Jag har haft nervsmärta i över 20år och efter att ha tagit Msm och KS så har jag kunnat 

sluta med alla mina smärtstillande och jag går även till en som är traditionell kinesisk läkare och får 

akupunktur där. Men det var Msm och KS som gjorde att jag kunde trappa ner. Men det tog några 

månader innan jag började märka skillnad. 

 

Eivor Andersson. 2009 hade jag ett levervärde på 11. Feb 2014 började ta KS och MSM och för 1 år 

sen var det nästintill normalt. 

 

Lennart Ringdahl. Jag har inhalerat KS från en sk nebulisator i snart ett år. Det fungerade någorlunda, 

men när jag tillsatte MSM så fungerade det märkbart bättre. 1 del MSM, 6 delar KS. 

 

Lisa Ekman. Jag måste bara berätta för er om en fotvårta som jag haft i flera år. Den var stor. Tänkte 

göra ett litet experiment så jag dränkte en bomullstuss i KS och tejpade dit den med kirurgtejp så att 

det blev tätt och det fick sitta över natten.Nästa morgon tog jag bort bandaget och till min stora 

häpnad var där ingen vårta längre utan ett hål rakt in i foten där vårtan suttit! Den var spårlöst 

försvunnen! Jag gjorde för säkerhets skull om proceduren natten därpå. Det syns inte längre var 

vårtan suttit! Det var overkligt, som ett mirakel. Nu har jag gjort likadant med torreksem på knän och 

knogar vilket också gett ett mycket gott resultat. 

 

Helene Rühling. Gjorde samma sak på en vårta på fingret. Tog 2 dagar, borta… 

 

Hanna Karlsson. Har testat detta på sonen.. Tyvärr gjorde jag ingen före eller efter dokumentation 

vilket jag ångrar.. För resultatet är verkligen ett mirakel.. Går supersnabbt och gör inte ont.. 

 

Margaretha LofgrenEricsson. Ks verkar vara rena dundermedlet. Fick några kostiga sår inne i näsan. 

Baddade med ks på en tops några gånger/dag. 2 dagar senare var det borta. 

 

Ada Adalmiina. För mig har KS hjälpt både mot ögoninflammation och eksem på ögonlocken och 

kinderna. 

 

Tanja Låås. Fixade på sonen i somras, 5 dagar mellan första o sista bilden med KS. 

 



 
 

Sofia Ringqvist. I förrgår kväll började jag bli tjock i halsen, ont i bihålorna och det kändes som 

bomull i huvudet. På natten bröt det ut aggressivt och snabbt med frossa från helvetet, svettades 

som en gris, djävulskt ont i varenda muskel i kroppen och det kändes som jordens undergång. 

Influensa så det sjöng om det. Några rejäla groggar KS och bara 1.5 dygn senare är jag nästan helt 

återställd! Tack KS för att du finns, du är en riktig life saver!! Love you! 

 

Susanne Thorson Inot. Tacksam för kolloidalt silver! På några timmar fick jag ner min allergiska 

reaktion med att skölja ögonen, både på utsidan och även direkt i ögat. Limmet från fransförlängning. 

 



 
 

Ingegerd Treutiger. Jag brukade ha urinvägsinfektion någon gång per år. Har inte haft någon sedan 

jag började med KS för ca tre år sedan............. 

 

Helena Lönnroth Grönroos. Jag har haft hjälp av ks.Opererade mig för framfall för knappt 2 veckor 

sen.Blödningen upphörde efter en vecka o jag mår bra.Drack mera ks under första veckan efter op o 

har även sprayat lokalt.Tack att ks finns!! 

 

Malin Andersson. KS är inget nytt påfund utan har funnits i mer än ett sekel. Det var sjukvården som 

använde sig av KS från början. Det användes framgångsrikt mot diverse infektioner fram till 50-talet 

då den patenterbara antibiotikan lanserades. KS har använts av miljontals människor i mer än hundra 

år, och numera räknar man med 20 miljoner användare världen över. Trots detta så finns det inte ett 

enda rapporterat falla avs. någon skadlig effekt. Det finns ganska många studier som har gjorts på 

nanosilver/silverjoner, inkl. in vivo-studier på människor och djur. Gravida möss blev matade med 

silverlösning motsvarande 5 gram silver/ kg kroppsvikt under en längre tid. Inga skador kunde 

observeras! Då ska man veta att man måste klunka i sig hela 100 liter KS av styrkan 10 ppm för att få i 

sig ett ynka gram silver. Silver är för övrigt något vi får i oss helt naturligt via kosten, och för bara 

några decennier sedan fick vi i oss c a tio gånger mer silver än nuförtiden. Detta "bortfall" motsvarar 

c a två teskedar KS 10 ppm. KS används av NASA och av större fartyg för att rena dricksvatten. I 

Mexico används silverlösningar som är mångfalt starkare för att att tvätta frukt/grönsaker. Silver 

används även av många läsk- och mineralvattentillverkare i världen, då det har en konserverande 

effekt. I Indien används ätligt bladsilver på diverse bakverk. Mycket kan man påstå om KS, men att 

det skulle vara skadligt finns det ingen grund för, varken vetenskapligt eller erfarenhetsmässigt! Att 

KS dessutom har bevisad effekt mot många patogener finns det inga tvivel om, och inte heller att KS 

kan accelerera läkning. Däremot finns det inte studier som bekräftar effekt avs. alla 

användningsområden som personer har vittnat om, men det är en annan "femma".  Personligen ser 

jag gärna fler studier, men med tanke på att KS ej kan patenteras så lär det bli svårt att få någon att 

bekosta större, blindade studier :( Vågar påstå att vanligt kranvatten är mer "farligt" att ge till 



spädbarn och gravida än KS 10 ppm, som till 99,999% består av ett väldigt rent vatten. 

 

Joana Rato Pereira. Mollusker. Hej! För min dotter funkade det att smörja med kokosolja, när hon 

väl hade rivit loss de så satt jag på bomullstussar eller plåster med ks på. Det bästa var när hon kunde 

ha de helt indränkta i ks över natten. 

 

Martina Stenlund. Jag baddade molluskerna med ks flera gånger om dagen på min 8-åring. De 

försvann inom en vecka. 

 

Anna Lindebring. Jag baddade ks på min minste sons mollusker.. de försvann inom en månad. 

 

Camilla Karlsson. Jag sprayade med ks morgon o kväll o molluskerna försvann. 

 

Pia Bodelson. Jag har problem med ilningar i mina tänder och har gått och penslat flourlack tidigare 

men sen jag börjat att gurgla munnen med KS så har jag inte behövt flourlacka ngt mer. Jag är helt 

såld för KS då även mina ögonbesvär (som jag haft i 15-20 år pga problem med sköldkörteln) nu är 

borta sen jag började droppa ks direkt i ögonen. 

 

Jasmina Diaz. Jag dricker ett glas KS om dagen med msm o c-vitamin i :) mår prima. Mår inte dåligt av 

det, tvärtom, har kämpat länge nu mot kronisk borrelia och det verkar ha hjälpt immunförsvaret att 

ta hand om infektionen! 

 

Carola Kjellgren. Jag tar en dl per dag när jag har någon förkylning eller så, annars någon matsked. 

Och så msm och c-vitamin. 

 

Birgitta Carlryd. Mår bättre i leder känner mig piggare. Tar två teskedar KS. 

 

Raija Johansson. Jag har använt ks i ca två år nu. Höll på att dö av mitt KOL. Nu var jag på spirometri 

2v sedan. Har aldrig haft så bra värden i den som jag hade nu. Tack vare ks.Berättade för läkaren för 

första gången om ks. Han sa att det måste ju hjälpa när du blivit så mkt bättre. I början svaldje jag det 

med o blev lös i magen. Måste varit rensning som satte igån. Inhalerade den i början 3xdagligen. 

Kände livet bli lättare för var dag. Nu inhalerar jag morgon o kväll. Tänker fortsätta med det med. 

Min familj var delade i två läger. Vissa tyckte jag var galen o den andra halvan såg att jag hade bara 

döden som väntade. Så testa under kan ju ske. Och det gjorde det med. Jag lever ju två år efter att 

jag trodde jag skulle vara död. 

 

Rebeccus Persson. Har provat KS på hästarnas ögoninflammationer, har funkat på allihop. 

 

Vildet Tilda. Har droppat KS i ögonen vid inflammation, funkade! 

 

Viola Marklund. Sprejar KS mot ögonen ofta. 

Chatrine Åberg.  Sprayade KS med nässprayflaskan mot näsroten och lät det rinna mot ögonen. 

Sedan blinkade jag in det i ögonen. Det fungerade jättefint! =) 

 



Maarit Saranpää. Har lonosil i en nässpray flaska,och puffar morgon och kväll. Funkar :) 

 

Freddy Beck. Samma här .. KS funkar jättebra på ögoninflammation. 

 

Minerva Ylva Yanx. Nej det svider inte och det hjälper ganska snabbt. Har behandlat mig själv, mina 

barn och hund vid just ögoninflammation med gott resultat. 

 

Maria Jacobson.  KS fungerar perfekt på ögoninflammation. 

 

Isabella Persson. Ja jag sprayade KS på min dotter när hon fick ögoninflammation och det gick 

jättebra.... det försvann efter två dagar. Hon är idag 3 år och utan några problem. 

 

Sandra Petersjö. Jag tog på 2 bomullsrondeller och tvättade ögonen på min son (snart 2 år) och det 

gula varet försvann på 2 dygn. Det bröt heller aldrig ut sådär som det kan göra annars utan höll sig 

mild hela tiden. Baddade/torkade morgon, lunch, kväll. Fortsatte något dygn extra för att det inte 

skulle komma tillbaka. Provade även på mig själv och det gör inte ont och gav inga biverkningar. 

 

Titti Assarson. Min son fick kraftig ögoninflammation på BB, fick många olika penicillin salvor och 

tillslut kunde man trycka ut ärtstor var vätska från ögat....började badda med Kollodialt silver när jag 

kämpat i 5veckor med läkarnas mediciner och på tre dagar var inflammationen helt 

borta.....fantastiskt! 

 

Tommy Holmstrand. KS fungerar jättebra på ögoninflammation! 

 

Lars Axtelius. KS Funkar kanon på ögoninflammationer. 

 

Cecilia Linders. Har droppat 2 droppar KS 3 ggr om dagen på min son när han hade 

ögoninflammation. 

 

Anna Albertzon. Droppa i ögonen vid ögoninflammation. Fungerar jättebra! 

 

Ellinor Ottosson.  Provade på min hund! Gick jättebra! Hon fick även dricka KS som komplement. 

 

Margareta Elborgh. Går alldeles utmärkt med KS vid ögoninflammation! 

 

Therese Rosvall. KS funkar toppen, även på hästen som var besvärad i ena ögat blev bra på 2 dygn, 

katten hemma som fått något skräp i sitt tvättade jag ögat på med KS och dagen efter såg det 

jättefint ut. 

 

Annelie Karlsson. Blandar en del MSM o sex delar ks...sprayar ögon och ansikte två ggr om dagen. 

Ögonen mår bra, ingen irritation eller kli längre. Huden mår lika bra, sprayar efter rengöring som 

ansiktsvatten och min hy är så mycket klarare och i mindre behov av krämer. 

 

Eno Emos. Perioral dermatit.  Ta bort eventuell aspartan också. Min grabb fick utslag i flera veckor 

efter lite aspartan-cocacola. Värt att få upp ögonen på det med, om inte annat. 



 

 

Margaretha Sunnergren. Tålamod. Det kan ta månader att rensa ut gifter och slaggprodukter ur 

kroppen. MSM är organiskt svavel / mineral som människor och djur behöver för muskler och leder 

och dåligt fungerande celler. KS är rent vatten med silverjoner som är virus och bakterier dödande 

och påverkar tex en förkylning inom något dygn. Jag har hållit på 1 år och fått många hälsovinster. 

Jag blev av med åratal av muskelsmärtor efter några månader. Rensat tarmfloran och behöver inte 

äta Omprezol (har alldeles för mycket biverkningar). Mitt gråa hår håller på att återfå min naturliga 

hårfärg! Jag äter 1-2 tsk varje morgon. KS tar jag på kvällen. Gurglar och sväljer. Bra för tänder och 

tandkött och tarmfloran. Troligen har fettlevern fått sig en "törn " för nu är värdena ok. 

 

Birgitta Jensen. Min dotter har badat i MSM, hennes eksem på benen blev mycket bättre! 

 

Björn Johnsson. Silvervatten gjorde susen på en fettknuta i ansiktet. Efter att ha vuxit sig större i flera 

månader, provade jag igår att badda silvervatten (kolloidalt silver) på knutan med en bomullstopp. 

Efter några påläggningar krympte den och nu är den mindre än hälften så stor. Vilken lättnad! Skönt 

att slippa läkarbesök! Ska fortsätta behandlingen idag. Uppföljning: Behandlingen av fettknutan 

fortsätter. Den den krymper lite för varje dag. I stället för att badda på KS med en bomullstuss, 

funkar det att hälla KS i en liten sprayflaska och sedan spraya på knutan. Det verkar som om det går 

åt mindre KS då. 

 

Borgstrand Dan. Har använt KS och MSM i 3 år. Första veckorna med MSM var jobbiga... mycket skit i 

kroppen antar jag. Fick ont i leder och kroppssvett luktade mer och illa. Nu har jag inga som helst 

problem... inte varit direkt sjuk heller. Så fort det känns nåt tas lite extra KS. 

 

Pia Seehuusen. Jag har haft herpes i många år, det kommer om jag är fysiskt eller psykiskt försvagad 

och ofta på nedre delen av ryggen, kliar och ömmar samt vätskar. Ser ut precis som ditt och jag fick 

diagnosen herpes. Har behandlat detta med olika salvor, bla något som är bra mot munsår. Men först 

då jag tog KS på en bomull tuss och gnuggade det angripna stället försvann blåsorna, de liksom sjönk 

ihop och tynade bort och har inte kommit tillbaka - ännu - ca 2 månader nu! Värt ett försök - 

definitivt! 

 

Anonym. Kan berätta att vänner till mig länge haft problem med inkontinens hos sin vovve av samma 

ras som min. Min gissning var en kronisk urinvägsinfektion, varför jag rekommenderade 1 dl KS i varje 

vattenskål. Nu är vovven frisk och läcker inte längre. 

 

Camila Swartz. Har amstaff med hudproblem. Sprayar efter varje promenad, sprayar huden ett par 

ggr per dag = utslag har försvunnit. Baddar öron. Häller i maten. Vem som än tipsade mig om att ha 

silversalva ihop med ks vill jag sända ett stort tack till ❤.  Min hunds tassar är bättre redan efter 24 

timmar. 

 

Kicki Johansson. KS + Silversalva. Mmm...de produkterna är kanon! 

 

Lisbeth Candow. KS är annars bra till precis allt! Sprickor mellan tårna, små hudsår, brännskador från 



kokande vatten eller solen, ta på en topz och rensa näsan, gurgla i när man har halsont, spraya på 

underlivet när man använder kateter, läka allmänna hudirritationer överallt på kroppen, mildra 

kliande ögonvrår, lindra eksem, nästan helt eliminera insektsbett och getingsting, .... 

 

Camilla Björnsson. Är redan bättre i min mage efter 3 ökade doser med KS. 

 

Eva Påve. Jag tar ca 1 tsk MSM som jag blandar i citronvatten. Har tagit det nu i 3 månader. Första 

veckorna hade jag väldigt ont i huvudet samt kände mig illamående, men det gick över. Och min 

ryggvärk försvann efter bara någon vecka! Helt fantastiskt! Tycker också att jag har fått mer ork och 

blivit piggare. 

 

Annelie Lundhag. Använd KS som ansiktsvatten....funkar toppen mot rosacea. 

 

Eva Sandberg. Jag är så glad att jag har läst på om MSM och vad det gör för verkan på astma och 

slemhosta. Min man har tagit det en vecka nu ca en tsk ihop med c-vitamin och en kork med KS. Det 

är som bortblåst. Den som pratar strunt om KS och MSM vet ingenting för de har aldrig använt det. 

Tack för denna grupp och alla som delar med sig. Tillsammans är vi starka. 

 

Maria Codelia Ros. Min tik hade ett fult sår som veterinären ville behandla med antibiotika och 

antiinflammatorisk medicin, trots inga blodtagningar och då hon mår bra för övrigt så var jag 

tveksamt till det. Nu har jag tvättat såret dagligen med kolloidalt silver och msm och som ni ser här är 

inflammationen borta och läkningen ser jättefin. Är så glad för denna sida finns! 

 



 
 

MayBritt Aldebro. I september fick jag en talgkörtel som blev infekterad. Den sprack o jag tvättade 

den m KS. Fick beröm av läkaren o när jag sade att jag tvättat m KS, skakade han på huvudet. Men 

såret läkte fint. 

 

Jessica Arvidsson Busk. Måste bara få ur mig detta ...  jag har en amstaff. Och som känt så har dessa 

underbara hundar ofta problem med tassar.  Min är nu tre år och så fort det blir lite fuktigt ute får 

han " bölder"... som går sönder och blöder och gör jätteont �.. jag har gjort allt i min makt för att få 

bukt med detta .. då menar jag typ allt !!! Men inget har funkat fullt ut . Mitt hjärta går ju sönder när 

han har så ont!  Så nu har jag provat att spraya kolidialt silver några ggr per dag. Har gjort det i TRE 

dagar!! Och ALLT är nästan borta ... hans tassar är JÄTTEFINA och läker jättefint!!! Inte röd.. inte 

irriterad.. bölderna har gått ner till minimala !!! JAG HAR NOG ALDRIG VARIT SÅHÄR LYCKLIG! Helt 

fantastiskt!!! Ville bara säga det .. mirakel !!! Tycker inte man gör annat än att torka tassarna. Fick 

även klorhexidinshampoo att tvätta med ... men resultatet av det är ju värdelöst .  

Detta är kanon helt enkelt! Ni som har detta problem vet ju hur hemskt det ser ut när det blommar 

upp. Tog ju tyvärr inte kort hur det såg ut innan .. men mörkröd inflammation och blödande " 

bölder".  Detta är 3 dagar efter KS ... 

 



 
 

Maria Codelia Ros. Håller med dig till 100%.Har bara positivt att säga om ks och även msm och min 

hund älskar det vilket är ett stort plus det med! 

 

Stefan Meurk. Jag har med lyckat resultat använt KS på min Staffmix när hon fått rött och irreterat 

(svamp) mellan tassarna. Gick inte lika fort men ändå. Nu när det allt som oftast är fuktigt ute så är 

det viktigt att korka av tassarna ordentligt när man varit ute. 

 

Camila Swartz. Har samma problem med min amstaff plus furunklar och sprayar ihop med silversalva 

o äntligen börjar det vända. Har hållet på längre än dig dock. 

 

Chatarina Sanderson. Rengör alltid med silver i öronen på min hund, samt en slurk i dricksvattnet 

varje dag. Sprayar i munnen några ggr i veckan, toppen. 

 

Elisabeth Andersson. Här är vi storförbrukare av KS!! Doppar Georges tassar i KS 1-2 ggr/dag!! Alltid 

blött ute och därmed våta tassar så gott som alltid!! 

 

Marianne Westin Carumas. Jag har använt KS på min hund-hon hade problem-så jag sög upp i en 5 

ml spruta o droppade i ögat när hon låg-så gegget liksom rann ut tillsammans med KS-efter 3 dagar 



var hon bra. 

 

Linda Perla Perlström. KS är oslagbart mot munblåsor och munsår! En påminnare! 

 

Laila Hamberg. Använder dagligen KS till mina katter i vattnet. och vid sårskador samt ..öronskabb, 

smörjer pälsen och den blir så blank och fin, då de får i sig det när de slickar pälsen... Anser att 

KOLLODIALT SILVER är ett UNIVERSALMEDEL!!!- Det är "Mineralet som stärker immunförsvaret, 

samtidigt som det HJÄLPER kroppen med ovälkomna bakterier, svampar och virus", .... Hade jag inte 

upptäckt KS, år 2009, då jag första gången fick Borrelia och INTE fick någon HJÄLP från sjukvården, så 

kanske jag inte funnits till idag. 

 

Stefan Karlsson. Ionosil, Kolloidalt silver hjälper mot astma! Har gett det till min nu 10-åriga dotter 

under ca 1 års tid, vid behov, finns inget bättre!! Stort Tack, Anders Sultan!! 

 

Rose-May Silvander. Kräksjuka. Japp, jag tog 1 msk KS varje halvtimme och var ok till kvällen..... 

 

Annica Wistner. Jag tig hand om en misskött hund fr en kennel. Den hade legat i sin egen urin och 

avföring mkt länge. Trampdynorna var helt bortfrätta. Tvättade och sprayade med KS en vecka. Efter 

det fick han rosa trampdynor. Var o inflammationer är som bortblåsta. 

 

Carina Tjernström. Jag har ätit glucosamin och gurkmeja i två år. Har polyartros och ska byta ut båda 

knän och en höft. På två år har jag gått från rullstol när det var som värst till att testa dansa igen. 

Kommer nu att skjuta fram operationerna eftersom jag blivit bättre. Men det tar tid. 

 

Sandrine Kalemäki. Första gången igår kväll ja tog KS mot cellförändringar i livmoder.Förvånar mig 

att efter att ja legat ned i sängen en halvtimme med det inuti mig så ställde ja mig upp å gick till toan. 

Å det kändes så lätt där nere , i livmoderområdet. Så lätt och mjukt, inifrån. Så jag kommer fortsätta 

med detta. Dagen efter nu idag känns det också lätt. Wow! Hade inga förväntningar alls. Denna 

spruta suger upp ks. Sen kör ja upp den hela vägen in å sprutar ut allt längst upp. Sen drar ut den å 

ligger med en kudde under svanken.  Åh..jag har också haft starka smärtor där nere, å har varit inne 

för det, men de gör inget åt det.  

 

Jeanette Zausnig. Jag har också haft svåra cellförändringar. Men efter en 10 dagars kur så var det 

spårlöst borta. De tog nya cellprov men hittade inget. Då ville de söva mig ifall förändringarna satt 

högre upp i livmodern. Men inga cellförändringar där heller. Så det försvann "puts väck" efter en 10 

dagars kur med KS. Tacka vet jag KS <3 I underlivet med en likadan doseringsspruta som på bilden. 

Jag glömde ju säga att jag intog även 1 msk KS oralt varje kväl 

 



 
 

 

Elli Arnell Ambrus. Tog cellprov i 6 mån (3ggr) med oförändrat resultat, beslutade mig inför sista 

provtagningen att öka dos av ks, MSM, gurkmeja/ingefära , drack guldmjölk, C-vitamin, D-vitamin 

1.000 IE),uteslöt socker helt, undvek gluten så gott det gick... för vid sista provtagningen sa min gyn 

att det säkert kommer att visa oförändrade svar, och vi skulle då boka tid för att "operera bort allt".... 

så på 2 månader gick jag all in och sista svaret visade inte längre några förändringar....det är 3 år 

sedan och fick förra veckan svar på årets prov... fortfarande inga cellförändringar. Blev nojig då så tog 

1 dl ks morgon o kväll...msm har en utrensande effekt o därav kan du även få håravfall. .innan det 

vänder och blir bättre ... även värk osv kan först bli värre innan det blir bättre...man kan då backa i 

dosering o sen trappa upp långsamt...jag körde 1 tsk msm morgon o kväll. 

 

Katarina Sandin. Jag sprayade med ks i näsan och blivit av med beroendet av nässpray � Man får 

kallsupar i början men stå ut med det och nu använder jag ingenting och näsan och bihålorna man 

bra. 

 

Eva Sandberg. Börja att spraya med KS i näsan. Min man har haft problem med svullna slemhinnor 

och han använder KS. Mycket bra och effektivt. 

 

Linda Backgren-Holm. Nasonex innehåller tyvärr också citronsyra, vilket inte är bra. Jag har också 

använt ganska mycket nässpray. Numera försöker jag spraya ks så ofta som jag kommer ihåg att göra 

det. Mängden nässpray har minskat från "hela duschar" till att jag bara trycker ut en liten droppe i 

näsan till natten. Så jag hoppas att jag snart klarar mig på enbart ks. 

 



Mia Sentinel. Jag har precis använt KS för första gången mot hemsk svamp i underlivet hade stora 

sår. 1 vecka helt läkt ut. Funkade så mycket bättre än alla salvor jag tidigare provat jag baddade på 3 

gånger om dagen och sprayade på när jag la mig på kvällen. Skall nu spraya på för hålla borta skall 

försöka se hur ofta det kan behövas. Läste om de som hållt svamp borta under graviditeten på så 

sätt. 

 

Lena Mauritzson. Ks funkade på vår hund. Både att spraya och ha i dricksvattnet. Innan jag upptäckte 

ks så fick hon medicin från veterinären men det funkade inte så bra. Sen när hon fick det igen 

använde jag ks och hon blev bra och fick inget igen. 

 

Sven Erik Nordin. Tro eller vetande - kompletterad version… 

Det finns mycket lurendrejeri och bedrägerier i vår värld, det kan vi vara överens om. Särskilt gäller 

det kanske på området hälsa och sjukdom – och naturligtvis inte minst när det gäller livshotande 

sjukdomar som cancer. I fullkomlig särklass står de stora multinationella läkemedelsbolagen, som i 

alla situationer prioriterar inkomster före människoliv. Man säljer t.ex. fruktansvärt dyra medel mot 

cancer – som man VET inte har någon effekt! Och man fortsätter att sälja dödliga mediciner, trots att 

man VET att människor dör av dem (ett bekant exempel är det smärtlindrande medlet Vioxx, som 

Merck fortsatte att sälja i fyra år efter att de visste att människor dog av preparatet). 

Dessa företags inkomster är så astronomiska, att mångmiljonbelopp i form av skadestånd och 

ersättning till skadedrabbade vid förlikningar endast tas som nödvändiga ”driftskostnader”. Flera 

avhoppade chefer från denna industri har skrivit böcker och avslöjat den cyniska verksamheten i 

detalj, när de drabbats av samvetsnöd. Men deras berättelser tycks gå spårlöst förbi, och vi ser inga 

recensioner av dem, varken i press eller i andra media. Så blind är vår tro på läkare och 

läkemedelsfabrikanter att vi vägrar tro alldeles uppenbara fakta, hur många bevis vi än erbjuds. 

När många i dag nästan slår knut på sig själva för att hitta argument mot ”alternativa” botemedel 

mot sjukdomar, så blir det nästan komiskt – eftersom det man kallar ”alternativt” egentligen är det 

ursprungliga. Skolmedicinen är en sentida avart av läkemedel, som generellt förorsakar stor skada, 

även om naturligtvis några preparat kan bota akuta smärtor och lindra andra symtom. I några fall kan 

de också rädda liv. Men när det gäller att förebygga sjukdom är de nästan alltid värdelösa. Och det 

ligger självklart inte heller i läkemedelsföretagens intresse att förebygga. De lever ju på att vi är sjuka 

och konsumerar deras produkter. 

Orsaken till nuvarande fixering vid kemiska produkter som ”mediciner” – och nästan inte ägnar en 

tanke på t.ex. kostens betydelse för vår hälsa kan spåras tillbaka till den s.k. Flexnerrapporten, som 

kom redan 1910. Tillkomsten av denna rapport är en lång historia, där familjerna Carnegie och 

Rockefeller spelar en föga hedrande roll. 

Sammanfattningsvis innebar denna skrivelse att alla naturliga botemedel – och kostinterventioner – i 

princip blev förbjudna. I fortsättningen skulle enbart kirurgi och syntetiska, kemiskt framställda 

läkemedel godkännas. Och än i dag lever vi i följderna av detta på ekonomiska grunder framtagna 

dokument. 

Tyvärr är de som mest aggressivt angriper alternativa metoder ofta helt okunniga och historielösa – 

en sorts ”historieförnekare” – och verkar också totalt obenägna att ta reda på fakta, vilket de i stället 



brukar anklaga anhängare av naturliga läkemedel för. Det finns många exempel på detta, men jag 

skall bara ta upp ett av dem. 

I dag excellerar såväl journalister som läkare och myndigheter i fördömanden av produkten kolloidalt 

silver. Bara namnet tycks trigga igång reptilhjärnan och ge associationer till medeltida vidskepelse, 

häxor, troll och osund magi. Man överträffar varandra i osaklighet och dålig faktakontroll. Mest 

anmärkningsvärt är kanske att den statliga myndigheten Livsmedelsverket tar avstånd från kolloidalt 

silver – och förklarar att ”silvervattnet” är BÅDE overksamt OCH livsfarligt! Hur man kan få den 

logiken att gå ihop är en gåta. Häpnadsväckande är också hur människor kan sitta i TV och utbreda 

sig över vilka obildade galningar vi som använder kolloidalt silver skall ses som, och tala om hur farligt 

det är - utan att t.ex. kunna visa ett enda konkret exempel på att någon tagit skada av denna 

fantastiska produkt (medan människor onekligen dör av vanliga ”mediciner” varje dag). 

Men vad är då sanningen bakom kolloidalt silver? Jo, det är en vätska som till 99,999 % består av 

absolut rent vatten (den produkt som är vanligast i Sverige). De resterande tio miljondelarna består 

av silverjoner och nanopartiklar av metalliskt silver. Märkligt nog tycks denna vätska klara av såväl 

bakterier som virus, amöbor, svamp, encelliga parasiter och andra sjukdomsalstrande mikrober – och 

detta utan att ha några biverkningar!! Det låter förstås för bra för att vara sant – men det ÄR faktiskt 

sant. 

Senare tids forskning har också visat, att kolloidalt silver faktiskt kan påverka cancerceller. Konkret 

skulle det alltså kunna innebära, att kolloidalt silver i viss mån kan ersätta både antibiotika och 

cellgifter – båda gigantiska inkomstkällor för läkemedelsbolagen. Därför finns det naturligtvis all 

anledning för dessa att förtala denna produkt och undanhålla allmänheten kunskaper om dess goda 

egenskaper. Men att statliga myndigheter använder mina skattepengar för att bistå dem i denna 

verksamhet har jag svårt att fördra! 

De som inte hänvisar till gammal vidskepelse tycks i stället anse, att detta är något ”nytt och 

konstigt”… Men det är inte nyare än att det har förekommit och använts i mer än hundra år – utan 

att skada varken människor eller miljö! Och fram till 1947 fanns det ett antal ”godkända läkemedel” 

(registrerade i FASS) som rutinmässigt användes t.ex. mot olika infektioner. Men sedan kom 

patenterbara moderna antibiotika, som kunde inbringa läkemedelsbolagen inkomster – och det 

billiga kolloidala silvret fasades ut. 

I dag används t.ex. kolloidalt silver av NASA för att desinficera recirkulerade vätskor vid deras 

bemannade rymdfärder. Till en början använde man jod, men sedan har man tagit över ryssarnas 

billigare och enklare metod med kolloidalt silver. Så den som anser att kolloidsalt silver är både farligt 

och overksamt bör kanske kontakta NASA och förklara för vetenskapsmännen där vilka idioter de är! 

För närvarande används kolloidalt silver också i flera afrikanska stater för att enkelt bota både ebola 

och malaria. USA och dess myndighet FDA (ungefär motsvarigheten till Läkemedelsverket i Sverige), 

liksom WHO, försökte i det längsta förhindra detta. Eftersom kolloidalt silver inte är något ”godkänt 

läkemedel” så menade man att det var förbjudet att användas. Men till slut enades några afrikanska 

ledare om att trotsa omvärldens ekonomiskt betingade förbud, så i dag är t.ex. den tidigare i 

Västafrika hotande ebola-epidemin inte längre något stort problem. Men lika uppmärksammad som 

den epidemin var för något år sedan, lika tyst är det nu i media om orsaken till att den avklingat! 



Jag vill gärna citera ur en artikel i tidningen ”Standard Times Press”, som ges ut i Sierra Leones 

huvudstad Freetown. Där skriver man i en längre artikel bl.a. följande: 

”Enligt ett uttalande från NSF:s medicinske ledare, Dr Rima Laibow, skulle en skeppslast kolloidalt 

silver anlända till Sierra Leone den 20 augusti. Men sändningen kom inte förrän den 28 september – 

fem veckor senare. Under den tiden spreds ebola, och människor led och dog i onödan på grund av 

att internationella krafter motsatte sig den enkla kliniska demonstrationen av detta botemedel”. 

Man kan också nämna, att i Nigeria presenterade läkaren Rima E. Laibow, från organisationen 

Natural Solutions Foundation, också kolloidalt silver som ett botemedel mot ebola. I ett öppet brev 

till flera presidenter i Afrika beskriver hon kolloidalt silver som en enkel lösning mot ebolaepidemin. 

Hon skriver att nanosilver (kolloidalt silver) är ett effektivt medel mot bakterier och virus utan 

biverkningar. Det behöver ingen kylning och är självsteriliserande, vilket gör det enkelt att hantera 

även i tropiska miljöer. Dessutom kan det framställas förhållandevis billigt, jämfört med traditionella 

mediciner. 

Men innan användningen av silvret kunde börja, utsattes Nigerias Hälsominister Onyebuchi Chukwu 

för hot och påtryckningar från USA och dess myndighet FDA – varför behandlingen med kolloidalt 

silver fördröjdes och många människor hann dö i ebola, innan denna effektiva behandling kunde 

sättas in. 

Läkemedelsindustrins vinster tycks alltså gå före människoliv! Ansvaret vilar tungt på de stora 

läkemedelsbolagen, liksom på FDA i USA. Och de svenska myndigheterna Livsmedelsverket och 

Läkemedelsverket tar på sig en del av detta ansvar genom att helt utan saklig grund propagera för att 

kolloidalt silver inte skall användas i vårt land. Någon/några på berörda myndigheter borde ställas till 

svars för detta! 

I Sverige har man t.ex. på Astrid Lindgrens Barnsjukhus sedan ett antal år börjat använda förband 

som avger silverjoner – och dramatiskt förbättrat situationen för de brännskadade barn man tar 

hand om där. Tidigare fick man ofta söva barnen vid omläggningarna, eftersom dessa var så extremt 

smärtsamma. Man hade också stora problem med sekundärinfektioner i såren – ofta livshotande – 

och svåra vanprydande ärrbildningar. Nu har dessa problem i stort sett upphört. Såren läker snabbt, 

och nästan utan ärrbildning. Man har kunnat minska den genomsnittliga vårdtiden från elva till två 

dygn – och gör en ekonomisk besparing på ca 40 0000 kr per patient. 

Men de exempel på framgångsrik användning av kolloidalt silver som jag här nämnt (det finns många 

fler) tycks inte vara tillräckliga för att få människor att ändra uppfattning. Man fortsätter att 

odugligförklara detta fantastiska medel på allt sätt – och det utan minsta faktakontroll! Jag skulle vilja 

påstå, att den som inte har en flaska kolloidalt silver hemma i sitt husapotek är tragiskt okunnig – 

eller lurad av andra okunniga i samhället! 

Jag vill också tillägga, att jag själv inte har några som helst ekonomiska intressen i kolloidalt silver – 

om nu någon skulle misstänka det! 

Mer information om kolloidalt silver finns här: http://www.svaradoktorn.se/425558358 

 

Anna Hedenskog. Efter förra resan i Kurdistan åkte jag på nån rejält elak magbakterie. Övriga 

resesällskapet var skeptiska till silver och förblev dåliga i sina magar i månader. Jag blev bra såfort jag 



kom hem till min kur. 

 

Carolina Björk. Jag använder ks o msm blandat på en bomullsrondell morgon o kväll. Det bästs för 

min hy. 

 

Arvid Johansen. Hurra. Kom undan med katteaids med ks. 2 ml. Dagligen i månaden. Katten var 

dömd av veterinären. Lev idag helt bra. Veterinären skakade hans huvud för kontroll. 

 

Marie Winterstam. Vi är användare av KS och MSM sedan 4 år, har inte haft en enda förkylning, inga 

influensavacciner behövs, även hunden mår bra. Vi är även LCHF:are. 

 

Birgitta Thunholm. Vi har använt KS och MSM i över 10 år. Dom kan skriva vad dom vill men efter alla 

dessa år så vet vi att det är bra och det fungerar. 

 

Flora Edlund. På 2 dygn försvann vageln i ögat,som jag baddade flera gånger om dagen med KS! 

 

Nina Tapper. Min dotter hade vattkoppor i januari, sprayade med silvervatten flera ggr/dag. Endast 

en dag var hade hon illa av sina vattkoppor, och då hade hon mycket av dem! Den dagen smorde jag 

även med mentholsalva. Ett ärr fick hon efter att hon spräckte en vattkopp i pannan, annars inget. 

Gav henne även silver att dricka, inget febernedsättande. 

 

Isabell Rynkiewicz. Min kompis har alopecia lägger KS på själva fläckar eller sliver salva har funkar 

superbra. 

 

Arvid Johansen. KS og MSM sammen har fått bort min fibromyalgi. Månge tror det ikke. Hører mer 

på legen so skriver ut resepter på ljemikaliegift. Tenk på alle barn som ble livsvarig syke av 

svineinfluensavaksine. 

 

Barbro Collin. Har också en inflammation i en tand/ tandkött. Var så pass illa att jag var alldeles 

svullen i kinden. Har nu sköljt med KS 2ggr om dagen så länge jag orkat. Sedan har jag borstat in tand 

o tandkött med MSM. Nu är det bara pyttelite kvar vid själva tanden, jag kan tugga igen, och tanden 

är inte lika lös längre. På köpet har den tandsten jag haft nästan försvunnit helt... 

 

Annika Magnusson. Jag känner mig så tacksam för att jag inte ingår i den tragisk okunniga skaran 

som inte har en liter KS i medicinskåpet! Tack för det!! 

 

Arne Wästhed. Kör själv KS som nässpray morgon och kväll med mycket gott resultat, efter mångårig 

kronisk bihåleinflamation. 

 

Lovisa Ellert. Sonen på 8a månader hade misstänkt mjölkallergi men eksemen i ansiktet försvann inte 

trots mjölkfri kost i flera månader så vi blev ordinerade att smörja med hydrokortison. Jag var 

skeptisk men ville prova om ks hjälpte innan jag prova kortison. Efter en veckas baddande med ks och 

smörjt med ems är resultatet detta, fortfarande kan man ana lite rodnad men det är gigantisk 

skillnad! 

 



 
 

Anders Hall. Före och efter. Tyckte att denna var lite misstänksam, så bestämde mig för att ta bort 

den.  Från torsdag till Tisdag så körde jag med en blandning av MSM, Askorbinsyra, CBD-olja, Three 

wise men-olja (Myrra, frankencence och gurkmeja) samt upplöst i KS. Sedan tog jag fetvadd och 

tejpade fast den med silvertejp, och bytte två gånger om dagen minst. Nu har det gått ytterligare 

några dagar sedan dess, och inget har återkommit. Känns bra att veta att man inte behöver springa 

till kirurgen varje gång man hittar en misstänkt cellförändring. 

 

 
 



Eva Jarlhed. Fick bältros för ca 2 veckor sedan trots flitig användare av KS. Fattade inte först att det 

var bältros eftersom det bara var ett rött märke. När blåsorna kom begrep jag vad det handlade om. 

2 nätter gick jag runt med fruktansvärda smärtor. Fick tid på VC där dom konstaterade bältros. Fick 

starka värktabletter Tradolan ett opiumprep. Fortsatte med KS omslag. Doktorn sa att jag fick räkna 

med minst 6 veckor innan värken lindrades. Döm om min förvåning när värken är borta blåsorna 

torkat, ingen värk efter bara 6 tabletter 3 dagar + några Alvedon för o kupera den värsta smärtan. Nu 

är jag övertygad om att det snabba tillfrisknandet beror på användandet av mitt älskade KS. Skulle 

aldrig våga vara utan det. Ibland måste man ta till läkarvetenskapen också. Dom smärtorna jag hade 

var outhärdliga. Hade tagit till va som helst. 2 nätter med smärtor på riktig. Vilken skillnad. Blev av 

doktorn ” lovad” minst 6 veckor. I kväll känner jag mig som en helt annan människa. Fullt frisk. 

 

Victoria Drotz. Ibland tänker jag att jag önskar att jag visste om KS för flera år sedan. Fick också 

bältros, 2005, och inte rätt diagnos i tid. Gick med värk i flera år och tradolan och tiparol var mina 

bästa vänner. Suck. Jag fick ristande värk i armen vid dåligt väder och behövde kofta även på 

sommaren för det ilade i armen bara det fläktade aldrig så lite.  Jag har inte haft den molande värken 

sen jag började med KS för ett par år sedan. 

 

Lena Rönnewall. Har börjat använda ems salva och den är underbar ! Använder den snart över hela 

kroppen. 

 

Therese Mellgren. Min ena dotter fick höstblåsor när vi besökte min syster. Morgon å kväll fick hon 

dricka ca 10 ml KS så badda jag händerna oxå morgon å kväll. Lillasyster fick oxå dricka. Blåsorna blev 

mindre å nästan borta på några dagar. Lillasyster fick inga, men min systerson fick blåsor som inte 

hade tagit KS. Mina barn får alltid dricka KS när dom börjar bli förkylda ell får andra besvär. Nu är 

dom inte ofta sjuka, men ser att det hjälper när dom intar det! 

 

Jan. själv hade jag en fläck på lungan sa doktorn, å början till kol, jag slängde ciggen efter 55 års 

rökning, sen spraya jag ks och åt 8 aprikoskärnor vaje dag i 4 dagar, sen sa doktorn att jag skulle ta 

nya bilder, å då va fläcken osynlig helt borta, äter nu några kärnor lite då o då, kollade nu lungerna 

igen efter 4 månader å det fanns inga spår av någon fläck. Jag jobbade med trädgårdsanläggningar, å 

flåsade hela dagarna när dom sprayade som mest år 2011- 2015, så jag har nog fått i mig mycket skit. 

 

Frida Maultasch. Jag brände mig vid matlagning förra veckan la ett förband med rikligt av KS , sov, 

tog bort på morgonen. En vecka senare lite torr hud. Glömde till o med att jag bränt mig... 

 

Josefin Engblom. Före ks och silversalva: 



 
 

Efter 12 dagar med ks och silversalva... 

 

 
 

Ewe Olsson. Vill bara dela med mig av ngt glädjande. För några veckor sedan fick min hund en stor 

utväxt på trampdyna. Jag trodde att det var en vanlig förhårdnad men då det blev rött och såg 

irriterat ut så åkte vi till vettis.  Hon skar i den och hon sa att oavsett god eller elakartad så måste 

tumör bort. Hon skickade iväg celler t patolog. Vi fick en op-tid och under tiden skulle den vara 

lindad. I samma veva råkade han även slita av en klokapsel på samma fot. Allt var depp här. 



Jag tänkte att det kan ej skada med att spraya ks. Så jag dränkte fot och pulpa i ks, luftade och hade 

det lindat. Igår var vi till vettis för op. När han tog av bandage så sa han att det ej fanns ngt att ta 

bort?!?! Den, tumörem, hade försvunnit så Lilleman behövde ej opas� Både Vi och veterinär var 

frågandes. Jag berättade om ”ks-kuren” och han hrrmade och nickade leende. För säkerhets skull sög 

han ut ett par celler då det ej fanns ngt att skära i. De är nu på analys. Pulpan har fått ett skinn och 

några tecken på infektion finns ej!?! Älskar ks säger jag bara. Kramar från lyckliga Vi!! 

 

Detta var själva utväxten: 

 

 
 

Detta var hur klon såg ut: 

 



 
Detta är vad som syns nu efter ca 1,5 v beh med ks: 

 

 
 

Klon har ingen infektion och har även fått en yta: 

 



 
 

Margaretha Johansson. Använder KS på hundarna också, varje kväll till munhygienen bla.... 

"Överallt", minsta sår sprayar jag, i skägget, har dvärgschnauzrar, de har vitt skägg, utan ks blir håret 

brunt, borstar tänderna på dem varje kväll, sprayar i munnen, med andra ord, de är välsprayade, vitt 

skägg och luktar gott i munnen. Jag sprayar i skägget och i munnen, på tandborsten sätter jag lite 

hundtandkräm, för att de gillar det. 

 

Veronica Peace Chukwuemeka. KS är super mot tandsten min tandläkare tipsa mig att skölja 

munnen varje dag efter tandborstningen och jag har ingen tandsten efter jag börja med det. 

 

Meral Larem. Jag är en silverfantast.. använder det säkert mer än man ska ;) fantastiskt påfund och 

vår räddning i livet. 

 

Ola Johansson. 1990 amalgamsanerade jag munnen och tog på kort tid bort 11 små fyllningar och 

ersatte dem med heliomolar. Blev såklart sjuk och fick influensaliknande symptom vid varje tillfälle 

men jag fick även slemhinneförändringen lichen planus i munhålan och på tungan. Läkaren sa att det 

går troligen bort av sig själv inom 1-2 år vilket det inte gjorde utan fanns kvar i 25 år tills för två sedan 

och vad hände då?  

Jo hösten 2015 fick jag en influensa som gick ner i luftrören och stannade kvar där vilket medförde 

att jag hostade mig igenom en hel vinter och utvecklade parfym- & rököverkänslighet och min 

omgivning trodde jag utvecklat astma och det visade även spirometriprovet så jag fick traditionell 

astmamedicin utskriven som dock inte hade någon märkbar effekt.  



Bestämde mig istället för att testa ks och efter 4 veckors klunkande försvann astmasymptomen och 

efter en titt i spegeln kunde jag förvånat konstatera att munhålan och tungan nu var fria från lichen 

planus som bott i munnen i 25 år. Trodde aldrig att jag någonsin skulle slippa från den!  

Nu läser jag att lichen kan vara ett förstadium till cancer i munhålan och eftersom lichen är en 

svamp/lavliknande växt så är det väl sannolikt att ks kan ha effekt även på cancerformer som 

uppvisar liknande egenskaper. Rätta mig om jag har fel.  

Hursomhelst så känns det bra att ha varit inbillningsfrisk från astma och lichen i 1,5 år nu, det är ju 

inte alla förunnat… 

 

jag var ganska skeptisk själv måste jag säga, det låter ju onekligen lite för bra för att vara sant men nu 

har jag ju fått ett eget kvitto på att det är verksamt. Lichen var en väldigt segdragen historia och ks 

det enda som rått på det så det säger ju en del 

 

Agneta Göransson. Sprayade min dotters mollusker med KS Under en tid, sen bara försvann de 

plötsligt! 

 

Gudrun Blohm. Tänkte bidra till er i gruppen med ett utmärkt resultat jag fått av MSM. Jag började 

dricka detta i våras efter att ha fått tips på att det bl a kunde vara bra mot värk. Vad gör man inte, för 

att prova sig fram, när man är förtvivlad av dessa perioder. 

Blev diagnostiserad för drygt 10 år se'n för Reumatoid artrit- reumatism.  

Det började med, en s k d...vul's- värk som är svår att förklara. Näst intill outhärdlig. Jag fick veta från 

min reumatolog att den kallas för "Palindrom", och Tyvärr vet de ej vad denna värk står för. Många 

andra pers - även de som har reumatism - känner ej till el har hört detta namn - så även inom 

sjukvården. Kanske är det ett nyare begrepp.  

Detta uppstod i skov och kunde vara i mer eller mindre en vecka / per ggr. 

Kom även med kort varsel, någon el ett par timmar i förväg. Därefter blev det fler sömnlösa nätter. 

Dessa skov började avta nästan på en gång, se'n jag började med MSM.et. Nästan för bra för att va 

sant, kan man tycka. Men så ligger det till. 

Underhåller även kroppen med att dricka KS ett par ggr / vecka. Givetvis också när / om jag börjar 

känna mig sjuk.  

Har provat KS mot mycket, som redan är omskrivet i gruppen - det är såå bra!  

HÖGSTA betyg från mig av dessa produkter. Visst blir man glad!! 

 

Susanne Nyman. Min första kontakt med kolloidalt silver måste ha varit för ungefär 16 år sedan. Då 

var det en riktigt gammal dam i Nya Zeeland som jag brukade hjälpa nångång ibland. Hon sa att 

hennes hemlighet till ett långt friskt liv var en sked kolloidalt silver om dagen. Då köpte jag ett ks-set 

och gjorde mitt eget silver. Numera , tillbaka i Finland brukar jag köpa Ionosils och använder det mot 

förkylning, bakterier och allt möjligt med goda resultat. Skönt att inte behöva förstöra 



immunförsvaret och få magen i olag med antibiotika. 

 

Kicki Karlsson. Jag använder Kolloidalt silver, och tänker fortsätta med det. Med hjälp av KS läker 

mina sår fortare, blir jag inte förkyld lika ofta som förut, förhindrar vinterkräksjukan och så vidare. En 

bra produkt att ha hemma. 

 

Lisbeth Magnusson. Jag gav KS till min hund som fick magsjuka..det vände med en gång..tänk vad 

man kan ljuga i en hund.. 

 

John Anttila. Jag har använt och använder Ionosils vatten dagligen och har gjort det drygt fem år, har 

inga men av det utan håller mig frisk och har även delat ut till mina anställda för att vara friskare. 

 

Heidi Engström. Jag fick varken hjälp av allmänläkare eller ögonläkaren för mitt inflammerade röda 

ilskna och onda öga. Tre olika antibiotika och kombinerat antibiotika cortison preparat skrevs ut. 

Dessa hjälpte ej. Jag såg för jävlig ut och visste ej vad jag skulle ta mig till. Hälsokostens personal 

tipsade mig om silvret. Jag började droppa i ögat....som blev bra på en liten vecka. 

 

Lili-Ann Junell-Kousa. Det ligger i tiden att med alla medel bekämpa naturlig behandling av Big 

Pharmas mjölkkor, dvs. de flesta kroniska sjukdomar som håller folk sjuka idag. Diabetes 2, 

sköldkörtelunderfunktion, hjärt-kärlsjukdomar, cancer mm. Ingen idé med en massa friska människor 

för de ger inte läkemedelsindustrin någon vinst, inte heller cancerindustrin. Jag blir alltid 

misstänksam när medicinska etablissemanget och media går vitt och brett ut med varningar och hot 

och "forskningsresultat" och intervjuer med forskare NN och experten NN och ropar ut ond bråd 

död.... Då vet jag vid det här laget att det är något lurt med det hela. Skulle de göra det försiktigare 

och mera spekulera och fråga sig om.. etc. då är det mera seriöst. Det här är inte ett bra sätt att 

varna för något, det är genomskinligt. Det enda jag fick ut av det annars så respekterade och 

trovärdiga Kvanthopp var att det finns silvervatten som inte innehåller silver (det är ju lurendrejeri) 

och att ett annat koll.silvervatten innehöll för lite av silvret. För övrigt gav det mig inte annat än 

vatten på min kvarn, att med.etablissemanget och myndigheterna börjar bli skrämda över all den 

kunskap som mänskorna idag besitter. Mången patient vet mycket mera om sin sjukdom än läkaren 

och vi börjar bli mycket pålästa. Men det är den rätta vägen att gå, för vi är i ett paradigmskifte 

mellan med.etablissemangets mänskofrånvända sjukvård och en holistisk, integrativ medicin och syn 

på mänskan. Beträffande klappjakten på koll.silver så liknar den ju klappjakten på 

vaccinmotståndare, på kolesterolet (där man ville gå så långt att man skulle börja sätta statiner i 

dricksvatten (i USA) och börja behandla barn med statiner... Man brände öppet i finsk TV prof. Uffe 

Ravnskovs bok "Fett och kolesterol är hälsosamt", och man stänger av magsäckens saltsyraprod. med 

protonpumphämmare (vid sidan av statiner världens mest sålda läkemedel) - som om kolesterol inte 

behövs i kroppen eller som om saltsyra och pepsin inte har någon funktion i kroppen. Ojjjojjj... 

Förstår ni nu varför vi vanliga dödliga måste bli bra på våra sjukdomar och ta fullt ansvar över vår 

hälsa, läsa på, studera och diskutera med likasinnade. Big Pharma och Big Food och vinstbegär ligger 

bakom det mesta. Öppna ögon och öron och lita på magkänslan!! 

 

Susann Svennemyr. Jag körde utan plåster för den satt på ögonlocket, men fick då kämpa lite längre. 

Duttade på smeten på kvällen, och ja, jag fortsatte fast det sved. Här om dagen trillade den av efter 

några veckor. 



 

Michelle Hedström. Verkar fungera otroligt effektivt. Har endast sovit med detta på i 4 nätter. Idag 

är den hård som en skorpa och känns nästan som jag kan pilla bort den. Vågar dock inte så jag väntar 

tills den trillar av av sig självt. 

 

Jan-Erik Boldén Innan man ens startar en offentlig diskussion om ett ämne som anses vara "farligt", 

så tycker jag väl ändå att man borde kunna redovisa fall där människor faktiskt tagit skada. Att sitta 

och intervjua självutnämnda experter I ämnet gör ju bara debatten löjlig. Dessutom sänker det 

kvaliteten på journalistiken. 

 

När det gäller modernt elekrokolloidalt silver så kommer alltid ord stå mot ord så länge det inte finns 

någon som gör en realistisk utredning på produkten. Om man dessutom ger några sk "experter" 

utrymme för att spekulera så startar man ju bara en löjlig hetsjakt och dessutom för man mängder av 

människor bakom ljuset. 

 

Den dan medier kan plocka fram konkreta fall där människor faktiskt tagit skada av elekrokolloidalt 

silver, den dan kan vi föra en realistisk debatt. Nu blir den bara patetisk när experter med fina titlar 

sitter och spekulerar i vad som möjligt kan hända, baserat på några knapphändiga undersökningar 

som forskarna själv påstår är undermåliga. 

 

Visst kan man alltid plocka fram fallet med tex Paul Karason. Men den gubben framställde sitt eget 

Silvervatten med tvivelaktiga metoder. Dessutom i hundratals gånger starkare koncentrationer än 

det som idag säljs i butik. Leker vi med tanken om att det finns minst 40 tusen användare bara I 

Sverige och miljontals I USA och Paul och Rose-Mary är de enda fall man kan plocka fram så måste 

man som journalist fundera lite på vad man egentligen pratar om. 2 personer av miljontals 

användare. Dessutom så hade dom drabbats av argyri vilket endast är ett kosmetiskt tillstånd. 

 

Det kanske är på tiden att släppa greppet om folk med fina titlar och hög lön och istället börja gräva 

runt lite. Läkemedelsindustrin har många på sin lönelista. Det kanske börjar bli dags att hålla sig till 

dom som inte är avlösnade av läkemedelsverket och läkemedelsindustrin. För använder man sitt 

sunda förnuft lite så lär man nog snabbt komma fram till att det inte finns en enda försäljare som 

säljer dåliga grejer och som mycket sällan rekommenderar andras produkter. Oljeindustrin 

uppmuntrar sällan folk till att köpa elbilar heller. Just saying..... 

 

Monica Ivesköld. Jag blir smått förbannad när jag hör forskare klanka ner på sådant som hjälper. 

Varför är det ex vis ingen forskare som berättar om de fruktansvärda saker som händer när vi 

reumatiker tar cellgifter. Jag tog dessa gifter i tre år och höll på att dö när biverkningen gav mig en 

gallblåseinflammation som spred sig till bukspottskörteln. Läkarna stod rådlösa. En av mina bästa 

vänner blev frigid efter att ha fått cellgifter i samband med bröstcancer. DET skriver ingen forskare 

om. När min man, som har Parkinson, blev så sjuk att vi började överväga hjärnoperation DBS, 



började han dricka FitLine. Forskare kommenterade detta i en sluten FB-grupp och påstod att det 

inte var möjligt. Sanningen är att min man gick från stadiet neandertalare till att åter bli min man och 

är nu ovanligt frisk, trots sjukdomen. T o m hans ansiktsuttryck har mjuknat och återvänt till det som 

var innan sjukdomen brutit ut. Själv är jag medicinfri sedan 2009 och mår oftast hyfsat, trots 

reumatismen, med hjälp av alternativa metoder, som jag numera även utbildar andra i. Allt från 

hypnos till qigong, MSM mm. 

 

Lili-Ann Junell-Kousa. I radio vega i eftermiddags gjorde nog de annars så omtyckta redaktörerna 

Bettina Sågbom, Thomas Rosenlund och minns inte vad programvärden nu heter (så upprörd blev 

jag) en verklig bottennotering. De förlöjligade och ironiserade över silvervattnet, Rosenlund sablade 

ner också kokosoljan, Sågbom sade att hon skulle sätta använd kattsand i små glasflaskor, hälla 

silvervatten på och sälja dem som något som gör underverk för hälsan (något i den stilen). Deras 

gapflabbande och råa skratt var rena lynchningen över något som de överhuvudtaget inte känner till. 

Associerade till Jesu korsfästelse och de råa vakterna som slet och rev i hans kläder och auktionerade 

ut dem... Vem har betalt våra redaktörer och radio Vega kan man undra? De förlöjligade t.ex. de som 

inte använder fluor i sin tandcreme, som om det "sku vara något farligt ämne."..Likaså fick de som 

sköljer munnen med kokosolja vrålskratt. Men vet de hur mycket fluor och klor skadar t.ex. 

sköldkörteln. Jag är så ledsen, bestört över sånt primitivbeteende av annars vuxna mänskor som jag 

har trott på och som har gjort fina program. Jag kommer inte att lyssna eller se på något program 

mera kring silvervatten för det presenteras ensidigt och på så låg nivå. Man förnedrar ju mänskorna 

som tror på det här. Var och en har rätt att tro på vad den vill och välja det som den anser att är bra. 

Inte ska man väl förödmjukas för det??!! Jag har mina kunskaper och egna goda erfarenheter både av 

silvervatten och kokosolja (kokosolja finns ju med i forskning kring Alzheimer och Parkinson etc. som 

gjorts på många håll ute i världen) och jag fortsätter att använda bägge. Jag är inte blå eller svart och 

INTE ÄR JAG HELLER BLÅÖGD! De här kommentarerna skriver jag här, för jag antar att om jag hade 

varit inne på vegas kommentarsida så hade också det censurerats. Nu luktar det nog köptjänster från 

Big Pharma. Det jag innerligt hoppas på är att inte silvervatten, kokosolja och kanske en del annat 

naturligt ss bioidentiskt progesteron inte ska förbjudas på samma sätt som en och annan sann läkare 

i Finland som förföljs och förbjuds och anmäls till Valvira för utskrivning av naturligt 

sköldkörtelhormon eller T3 och för att de kan hjälpa sina patienter där som skolmedicinen varken 

kan eller vill. :( USCH! 

 

Marie Winterstam. Måste berätta, igår fick jag influensakänning rejält, det rann ur ögonen och näsan 

och jag nös hejdlöst. Då tog jag en ”silverdrink” och efter ett antal timmar en drink till och, idag är 

flunsan bortblåst. Tack vare Ionosils KS! 

 

Leif Leffe Lindblad. Makten ligger hos läkemedelsindustrin och inte minst hos investerarna med 

aktieportföljerna. Dessa utövar mycket stor påtryckning på läkemedelsverket (motsvarande i Finland) 

och läkare. FASS heter bibeln, och den är hårt kopplad till läkarlegitimationen. Pengar styr vården, 

och patienten knaprar piller utan att bli bättre. 

 

Kamilla Stavgren. Min weimaraner fick kennelhosta -hostade så han kräktes var 10 minut...efter ett 

dygn var både han och jag totalt slut. Gav KS med spruta i munnen( tvingade honom att svälja) 

jätteofta under några timmar. Döm om min förvåning när det slutade nästan genast efter denna kur. 

 



Maria Alexandra. Min väns valp hade kennelhosta och det lugnade sig snabbt när valpen fick ks. 

 

Isabel Fdez Grande Asplund. Tidigare i handels- och passagerarfartyg, vattentankarna, för att hålla 

dem fria från bakterier hade silverfilter. Jag känner inte någon sjöman som blev blå, min man är inte 

blå och jag har också gått på dessa handelsfartyg, jag har inte blivit blå heller. Så var filtren som 

användes på fartyg. 

 

 
 

Pia Tsarchian. Etablissemanget är livrädda i Finland just nu, folk börjar att se sig om efter alternativ 

för läka sig själva, eftersom den traditionella vården har misslyckats i Finland också...Inget är nytt 

under solen... 

 

Irma Wettergren. Jag har tagit KS dagligen sen 2003, jag är 74 år gammal och inte blå någonstans. 

Inte ens blåögd� men däremot vithårig (färgar), det blev jag innan jag fyllt 30. Etblissemanget har 

väl inte så mycket annat än skrämseltaktik att komma med och folk går i ledband!! 

 

MayBritt Aldebro. Har sedan 2015 druckit KS varje dag. Ingen blå nyans...visserligen blågrå ögon, 

men det är jag född med. Nä, detta är bara för löjligt!! Kan tänka mig att läkemedelsföretagen blir 

mer än oroliga. Tråkigt för dem, men vi är ju många som vet bättre. 

 



Lena Fix Ehrencrona. Har använt KS i 20 år och klarat mig och familjen från de flesta 

virussjukdomarna som härgat, min son behöver det då risken är stor att drabbas av 

urinvägsinflammation då han måste rikas flera gånger per dag, hunden slapp vi ta till veterinären och 

betala över 1000 kr då han fick en inflammation i huden men som läktes på några dagar med KS, det 

finns mycket mera att nämna och listan skulle bli lång, men jag använder KS och kommer inte att 

sluta och har heller aldrig blivit blå hahaha… 

 

Hanna. Jag har KS att tacka för att min dotter är i livet idag. KS klarade det som vanliga läkemedel och 

svensk sjukvård inte klarade på 15månader. Även katten är i livet tackvare KS. Ks är långt mycket 

säkrare än alla godkända läkemedel som skrivs ut. Tusentals människor dör varje år av godkända 

läkemedel trots att de används som förskrivet. Jag har aldrig sett en blå/grå människa trots att 

tusentals människor använder sig av det bara i Sverige. 

 

Ann-Louise H. Andersson. OCH....KS är mycket bättre än de olika silverplåstren! Vi har fått prova alla! 

Och att spraya och tvätta med KS är bättre!!! 

 

Tekla Arnesdotter. Hej! Är ny här, men hunnit behandla en skada med KS. Skar av mig nästan hela 

fingertoppen på en grönsaksmandolin. Kom inte till sjukhus förrän efter 3 dagar. För sent att sy. Läk 

sa att toppen troligen skulle gå i nekros, dvs dö och ramla av. Gick hem och pressade ihop såret och 

dränkte in med KSbandage. Efter bara några dagar ny hud och nu efter 2 månader syns inte samt har 

full känsel i fingret. Toppen! 

 

Sandra Stenius.  Jag har tagit KS till och från i flera år och inte är jag sjuk och inte sonen heller han är 

2 just, han spydde i måndags morse då gav jag till honom funkar hur bra som helst. 

 

Lena Hellstrand. Blir förvånad över att folk inte tar reda på om de som blev blå tog en annan form av 

silver. Efter 10 år av nästan dagligt intag så är jag frisk och hudfärgad. 

 

Angelica Hellstadius. Jag försöker också bota nagelsvamp som jag också haft sen säkert 10-15 år 

tillbaka. Börjar gå framåt. Jag doppar en liten kompress å lägger den på tånageln och sen fixomull (tro 

jag den vita plåstret heter) runt nageln så den får sitta så. Men börjar sakta se förbättring, kört ett 

tag så efter varje dusch byter jag det. 

 

Maria Mia Holmberg. Var först skeptisk till KS men märkte efter ett tag hur bra det fungerar <3 Ger 

det med till min 11 åriga dotter och gubben använder det med. 

 

Viviane Nyberg. Blir bara så trött...Har själv druckit ett bra gäng dunkar (35?) genom de senaste 10-

15åren..



 
 

Lili-Ann Junell-Kousa. Jag tyckte mig precis höra i radion i morse en journalist/redaktör som MEDGAV 

att hon varit med på den här sidan och på någon annan också??? Som om hon varit spion helt 

enkelt... Det här har blivit en mycket vidrig klappjakt på något oskydligt, precis som om man vill få 

uppmärksamheten bort från något verkligen sjukt som berör många... Sexuella trakasserier - metoo - 

där de flesta i nöjesvärlden skulle få stå vid skampålen, det skulle bli stort det och bli övermäktigt att 



kontrollera. Som i Sverige... Associerar igen till Jesu sista tider och hur han förföljdes; skon klämde ju 

även då någon annanstans i politiken, och han blev offret. Som koll. silver nu ska offras till förmån för 

något med.etablissemanget driver fram... Tänk om man skulle ägna lika mycket sändningstid och 

utgrävande journalistik åt alkoholen och sockret och fluor som är ett verkligt gift för sköldkörteln ex. 

Eller varför inte börja jaga MANUKAHONUNG??? Det använder ju många i förkylnings och ont-i-

halsen-tider (tillsammans med ett "you know what-vatten" som man inte får nämna). Av någon 

anledning som jag ännu inte kommit på så gör man en struts av en sparvfjäder. Ska man ens tro på 

journalisten som förde tre olika silvervatten till Kuopio uni laboratorium där svaret var att en sort 

innehöll 0 silver, ett annat för lite etc.??? Vad mätte man på labbet? Kan vi ens tro att det här gjorts 

riktigt? Jag mår illa av det här. Samhället nedmonteras i rasande takt. Vi befinner oss verkligen i ett 

paradigmskifte - mitt i stormens öga. 

 

Leif Packalen. Det var verkligen beklämmande att man måste gå långt tillbaks i tiden och hitta ett 

enda fall, Rosemary Jacobs. Ingen i hela Europa stod att finna. Synd bara att de flesta människor tror 

på det de hör i tv eller läser i dagspressen. Jag råkar veta att en finsk tillverkares största kund är en 

läkarcentral och det är personalen som köper kolloidalt silver för eget bruk. 

 

Jenny Hägerlund. Vi använder Silversalva. Den funkar lika bra på människor och har dämpat dotterns 

eksem.  

 

Ammie Nylin Grimsrud. Jag har använt silverlotion som är för djur på mig själv. Fick inte ett enda 

myggbett i somras... haha. 

 

Ingrid Ohlin. Skulle kunna flertalet böcker om både era kunskaper tillgänglighet snabba svar. Sista 

gången innan mina allvarliga sjukdomar starta. Var när jag druckit några munnar rött vin. Dagen efter 

ringde jag själv 112. Sköterskan undra om jag tog allergitablett. Ja bara antihistamin. Då bad hon 

även ta betapred. Vilket jag vet att de ej är bra för min del. Men en dos innan har gått ganska bra. 

Men usch. Mitt blodsocker var jätte högt. Saltbalasen så låg att dropp sattes in på akuten. Blev inlagd 

på medicinavdelning. Fick stanna 4-5 dygn. Togs massor av blodprov. Blodsocker 4 ggr om dagen. 

Blodtryck likaså. Ekg 2 ggr per dag. Jag hade silver flaska synligt och söp ofta. En del personal blev 

nyfiken. De fick även lukta och fåtal visste vad det var. Andra frynte på näsan. De trodde jag var alkis. 

En dag togs även alkisprov. Tro det eller ej. Proverna var helt ok. Även lever och njurar helt ok. 

Berättar mer sen. Tack vare Ert Silver, MSM, askorbinsyra och bikarbonat är jag ett levande bevis. Ett 

levande Mirakel. Har varit ovan molnen flertalet ggr om dagen sen över 6 månader. Så till mig får de 

gärna höra av sig. Kommer inom snar framtid gå ur i media. Då berätta att det är ni som räddar Liv. 

Sjukvården gör allt för att med alla medel ta död på sina patienter. Men med mig har och ska o kan 

de lägga ner sin verksamhet. Vill från Hjärtat TACKA ER. mina skyddsänglar och även mig själv. Mitt 

råd är kämpa se positivt hitta ljusglimtar. Gråter ibland. Men skrattar hellre. Har alltid haft 

kämpaglöd och känner idag att jag är på rätt väg för att leva till 100 år. Minst! 

 

Inger Nylander. Jag har blivit hjälpt av MSM, gurkmeja samt ingefära. Mitt onda knä är inte ont 

längre. 

 

Eva Jarlhed. Blir bara så trött. Inget av mina skolmediciner har hjälpt mig så mycket som KS. 

 



Åsa Ersson. Jag ser att det är mycke konstigt som skrivs om Ks.Vill bara vidhålla att mitt älskade Ks 

håller mig frisk. Gjort mig fri från psoriasis och hjälper mig varje dag. Vill bara att få ha det kvar. Jag 

baddar med ks.Dricker nån matsked varje dag.Tror att det är kombinationen med c vitamin ks msm 

som är det jag blir hjälpt av. 

 

Berit Sjöberg. Samma här. Så jäkla lycklig att jag köpte KS. Har halsfluss o kunde knappt sjunka, 

gurglar med KS o nu sitter jag o kan tillomed äta utan det gör ont. Underbart! 

 

Eva Franzèn. Botade muskelvärk och begynnande halsont med KS och MSM...borta på en natts 

sömn!! 

 

Michael Zazzio. Österbottensblaskan är botten! Kenneth Myntti tar upp systemfelet men anser 

tydligen att alla desinformation om KS är OK bara det kommer från "experter" trots att de ingenting 

kan. De rabblar upp samma angreppspunkter som användes för tre år sedan i Sverige. De har inte läst 

på och inte heller lärt sig något sedan dess och fan vet hur mycket betalt vissa har för att sprida 

osanningar omkring sig. Numera är det auktoritativa yttranden som räknas och inte vetenskapliga 

rön. "Lyssna på experterna", säger tomtenissarna som ingenting begriper och ingenting förstår. Vi 

som fortfarande har något innanför pannbenet kan skatta oss lyckliga och även skratta oss lyckliga åt 

dessa dårar som i sin iver ger sig ut på häxjakt trots att det ju faktiskt inte finns några häxor. Jo, jo. 

Det går an att ge sig på KS, men vad tror ni att krönikören myntti har för blodtryck och midjemått? 

Det kanske vore bättre om han satsade på LCHF i stället för att skriva skit om KS. Lite KS kanske också 

skulle vara bra för honom? 

 

Carola Hellström. Hade förhöjda värden på levern men efter jag använt KS då hade mitt värde blivit 

jättebra!! 

 

Carola Hellström. Min mor har nu tagit KS och MSM och har aldrig haft så bra värden som nu när hon 

tog blodprover på många områden!! 

 

Anja Perniel. Jag är sjukvårdsutbildad, har arbetat i handikappomsorgen i 40 år. Har aldrig varit med 

om någon så bra produkt som Ks. Tack vare Ks ser jag fram mot en lycklig ålderdom, där min man och 

jag kan få vara friska och må bra.  Att jag lovprisar ks är min egen personliga erfarenhet av ks.Har 

botat ifluensa, sår ,m.m..Slutade mitt arbete 2010.Fanns inte ks i mitt liv då tyvärr. Upptäckte Ks för 

en 2år sen.Har skrivit om mina erfarenheter i gruppen. Lever ett skönt och friskt pénsionärsliv tack 

vare Ks. 

 

Marie Brehag von Haugwitz. Fotvårta.  Vi hade en rackare som vi testade "allt på". Gav KS en chans. 

Dränkte en bomullstuss och tejpade fast över natt. Höll på duktigt i en vecka, sen lite sporadiskt för 

att tappa tron då INGET hände efter kanske två veckor. Sen, plötsligt, lossade hela vårtan!! Och efter 

det har fler vårtor dött silverdöden i vårt hem. 

 

Sara Forsman. Kan inte sluta häpnas över KS verkan på sår, dessa skoskav fick jag söndagen 19.11. 

Det vänstra är baddat med KS två ggr om dan, medan det högra tyckte jag var så litet så ansåg att det 

läker av sig själv. Men kolla skillnaden! Efter en veckas läkning så har det redan kommit ny hud på det 

större såret (vänstra bilden), medan det lilla såret har en stor skorv som läcker var fortfarande! Roligt 



experiment då man ser skillnaden så bra på behandling av KS och ett utan. 

 

 
 

Elenor Rosdahl. Har samma goda erfarenhet som du av ks vid skoskav. Nu fortsätter jag att smörja 

med silversalva för att göra huden mjuk och smidig och mer hållbar inför promenader. 

 

Carolina Norell. Är så glad! Från 39.8' feber med konstaterad halsfluss (som alltid utvecklas till 

halsböld för mig) svullna halskörtlar, värk i öronen till normaltemp och knappt en känning i halsen på 

2,5 dygn! Medicinen: 1/2 glas KS 4ggr om dagen, minst 5000mg C-vitamin samt ökade på mitt dagliga 

intag av d-vit magnesium mm. Föräldrarna var bekymrade och hade helst sett att jag åkt till sjukhuset 

för en rejäl penecillinkur.. men det behövs inte längre. 

 

Carola Hellström. Alla jag känner gått ner i vikt av MSM!! 3-10 kg. 

 

Brit DB. Mmm, jag har gått ner tjugo kilo sedan feb med MSM. Och ätit samma mängd kcal. Så 

kroppen reagerar, men det tar nog olika tid. Min kropp reagerar fortfarande starkt, nu är det mest 

huden som reagerar.  

 

Jan-Åke Johansson. Inhalerar dagligen kollialtsilver via nebullisator,sedan 2år, Lungsjuk med stor 

slemproblematik, med silver har jag väldigt lite slem. Slutar jag kommer slemmet då ökar jag silvret. 

Kollialtsilver fungerar bra som nässpray. Kollialtsilver fungerar bra som sårrengöring. 

 

Lena.Vi använder en dunk i månaden för min man har det i sin maskin för sömnapné - vill tala om att 



detta har hjälp honom otroligt bra och jag har sluppit all min psoriasis o svamp så Ks för oss är en 

lycka. 

 

Marie Vavva Englund. Måste berätta lite om min positiva erfarenhet av KS och MSM, har för ca 10 

dagar sen mist min ena hund en cairnterrier. Pratade med Malin Andersson och fick stort stöd av 

henne, min Harry hade noll vita blodkroppar, men pigg som vanligt, åkte till vet  i tron att han fått 

urinvägsinfektion men fick istället veta detta. KS har hjälpt mej mycket sedan ca 15 år tillbaka. Anders 

Sultan som fick veta detta skickade upp kolloidalt silver, men postnord hade sönder försändelsen, så 

Harry fick ej något då jag bara hade liten skvätt kvar i flaskan hemma som han redan fått. Det gick 

dock fort, från att kvällen den 15e gå kvällspromenaden till dagen efter bli så dålig att jag förstod att 

det inte gick att rädda Harry, tog hem vet. och han blev sövd för gott hemma i min säng. Men tanken 

på att silvret kunnat förstärkt antibiotikan han fick och på så vis räddat honom kommer då och då, 

men får skippa sådana tankar.  

Men sorg och glädje går ibland sida vid sida. Anders Sultan sände ett nytt paket till mej, då kom tårar 

igen, 1 5liters dunk KS 1 burk MSM (som jag började få slut på) silvercreme å sprayflaska!! 

Vilken empati och omtanke, blev rörd !, Harry var redan borta,men gladde mej med detta paket. 

Tidigare hade gammelhunden öroninflammation (på sitt 16e år)Tog och rengjorde öronen varje dag, 

Sköljde och torkade öronen med KS , och varenda gång ville Klotis som han heter suga upp det som 

var kvar i sudden med KS på, så jag blötte den rejält varje gång + att de får KS i dricksvattnet varje 

dag. Klotis började tycka om att få öronen omskötta och väntade alltid på att jag skulle dona med 

dem. Det fanns dom som sa att det var kroniskt men det gick ju över. Återkom visserligen fler gånger, 

men läkte och nu har han varit besvärsfri i snart 1 år. Envishet lönar sej. 

Tillbaka till Harry,vad som gjort att han inte hade en enda vit blodkropp får jag väl aldrig veta.....Jag 

har som diabetiker haft en del sår på fötterna genom mina 54 år som jag haft det. Mej har det hjälpt 

oerhört, från hot om amputation , till egna omslag, från groblad i början,senare KS, och jag viftar 

glatt med tårna idag ,det har hjälpt varenda gång! Sår,badda badda ,och min Klotis har läkt ut sår på 

några dagar med KS. ett bett i örat läkte på 2 dagar. MSM skyr han som pesten, vet inte hur jag ska få 

i honom det? något förslag, inte i maten. Jag äter det iaf, gör gott! 

 

Christian Eriksson. Angående Österbottens tidnings ledare. Fascinerande att se övervägande 

vetenskapstroende försvara en artikel full med faktafel...eller är det så enkelt att man helt 

sekteristiskt inte kan förstå den enkla universella sanningen atg fungerar det så fungerar det även om 

man med de snäva vetenskapliga metoder belackarna hänvisar till är problemet.....ja förutom de 

vetenskapliga undersökningar som påvisar fördelar med kolloidalt silver...ett silver vem som helst 

med lite googleförmåga kan tillverka själv så vad är nästa steg? 

Förbjuda silver och destillerat vatten? 

Kanske lika bra att förbjuda 9 volts batterier med? 

...eller vänta nu: vi förbjuder det enda som hindrar egen läkning och bot så vi begränsar internet och 

elförsörjningen och tillgången på destillerat vatten och.....apparater som man kan destilera vatten 



med och de som skänker bort sitt eget tillverkade kolloidala silver gratis till de som inte har varken 

råd eller möjlighet att tillverka själv osv...osv..  

Inser ni inte hur löjeväckande detta är så är det bara att beklaga hur sisun tydligen bara är ett ord 

nuförtiden.  

Apropå kolloidalt silver så använder man det i akvarium och firrarna mår alldeles utmärkt!  

Prova att hälla ett lokalproducerat lösningsmedel av valfritt märke som ex koskenkorva i akvariet så 

får ni se vad som händer....ah! 

Där har vi det vetenskapliga svaret: mer kolloidalt silver och mindre kosken så kanske sisun 

återvänder? 

 

Jim Frank. Jag upplever det som fruktansvärt förolämpande att de hälsofördelar man personligen 

upplevt av t.ex. kolloidalt silver ska nedgraderas till någon slags fantasier av en redaktör som inte har 

en aning om det ämne han ger sig in och debatterar om. Jag bor kanske inte i österbotten, men stora 

delar av min släkt har bott där länge och jag är måna om deras hälsa och deras förmåga att få välja 

själv på vilket sätt de ska sköta om sig och vara friska. Och på vilket sätt är kolloidalt silver 

nyandligt???? Vi pratar silvervatten här, inte vigvatten från nån kyrka. Vi pratar ämnen som 

åtminstone i Sverige var klassade som skolmedicin fram till 1947 och användes flitigt av allmänläkare 

utan någon som helst koppling till andlighet eller religion. Det användes för att det fungerade, 

svårare är det inte. Att de inte längre används inom skolmedicinen beror på att ett grundämne inte 

kan patenteras och därmed uteblir de stora vinsterna som man får med patenterade läkemedel. 

 

Malin Andersson. Jag blir grymt besviken på många personer i denna tråd, inklusive chefredaktör 

som har skrivit denna usla text :( Dessutom innehåller texten många grova faktafel. Helsingborgs 

Daglad och Helsingfors Dagblad är, mig veterligen, inte samma tidning och härrör inte ens från 

samma land. För övrigt består KS-grupp av fler än 49 000 medlemmar-inte 28 000 som text anger.  

Intressant att konstatera att chefredaktör för Österbottens tidning ej bemöter sakfrågan, d v s 

huruvida det finns anledning att angripa kolloidalt silver eller ej, Rätta mig om jag har fel, men 

sakfrågan handlar om KS eventuella "farlighet". Jag har i tidigare kommentarer efterfrågat 

vetenskapliga studier som ger stöd för att KS 10 ppm är skadligt, samt kan orsaka argyri. Att en 

professor och en toxikolog så påstår är ej tillräckliga bevis, och ff. a. inte när professorn i fråga tillhör 

skeptikerföreningen VoF(samt själv har privata intressen i läkemedelsindustrin), medan toxikologen i 

fråga inte ens visste vad KS var så sent som en vecka innan vederbörande uttalade sig.  

Jag vill se de vetenskapliga studier som visar att KS är toxiskt, och då menar jag studier på KS, ej in 

vitro-studier på silversaltföreningar och liknande!  

Anders Sultan är bara en av flera hundra KS-tillverkare i världen, salt bara en av c a tio KS-tillverkare i 

Sverige. Anders Sultan svarar sakligt på kritik, samt refererar till studer och fakta, vilket ej de som 

angriper KS gör.  

I stället för att bemöta Anders Sultan och oss andra avs. motargument, så väljer alltså denne 

chefredaktör (som tillika ska vara en representant för "oberoende media" att angripa Anders Sultan 

som person, tillika alla medlemmar i grupperna som har uttalat sig och försvarat produkten. Att 



försöka misskreditera en eller flera personer i syfte att misskreditera en produkt är ej seriöst, och det 

är precis på detta sätt som VoF och andra skeptikerföreningar jobbar. Man undviker systematiskt att 

diskutera sakfrågan, men gör allt för att misskreditera den person/de personer som försvarar 

produkt/företeelse.  

Fråga: Vem är det som är fakteresistent och ovetenskaplig här?  

Jag vill ha svar på sakfrågor, inklusive vetnskapliga stuider och referenser till personer som har 

skadats av KS!! Något annat är ej relevant i denna debatt!!!! 

 

Jan-Erik Boldén. Så om nu kolloidalt silver är så farligt och ej fungerar så kommer det 2 funderingar: 

1. Varför får det användas till vattenrening av dricksvatten? 

2. Hur kunde det vara registrerat som läkemedel i FASS fram till 1947? 

Apropå tjäna pengar på andra människors lidande: 

1. Ni tror inte att läkemedelsindustrin tjänar pengar på människors lidande? 

2. Hur många människor dör eller blir allvarligt skadad av läkemedel från läkemedelsindustrin I 

Sverige per år? 

3. Hur många fall av silverförgiftning, eller argyri, finns registrerade i Sverige sen 2001? 

Jämför sen statistiken från fråga 2 och 3. Vi är idag minst 40000 användare av kolloidalt silver i 

Sverige. Så nån borde ni väl ändå kunna skaka fram om det nu är så farligt.... 

Sen publicerar ni den statistiken tillsammans med en förklaring till varför man använder sig av 

cancerframkallande mediciner mot cancer. Får se om ni vågar anta den utmaningen eller om ni bara 

plockar bort mitt inlägg och sopar diskussionen under mattan. 

Anders Sultan marknadsför sin produkt helt enligt lag, på ett korrekt sätt. Så blanda inte in honom i 

ert skitsnack. Ifrågasätt oss 48000 medlemmar i kolloidalt silver 2.0 som har mängder av 

användarberättelser och erfarenheter istället. 

Ifrågasätt gärna mig som tillverkar mitt eget kolloidala silver själv för endast eget bruk. Fundera över 

vad jag har för vinning i att förespråka kolloidalt silver när jag inte säljer en droppe. 

Dom vanligt fullständigt värdelös journalistik. Eran journalistik är att jämföra med att ringa till Adidas 

och fråga vem som säljer de bästa skorna, varför just deras skor är så bra. Ni kanske ska plocka in 

några återförsäljare för Adidas-skor som expertråd. 

 

Anna Santiago Dahlgren.... Jag hade uvi nyligen som jag lyckades mota med ks o citron. Jag klunkade 

på ganska bra ett par dagar/vecka men kände ingenting annat än att jag blev bättre med pinkeriet. 

Däremot så misstänkte min man att han blivit matförgiftad/magsjuk så jag gjorde en liten drink till 

honom o döna på med 1/2 dl ks i den. Men mindre än 5 min senare spydde han upp ks:et (han kände 

att de var ks på smaken sa han o att de bara va 'lite' vatten som kom. Jätteyr illamående med 

kräkning, sedan var det över. (Han blev aldrig sjuk heller..) Han dricker idag nån kork då o då o det 

verkar gå bra för honom. 



 

Ann Cavanagh. Borstar Zoo’s tänder v a d med kokosolja och sprejar hans tänder varje dag med 

silvervatten. Från att dom varit lösa (som är typiskt rasen) så sitter dom ff fast! Dessutom ger jag en 

liten skvätt silver i hans mat, en gång om dagen! 

 

Anncatrin Ridung. Ger mina ks på maten varje dag. Ca 2-3 tsk. Ingen luktar illa o h båda har fina 

tänder (6-7år). 

 

Elisabeth Liza Olsson. Min hund fick bättre andedräkt efter att jag hällde lite i vattenskålen. 

 

Eivor Andersson. Jag fick konstaterat höga levervärden 2009 men sen när jag började med KS för fyra 

år sedan sjönk värdena ner till normalt. 

 

Jessica Snuttis. Jag hade problem med oregelbunden hjärtrytm och pulsrusningar för ett år sen. Var 

hos 4 olika läkare innan en av dom kläckte ur sig att jag kanske behöver magnesium. Började med 

magnesiumtillskott och har inte haft några mer problem sen dess. 

 

Dennis Olsson. Jag var i Etiopien i 10 dagar och kom hem i Onsdags. 5 dagar var vi med 

lokalbefolkningen i en by som hette Ameya. Hål i marken för toalett och maten lagades några meter 

därifrån. inget rinnande vatten och 100-tals människor som jag hälsade på och kramades med. Jag 

tog inget vaccin eller malariatablett. Men kollidalt silver en klunk per kväll samt spray på händer-

ansikte och ett sår jag fick på tummen och plåstrade tills det läkt. Inte en krämpa på hela resan eller 

nu ett par dagar efter. Jag uppmanar ingen att göra som mig ville bara dela min upplevelse. Jag var 

även i Thailand 2 månader förra året utan vaccin. 

 

Heléne Billing Lord. Har sedan några månader börjat med KS o MSM. KS helt underbart för mina 

luftvägsinfektioner så fort jag får känning tar jag en silvergrogg och blir frisk. 

 

Marie Vavva Englund. Lika bra, öron ögon i dricksvattnet varje dag, å jag har en pigg snart 16 årig 

vovve, ser skillnad när han nån period inte dricker silvervatten, nu får han varje dag igen å vilken 

föryngrad kille jag har! 

 

Annette Frithz. När vi började hälla i ca 1 msk KS i ca 2 dl dricksvatten till hunden har han sluppit 

furunkulos mellan tårna på tassarna. 

 

Angelica Sool. Så många ggr som min lilla katt fått ks, dålig mage( dvs ätit nåt dåligt) haft sår av 

slagsmål i öronen, nacken..läkt så bra med ks..invärtes lapandes i vattenskålen samt spraya på öron o 

nacke. 

 

Iréne Jonsson. Min 15år gamla pudel räddades från att amputera en tå tack vare ”silverfotbad” 3-4 

ggr/dag. Han hade fått infektion efter klokapselbrott, blev ordinerad antibiotika flera omgångar men 

förutom en jättedålig mage med rinnande diarréer återkom infektionen gång på gång, till slut sade 

veterinären att enda utvägen var att amputera. Så fick jag tipset om silver, efter en veckas 

behandling var infektionen borta och han har sin tå kvar och magen mår också bra, så jag vet att det 

fungerar. 



 

Mirja Pettersson. Jag har efter en arbetsplatsolycka en brännskada/allergiskada i ansiktet/ huden 

sedan två år . Detta är anmält av facket och ska upp i arbetsmiljödomstolen och då krävs en 

omfattande utredning av min hälsa o hud som sedan ska redovisas i domstol.  Jag ska därför utredas 

av hudexperter från Malmö, är själv från Varberg . Och en läkare har äntligen gått med på att ta med 

ks i denna utredningen då det är det enda som hjälper och lugnar min hud och mina ögon som också 

är skadade. Läkaren vill att jag ska ta med det ks jag använder till mina provtagningar när utredning 

börjar 12 januari. Där ska det göras tester på mej med olika ämnen och då också ks. Utredningen 

börjar med tre olika datum/provtillfällen i januari men kan bli mycket lång. Ska nu bestämma vilket 

företags ks jag ska använda för dessa provtagningar och det jag använder hemma under den 

perioden . Inhalerar och dricker också ks pga dåligt immunförsvar efter olyckan. Det företag jag väljer 

får ju självklart del av provresultaten sen. Vilket företag hade ni vänt er till? Eller hade ni köpt 

billigaste möjligaste? Det går säkert 10 liter under några vintermånader och det är ju dyrt. Jag vill inte 

göra eget ks.  Jag har redan ersatt stora doser av bricanyl , symbicort, kortison o antibiotika de 

senaste två åren med ionosil . Jag hoppas att läkarna är mottagliga för att ta till sej det också. Men 

många är långt efter sin tid i vården tyvärr. Hade en diskussion med min hudläkare i dag angående 

att jag envisas med att spraya ks i ögonen. Enligt läkaren borde torra ögon bli ännu mer torra av ks 

medans jag tycker att det är det enda som lindrar när det är torrt o svider. Det lindrar inte direkt men 

efter ett par minuter känns det bättre. Vaknar ofta av svidande ögon. Men jag skulle vilja kunna 

förklara för läkaren varför det lindrar när hon ifrågasätter. Jag vet att ks är ofarligt . Hade inte klarat 

mej utan ks de sista två åren. Har använt det till allt. Och jag håller inte med mina läkare i mycket. 

Finns det inte på apoteket är det inte bra är deras motto. 

 

Anonym. Goda nyheter! Har ej behövt använda antibiotika mot min bakterieöverväxt sedan den 

6/10. Har egentligen inte ökat dosen men använde Ionosil igen. Trodde jag hade den innan också 

men visade sig att det var från hälsokosthuset. 20 PPM. Har alltid haft Ionosil innan men frugan 

tyckte vi kunde testa deras. Nu har jag dock beställt 5 liters dunk med Ionosil och det verkar göra 

susen. Uppföljning senare:  Jag har den stora glädjen att meddela att jag fortfarande inte har fått 

någon inflammation (se pouchit), sedan jag började med Ionosils ks. Det känns som en oerhörd 

lättnad, för jag har inte mått så här fantastiskt bra sedan jag insjuknade. Jag har fått energin och 

livsglädjen tillbaka på ett helt annat plan, så jag vill börja med att tacka för en fantastisk produkt som 

jag även fått min fru och son att börja använda då och då. Jag är trogen det enda märke som fungerar 

för mig, och således är helt beroende av den. Jag behöver den flera gånger dagligen för ett 

fungerande liv med att kunna jobba, ha ett familjeliv där jag orkar leka med min son och planera 

roliga utflykter samt fritidsaktiviteter mm.  

 

Marko Risunen. Min molande höftvärk som jag haft i 10 år pga snedbelastning försvann helt med 

MSM. Jag började med ett krm per dag första veckan. Nästa vecka 2, 3 veckan 3 osv... Tål inte din 

mage det får du börja med ännu lägre dos. Endast några korn. 

 

Tess Havannah Pierre. Jag har haft väldiga kli rinn o röda ögon problem genom åren o ingen läkare 

har kunnat hjälpa mig! Jag har lidit väldigt mkt av detta o ibland varit sjukskriven pga kli o svullna 

ögon.. Då fick jag tips här inne om att blanda silver o msn o droppa i ögonen.. Vips o jag menar 

verkligen på ett vips..! Så fort jag droppade det i ögonen så försvann år av kli o röda ögon sån 

omedelbar effekt har inte jag varit med om! Jag har fått tillbaka mina friska klara ögon! Freaking 



amazing!  Jag sprayar med lonosil o har det även som ansiktsvatten. 

 

Fredrik Bäckström. Afte-blåsa. Beror på virus. Tex. Coxsackie-virus eller Epstein Barr-virus. Brukar 

lägga sig inom 7-10 dagar. Att att ta KS i munnen ca 5 min flera gånger per dag kan hjälpa att trycka 

tillbaka blåsan om man precis fått den enl. min erfarenhet. 

 

Laila Klasson. Afte. Gurgla runt KS 3 ggr per dag - 5 min varje gång! Ät zinktillskott - bra för våra 

slemhinnor och stark dos C- vitamin varje dag. Fortsätt efter att den försvunnit då det är bra 

kosttillskott att förhindra virus i munslemhinnan. Möjligen också probiotika för magen. 

 

Jerry Jerkan Olin.  Lider själv av afte blåsor. Jag brukar skölja med ks så brukar dom lägga sig. 

 

Kela Molitor. Jag hade liknande gjorde jätteont, bytte tandkräm till zendium och sköljde med 

ks...apoteksgrejerna hjälpte inte. 

 

Lena Holm. Afte. Håller med, Zendium är kanon. Badda med ks på en topzy.....JÄTTEOFTA det är oxå 

jättebra! 

 

Rose-May Silvander.  Afte. Skölj och ha KS i munnen en stund..... brukar försvinna på en vecka. 

 

Louise Karlsson. Min katt får silver blandat i en vattenskål och vanligt vatten i en, då väljer han 9 ggr 

av 10 vattenskålen m silver i. Har en nakenkatt som tidigare hade väldiga problem med snuva, ögon 

och öroninfektioner, det är helt borta sedan 1år tillbaka när kag började m KS. 

 

Lotta Redin. PPP. Blanda KS och Msm i en sprayflaska. Spraya några gånger varje dag och smörj efter 

med Silversalva. Hjälpte mej mot min ppp. 

 

Jolanta Wozniak. Jag fick influensa för ett tag sen som satte sig i halsen sen benen och vidare i 

lungorna, hostade jättemycket och hade ont, feber 41,5. Jag kurade mig själv med pulvriserad C 

vitamin, höga doser, rätt så ofta över dagen, ks, d vitamin, massa blåbär och hallon, äkta hanuka 

honung. 

 

Rut Rydberg. Silversalva hjälper mina barns torra händer. 

 

Rose-Marie Andersson.  Har psoriasis sen många år tillbaka och provat det mesta och inget har 

funkat så värst bra köpte en tub silversalva som jag har använt i en vecka nu och är nästan fri nu helt 

otroligt! 

 

Tanja Sabel. Jag fick bot på min ppsoriasis också med Ionosil, MSM pulver å vitaminer! 

 

Camilla Solelind. Jag har haft världens periodal dermatit... hela mitt ansikte var som ett sår. jag 

avstod antibiotika då det på sikt bara förvärrat det hela. Jag slutade med gluten/socker. Baddade 

ansiktet med KS och smörjde med zinksalva till natten. Försvann på 2v och kommer bara tillbaka när 

jag fuskar med gluten. Tips!!!!! 

 



Nils-Åke Pettersson. Häromdagen vaknade jag med halsont men tänkte det går över och körde ett 

träningspass som vanligt. Det var dumt! På em var mandlarna rejält uppsvullna och höger öra 

smärtade rejält + huvudvärk. Tog små doser Msm under fm och flera msk KS under dagen och 

kommande natten + droppade KS i örat före sänggåendet. Vid middagstid dagen efter var jag helt 

återställd! 

 

Bosse Steinwall. Någon som använt KS för att få bort öronskabb hos katt? Ställde idag för första 

gången fram två skålar vatten till vår kattunge. Han valde ks-alternativet de 2 gånger jag observerade 

honom. 

 

Lucia Hirvi. Min pappa var gynekolog. Han fick lyxiga resor och diverse andra gåvor när han skrev ut 

viss mängd av p piller. Hemskt. 

 

Palle Rothenborg. Jag dränkte in en kompress, o la den på min bältros , höll den blöt med silver typ 

2-3 tim. 4-5 kvällar ! Hade även en kompress på över natten .Blev helt bra !!! så kör hårt! 

 

Michelle Hedström. Silver hjälpte mig med tonsillstenar när inget annat funka! 

 

Rita Hongell .OBS. Är inte säker på om jag hade vagel eller ögoninfektion efter barnbarnet. Men för 

mej hjälpte det ganska snabbt med ett par droppar i VARDERA ögat och med ca 2 timmars 

mellanrum. Till kvällen lade jag på en silverindränkt, lätt kompress då jag lagt mej. Lätt bandage runt 

huvudet över ögat. Såg nog så dramatiskt ut men hjälpte inom ett dygn. 

 

Glenn Blom. Det hela är fullkomligt tokgalet. Förbjuda eller slå mer på nåt som knappt någonsin gett 

någon biverkning alls ,samtidigt som miljontals människor världen över lider av omfattande 

biverkningar av läkarordinerade mediciner. På toppen av detta dör människor av felbehandlingar 

ofta kopplat till piller hit å dit. Siffror finns på detta och det är ingen rolig läsning. Det finns ingen sans 

å balans överhuvudtaget. Det verkar mest handla om att "vanligt folk" inte skall tillåtas tänka å agera 

- detta skall vi ha experter till. Sverige är en akademisk ankdamm. 

 

Thomas Häggberg. Klart den är när nu akademikervärlden tillåter en sådan lobbyorganisation som 

VoF få fritt spelrum och helt onyanserat angripa allt alternativt/komplementärt till Skolmedicinen! 

Den om något borde granskas mer, men det gör inte VoF. Som tur är så gör andra det... Exvis 

Cochrane och deras kritik är hård, så synd att dom inte får samma pressutrymme som VoF!!! 

 

Jenny Stjärnstoff Linderoth Vår katt kom hem med ett nästan identiskt sår en sen fredagskväll... jag 

hällde i KS och täckte med plåster, gjorde så morgon och kväll på måndag morgon var skillnaden 

enorm, det läkte väldigt snabbt och behövde inte sys! 



 

 

 



 

 

 

Marita Rinne. Barnbarnet var just hemma 1 dag från förskolan pga sjuk hals, feber och hosta. 

"Medicinerade" honom med ks och kokosbollar mot hostan. Hostmedicinen var ju jättegod; 

kokosolja, lite smör, eko- honung, mörkt kakaopulver och kokosflingor. Han var frisk följande morgon 

med bara lite hosta kvar. 

 



Martina Severinsson. Min sambo har fått kräksjuka. Har KS hemma. Vad ger jag honom? Har 

dessutom en 16 månaders som varit kass i några dagar. Kräkt en gång per dygn och hög feber ena 

dygnet. Förslag? Vad skurar jag hemmet med som är mest effektivt? Har aldrig tidigare testat KS. 

Uppföljning:  Min sambo har inte kräkt mer sen han fick sin dl. Min son har fått två teskedar KS med 

ljummet vatten och citron igårkväll och i morse.  Jag tog min första tesked igårkväll och en matsked 

inatt när jag började må illa. Jag kräkte en stund efter runt 02.30. Sen en dl KS imorse med ljummet 

vatten. Inte kräkt mer.  

 

Jouni Salokivi. Då jag började använda KS plus C-vitamin och MSM så har mitt hår börjat byta färg. 

Efter många års ansträngningar hade jag fått det fint silvergrå färgat, men nu börjar det komma 

mörka hårstrån igen. Så det är nog bevisligen mycket hälsovådligt. 

 

Marie Blomback. Mina gråa hårstrån blev också mörkare igen. Jag tolkar det som att jag blev mer 

basisk i kroppen. Märker skillnad då jag slår mot försurning igen. 

 

Lili-Ann Junell-Kousa. Histaminer. Det här är riktigt riktigt aktuellt - för mig också menar jag. Det är 

nu andra gången jag genomlever en våg av histaminintolerans. Förra gången det upptäcktes skaffade 

jag mig enzymet man lider brist på (diaminoxidas): här i Finland heter preparatet "Camucin" och 

lyckligtvis får du köpa det från apoteket (jeeee :) ) så då ska det väl vara tryggt. En tid gick jag på det 

men det sägs att verkan avtar och man behöver egentligen mest av allt gå på dieten, dvs äta 

histaminfattig kost och undvika histaminrik kost. Men nu andra gången jag själv misstänkte 

histaminintolerans så var det ett bekymmersamt symtom som dök upp och lämnade mig inte på fem 

dagar och fyra nätter :( nämligen hjärtrytmrubbningar (arytmi), hjärtat var verkligen hoppigt och 

oroligt, sömnen var si och så och jag blev riktigt ledsen. Givetvis andra symtom också men det här var 

det värsta. Och nu när jag tagit fyra kapslar innan maten (en i gången) så har jag knappt något 

extraslag eller paus eller hjärta i halsgropen... (vågar inte ens säga det högt), så vi får se hur det går. 

Är det någon som har något tips mot rytmrubbningar för övrigt och då menar jag inte 

betablockare...? 

 

Nettan Hammar. Igår tog jag i handtaget till en panna jag just tagit ut ur ugnen. Satt med handen i en 

tallrik med silver, resten av kvällen. I dag har jag 4 små röda fläckar. Inga blåsor och ingen smärta! 

 

Kamilla Stavgren. Jag "lade" underarmen mot långpannan som var 250 grader..la genast på tyg och 

hällde över silvervatten. Höll det fuktigt i 4 timmar...idag är det en lätt rodnad, ingen smärta! Vill 

påpeka att blåsan var 25 *4 cm... 

 

Petra Danielsson. Brännskada. Gjorde samma sak för två veckor sedan, det kändes som att all vävnad 

i handen brann upp, och gjorde ont i över en timme. Men först ks bad och tjockt med silversalva 

gjorde att jag bara fick ett lite förtjockad hudlager i tumvecket. Sanslöst hur bra det funkar!! 

 

Veronica.  Har sen tonåren lidit av ME, (är 38). Har nu funnit Ionosil och mår mkt bättre!! Nu är det 

så att det blev dyrt i längden, och har därför börjat tillverka själv på typiskt sätt med nio-volts 

batterier, rent silver å destillerat vatten. MEN det funkar inte lika bra på virus och mitt tillstånd tycker 

jag.  

 



Lotta Redin. PPP. Blanda Msm och KS i en sprayflaska spraya flera gånger om dagen och smörj in med 

Silversalva efter hjälpte mej mot min ppp som jag haft i flera år. 

 

Lena Haglund-Hansson. Håller med Lotta superbra på PPP. 

 

Mia Melin. Min syster hade elak PPP under fötterna och fick bort det genom att dricka KS med C- 

vitamin till. 

 

Anna Maria Wengelin. En arbetskamrat till mig hade haft hemska eksem som ung o provar diverse 

kortionsalvor mm men inget hjälpte det blev värre o fick då rådet av en hudläkare att ta sitt eget urin 

och lägga händerna i på kvällen o sen utan att tvätta av dem sätta på sig bomullshandskar under 

natten det hjälpte henne , händerna blev fina igen. 

 

Lilian Nyström. Kommer ihåg att min mormor som var statarhustru, berättade att hennes händer var 

nariga och fulla av torrsprickor ibland, då var bästa hjälpen att kissa på händerna. 

 

Jan Kraft. Fick PPP som orsakades av medicinförgiftning (läkarna kallar det biverkning, men så är de 

betalda av läkemedelsindustrin också). Jag har reumatism och blev desperat till slut så jag provade 

HUMIRA ett biologiskt gift jämställbart med vacciner som också tillverkas av genmodifierade 

däggdjurs- eller bakterieceller. Så kontrollera dina så kallade mediciner som läkare betalda av LMI 

gärna skriver ut. De tar inget ansvar så ej läkemedelsförsäkringen inte LÖF trots överklagan så svär de 

sig fria, fast detta läkemedel allena i sin grupp sålde för ca. 110 Miljarder, plus alla andra liknande 

preparat som sålt för minst lika mycket tillsammans. Vad jag vill säga är att var på er vakt för ingen 

tar ansvar. Jag har anmält och begärt ersättning måste nu ta det till Tingsrätten men har 

hemförsäkring som täcker kostnaderna för advokat, hoppas du gjort/gör detsamma. Jag har sökt och 

funnit väldigt mycket om Humira mkt nackdelar som läkaren skulle ha upplyst om deras ansvar då 

varje utskrivande läkare har fått info men de verkar inte bry sig utan ser bara utbetalningen från 

AbbVie., Samt att i USA ex. så finns det advokater som endast har Humira klienter det säger väl en 

del om antalet skadade och på YouTube fanns förut en massa filmer folk lagt ut på sina skador, men 

det har av "någon underlig" anledning försvunnit. Jag hade besvär som liknar dina väldigt mycket, det 

har blivit bättre men är otroligt kyld känslig och då värst på händer och fötter, hårbotten har jag lite 

sår i och ett visst håravfall samt ständigt förkyld året om mm. Men jag funderar mycket på om detta 

är symtomen så undra iaf jag hur orsaken ser ut dvs de organ som inte orkat med denna medicin, jag 

gissar att du vet om alla biverkningar i övrigt enligt fass, men googla detta i olika former på olika 

språk osv så får du fram mer i annat fall kan du skicka mig ett pm så skall jag försöka sammanställa så 

mycket jag kan då vi måste hålla samman mot läkemedelsindustrin för de ser oss endast som kronor 

och ören. Kämpa på och kram till dig och er alla som kämpar mot allehanda krämpor. 

 

Camilla Falk Mesics Jag har oxå tagit Humira å läkarna tror att min PPP och Psoriasis kommer som en 

biverkning av den, så den har jag slutat med. Men så får man detta å läkarna gör inte mycket dessa 

bekymmer. Är typ kortison krämer som ska hjälpa. Men som sagt jag har Psoriasis över allt på 

kroppen, hårbotten, öronen å hela kroppen. Man blir ju så uppgiven för man ser ingen ändring eller 

bättring... 

 

Frida Berger. Jag har också HG (hyperemesis gravidarum) och har fått extremt lite hjälp av vården så 



jag har sökt mig till alternativ istället. Jag har tagit KS och det har hjälpt mig. Ta det på tom mage på 

morgonen. Jag har även tagit bort alla kolhydrater och socker ur kosten och ätit mycket probiotika. I 

början kunde jag ju inte ens behålla en klunk vatten men jag provade med lite kombucha och 

misosoppa och det blev sakta bättre. Kunde äta lite syrade grönsaker och kefirfil som har bra 

bakterier och blev ännu bättre. Till slut kunde jag ära normalt och åt då mycket grönsaker, en del 

frukt, cocosolja, frön och nötter osv. Typ LCHF. Jag har fått bakslag och hamnat på akuten men 

kosten hjälper ändå och HG blir definitivt värre om man äter mycket socker. Lergigan, ondansetron, 

primperan osv har inte funkat på mig. Jag skulle testa ks + kostomläggning och fortsätta med lerg 

comp om du känner att den gör skillnad. HG är så omänskligt tufft att gå igenom. 

 

Freddy Beck. Jag har haft stora bekymmer med inflammation i tjocktarmen , innan jag började med 

Silver och MSM tog det oftast 2-3 veckor innan jag blev bättre , med tar det typ 1 vecka tills jag är 

återställd. Har klarat mig helt utan förkylning under hösten, 2 gånger har jag fått symptom ,har då 

bombat mig med C och Silver. Mått bra typ timmar efter jag kör snaps (jäger , mintu eller liknade ) 

50/50 och sedan stor mängd C_vitamin så fort jag kände symptom .. om det var spriten eller Silvret 

eller C som tog bort skiten vettefan .. men det funkade 

 

Lovisa Nilsson. Jag åkte på en finfin förkylning och fick öroninflammation i höger öra. När jag haft 

rejält tryck på trumhinnan i en dag så la jag mig 30 min med Ionosil i örat. Vaknade på natten av 

rejält ont och sen att trumhinnan sprack. Åkte till vc idag för att kolla läget och doktorn sa att han var 

jätteförvånad att det såg så fint ut. Han kunde se att trumhinnan spruckit men väldigt lite 

retning/rodnad i örat. Han hade aldrig sett något sådant. Jag sa vad jag hade gjort och han smålog 

men sa inget direkt om det. Jag slipper penicillin iaf. ❤ 

 

Anonym. Men nu ska jag berätta något annat om EMS salvan. Det är en person här som blivit strålad 

mot cancer i stuphuvdet och fått svåra brännskador frampå bröstet. Personen började smörja med 

EMS salvan, men endast på ena sidan av bröstet inte på andra halvan, bara för att se om den skulle 

göra någon effekt. Det dröjde inte länge så var sidan där han smörjt med EMS salvan läkt, medan den 

andra sidan fortfarande var som den var från början. Personen var för ca 1 vecka sedan på kontroll 

till läkaren och läkaren blev förstummad, kunde inte förstå vad personen gjort och sade att han 

måste berätta hur han gjort för att få det att läkas så bra och personen berättade. 

 

Eva Bülow. PPP. Spraya kroppen varje dag 2 ggr med kolloidalt silver!! En kvinna blev av med det 

efter 3 månader efter att haft det i 30 år och prövat allt. 

 

Malin Makhzomi. Nu hänger mitt hopp på KS. Dottern fick kräksjuka igår. Gav henne 0.5 dl ks i vatten 

det drack hon upp. Spydde en gång sen var hon i farten igen. Jag var ju i närkontakt med bacillerna så 

intar KS flitigt nu! Får se om man klara sig eller inte. 

 

Per Andersson. Så släta och fina fortfarande! Och kontrakturerna är borta! Ett undermedel detta KS! 

Inte heller en enda förkylning på flera år nu! Tackar min Gud att jag "vågade" testa Ionosil trots att 

man blir "BLÅ"...hahaha! 

 



 
 

Carli Jönsson. Jag tar KS och MSM dagligen och mår bra av detta. Det ger mig kraftig hårväxt och 

lindrar artrosen i mitt högerknä. Kan numer gå milen utan några besvär. Ett tag haltade jag.... 

 

Kristine Munkhammar. Min erfarenhet av KS är att jag får allt bättre immunförsvar samt att jag blir 

fortare frisk från t ex förkylningar, halsont mm än annars, men jag använder andra naturmedel också 

ibland. KS ingår i mitt husapotek! En stor fördel med KS är att det inte finns några biverkningar och 

att samtliga i min familj kan använda det oavsett ålder, liksom husdjuren och mina växter. Jag har tex 

inte varit hemma från jobbet en enda dag på ca 10 år. Jag är en ”friskus” och om jag blir sjuk blir jag 

väldigt snabbt frisk igen!! Jag har inte ätit antibiotika eller tagit någon annan medicin heller på ca 40 

år. Jag har inte ont någonstans i kroppen och min mage fungerar bra!! Jag har varit intresserad av 

friskvård sedan jag var tonåring så jag har byggt upp ett väldigt bra husapotek i mitt hem som jag 

delar med nära och kära. 

 

Ann Person. Jag har i över 4 år tagit ks ca 30 ml varje dag och varit frisk som en nötkärna sedan dess. 

Blev sjuk nu för ett par veckor sedan vilket visade sig vara inte infektion eller virus utan problem efter 

att ha vistats på en byggarbetsplats med för mycket slipdamm och buller. 

 

Lotta Anfelt Sjödin. Alltså, hur bra är KS på en skala?:) Vaknar med begynnande UV och efter två 

tidigare akutinlägg på sjukhus med njurbäckeninflammation får jag lätt panik när jag känner att nu är 

det dags.... MEN det var innan KS fanns i mitt liv:) Nu är det kväll och jag har druckit och även sprayat 

upp KS under hela dagen och det är sådan skillnad, har ingen smärta längre! 

 

Anita E A-sson. Det har räddat mig de senaste åren + tranbärskapslar men ingen UVI på 2 år nu, tar 



KS dagligen, förut var det 3-4 antibiotika kurer/år + svampinfektion i följe... 

 

Katarina Sandin. Jag sprayade på trosskydd och sprayade på urinröret flera gånger om dagen, drack 

också lite grann under dagen, gick över snabbt för mig och har inte kommit tillbaka. Äter 

havtornskapslar med. 

 

Ingegerd Treutiger. Jag har inte haft urinvägsinfektion sedan jag började med KS för ca 3 år sedan 

(peppar, peppar - ta i trä.... ;-) ). Dessförinnan hade jag infektion i urinvägarna någon gång per år. 

 

Malin Makhzomi. KS är toppen.. botade magsjuka i förra veckan med KS. Dottern spydde rätt ut i 

hallen där både jag och storasyskon stod.. städade upp och använde ks som desinfektionsmedel.. gav 

dotter ks och en halvtimma senare var hon som vanligt och åt.... Jag intog ks flitigt och även 

syskonen.. ingen blev smittad.. kan tillägga att det var fler barn på förskolan som blev sjuka samtidigt 

så virus var det. Jag gav dotter ca 0.5 dl o vatten.. men jag själv tog 0.5 dl i ljummet vatten o citron 

typ 2-3 ggr per dag. 

 

Jenny Stjärnstoff Linderoth. KS var det enda som hjälpte mot mina svinkoppor som först 

behandlades utan resultat i 20 dagar med stark antibiotika. Jag både drack och tvättade med KS. 

Viktigt att få smittan ur kroppen där den kan sitta länge. 

 

Carina Holmerin. När min dotter fick uvi av resistenta bakterier i Thailand var en bomullstuss dränkt i 

KS att ha i trosan det enda som hjälpte. 

 

Eva Tomelli. Fick ont i vä öra tidigare idag, sprayade KS ett par ggr och låg stilla ett par timmar så det 

inte rann ut och nu känns det som vanligt! Hade även obehagskänsla i halsmandeln och även den är 

borta  <3 PS. inte halsmandeln men obehagkänslan. 

 

Carina Andersson. Jag sprayade i min sons öra några dagar när han hade ont. Sen var värken borta. 

Köpte en liten sprayflaska 

 

Kristina Lignell. Så har jag frälst förkylda brorsan också! Mycket, mycket bättre på bara ett dygn. 

Silvergroggen uppskattades... 

 

Veronica Göransson McEnzo. Jag har märkt att när jag tar silvergrogg var tredje minut i början av en 

förkylning så klingar förkylningen av, hela processen förkortas och hoppar över halsontet och istället 

får jag bara lite hosta med slem som ska ut. Väldigt skönt å slippa ligga en vecka å gå igenom hela 

sjukdomsförloppet. 

 

Carina Fredriksson. Jag har haft stora besvär med UVI. Jag vet inte hur många pckurer jag ätit genom 

åren. Tyvärr. Trots mycket dryck och då ffa surt så känner jag igen mina symtom att det inte kommer 

att gå över utan ett besök på vc. Men nu ... För några veckor sedan var det så dags igen. Jag började 

hutta silver. Flera gånger under dagen. Kvar i munnen ett par minuter sen svalde. Extra c c-vitamin 

och mycket tranbärsdryck. Det tog någon extra dag innan det gick över mot när jag ätit pc men det 

otroligt obehagliga och smärtan vid toabesök var detsamma som de gånger jag inte kunnat ”dricka 

bort det” utan har fått lov att ta en pckur.  Så för mig funkade det; silver flera gånger, tranbär och c-



vitamin. 

 

Lindali Winberg. Min dotter både drack KS och vi sprayade på kopporna. Det blev väldigt lindrigt och 

försvann snabbt! Vi sprayade varannan timme ungefär och hon fick ett snapsglas KS var 3:e timme. 

När vi kom till vc efter en v för att få intyg var nästan alla borta /uttorkade. 

 

Janina Engström Hade vattkoppor på min 1,5 årige son och på mig själv i somras allt försvann efter 4-

5 dagar av konstant sprejande med KS. Du behöver mycket KS, 5 liter minst till 3 barn. Spreja varje 

timme, de kommer att känna att det lindrar direkt. Låt torka på huden och minimalt med kläderna 

för att slippa all hudirritation.  

 

Kristine Munkhammar. Duscha KS på vattkopporna så minskar klådan och blåsorna torkar snabbare. 

 

Monica Ivesköld. Jag gick på cellgifter i 3 år för min reumatism. Sedan fick jag gallblåseinflammation 

av biverkningarna. Den spred sig till bukspottskörteln och jag höll på att "bli där". Läkarna stod 

maktlösa. Men till slut överlevde jag. Detta var 2009. Jag bestämde mig då att använda alternativa 

metoder och har så gjort sedan dess. Någon enstaka gång när inflammationerna inte ebbar ut, tar jag 

hjälp av överläkaren och medicin - annars inte. Tränar Chi Neng Qigong varje dag, en del Feldenkrais-

övningar, mycket mentalt, meditationer, mindfulness och annat. Använder konstant MSM vilket 

hjälpt mig och även hjälpt magen att bli regelbunden (något som jag ALDRIG tidigare har haft). Åkt in 

och ut på sjukhus med förstoppning och divertiklar sedan jag var 5 år. Mår förträffligt, även om 

inflammationerna ibland slår till. När jag berättade om min otroliga förbättring för andra personer 

med reumatism, fick jag bland annat svaret: "Vi har hört att det kan växa bort" (bevis på hur 

människan tänker?). Nu har det inte växt bort och när smärtan är som värst, använder jag 

självhypnos. Utbildad hypnoterapeut och det går att styra om smärta, för dig som inte visste det. ;-) 

<3 MSM slutar jag aldrig med! 

 

Ulrika Bring. Helt smärtfri från ra, temoralis artrit, Bechterew med MSM. I och för sig har jag aldrig 

tagit någon medicin för detta, utan en kort tid för temporalis artriten, kortison. Aldrig att jag avstår 

från msm. 

 

Rigmor Olsson. Jag pratar mig varm om dessa fina saker så snart kan jag nog bli försäljare åt ionosil 

det bästa som hänt att vi provade o fortsätter att äta o använda till det mesta! 

 

Ann-Katrine Backman. Hörde en riktig solskenshistoria idag om en dam med reumatism, som kunnat 

avstå cellgifter efter att ha börjat med Lignisul MSM. 

 

Susanne Larsson. Tips kolla msm, jag har en form av psoriasis och blivit mycket bättre, nästan borta! 

 

Yvonne Zetterling. Har precis botat min ögoninflammation med KS. Droppade 1-2 dr 3 ggr dagligen 

och däremellan baddade jag med en kompress med KS. Det svider först men det går snabbt över. 

 

Anette Aspgren. Skrev här för några veckor sen och behövde lite hjälp.. Vill bara berätta att 

läkningen av min pseudomonas auregeniosa bakterie jag fick i ett operationssår går helt makalöst 

bra.(.Resistent mot ciprafloxamin).Från 10/11 startade allt..Säkert vart på plastiken och 



vårdcentralen 20 ggr för omläggning och sen mekanisk dränage..Hög dos med silvret har vart så 

otroligt effektivt..(2dl dag) Haft 2 stora hål i bröstet.Som den gamla 5 kronan va det ena hålet och det 

andra något mindre...Nu är det knappt som en 1kr. ..Varit så fruktansvärt dålig ,men har t om börjat 

jobba igen och energin är "nästan" som förr..Silvret är mitt livselixir...Läkarna jag haft är helt 

förbluffad över hur snabbt det läkt,men först när jag är färdigt med allt ska jag berätta vad som ligger 

bakom denna läkningsprocess....Dom får tro vad dom vill,men JAG vet!!! 

 

Emma Hellberg Westlund. Min lilla har haft inflammation i ögonen ett par gånger, dock inte så illa 

som på bild. En av gångerna besökte jag läkare som erbjöd sig att skriva ut droppar men tyckte ändå 

att vi skulle fortsätta att badda med ljummet vatten och torka ur ögat, utifrån och in. Använde mig av 

ks (båda gångerna) på bomulls pads och han blev helt återställd på bara några dagar (båda 

gångerna). 

 

Knut Inge Lande. Jag är uppfödare, diande tik får alltid KS, valparna får i sitt vatten när dom börjar bli 

stora nog till å dricka själva. Har inget problem med sjuka hundar. 

 

Maria Gustafsson. Jävla tjat om antibiotikaresistens! Jag har tagit rent ks nu i minst 3 år och har 

numera en fullt fungerande mage, har använt det med goda resultat mot förkylningar, har inte haft 

en vinterkräksjuka sen jag började med det och använder det till sår mm. Jag är inte det minsta 

resistent mot antibiotika. När ks inte hjälpt och jag har varit tvungen att ta hjälp av antibiotika så har 

det funkar precis som vanligt. Och inte heller e jag blå. Förutom håret då, där jag valt en silverfärgad 

ton. Men det har jag faktiskt gjort helt själv så de e inte för jag tar KS. :) Det är utan tvekan det bästa 

som hänt mig! 

 

Elvy Bray. Början på halsont o förkylning avtog när jag använde KS så har alltid en flaska hemma o 

bryr mig inte om priset bara jag håller mig frisk. 

 

Christine Ängemalm. Men jag hade konstaterat ESBL ifrån läkare, när jag hade urinvägsinfektion 

...han berättade att jag alltid skulle be om enkelrum i fortsättningen när jag hamnade på sjukhus! Då 

tog jag KOLLOIDALT SILVER + MSM = JAG BLEV FRI FRÅN DESSA BAKTERIER!!!! 

 

Peter Nilsson. Har använt det många gånger för att rengöra sår som blivit infekterade, fungerar 

alldeles utmärkt :) Även när jag känner av att jag har en maginfluensa på gång, så har det stoppat upp 

det. 

 

Carolin Berg. När min son blev brännskadad la jag omslag med kolloidalt silver, rent rakt på så klart! 

Om det nu skulle vara gift så undrar jag varför jag/vi fick beröm på vårdcentralen? ”-Du ska va glad 

att du har en mamma med stor kunskap, annars hade det blivit mycket värre...”  I denna familjen 

handlar vi KS i dunk! Fantastisk produkt med brett användningsområde och vi slipper stoppa i oss 

antibiotika i onödan! 

 

Annika Neumüller. Nu får ni lugna ner er lite. Inte ska ni tro att folk är så dumma så att dom om och 

om igen köper nya dunkar med exempelvis Ionosils KS, OM det inte vore för att det gav en effekt. 

Själv drack jag säkert upp emot 15 liter på en månad för att sänka mitt förhöjda CRP, läkarna ville 

förstås ge mig antibiotika men det ville jag undvika. Vid detta tillfälle låg jag inne på sjukhus. Mitt CRP 



gick ned såpass att jag fick åka hem. Till läkaren sa jag att jag kommer att fortsätta med mitt KS, till 

svar fick jag "Gör det...det verkar ju fungera". Dessutom hör till saken att jag i grund och botten har 

opererat bort hela colon vilket, utan undantag sen barnsben har resulterat i att jag minst ett par ggr/ 

år fått åka in o få dropp vid kräksjukorna. Inte en enda gång har jag behövt åka in o få dropp sen jag 

började med KS...jag klarar alltid ut det hemma med silvrets hjälp. Ska tilläggas att jag använt KS i 4 

år. För mig är det guld värt...en riktig trygghet. 

 

Annika Berg. Har under några dagar druckit säkert 11/2 liter ks, både rent med citron och som 

"grogg", för att inte bli dunderförkyld nu till jul! Lite snuvig är jag, men det hade varit mycket värre 

utan ks!! Och jag lever - utan några förgiftningssymtom!! 

 

Nomen Nescio. Toxiskt? Ja hellre det än kräksjuk, mår direkt bättre såfort jag fick i mig KS och fick 

behålla det! Utan KS hade inte min hund haft sin svans kvar! 

 

Elvy Bray. Början på halsont o förkylning avtog när jag använde KS så har alltid en flaska hemma o 

bryr mig inte om priset bara jag håller mig frisk. 

 

Ritva Helena Koskela.  Inte fasiken har jag blivit blå heller!!! Men frisk från cancer har jag dessvärre 

blivit !!!???Slutet av Maj i år, fick jag diagnos, agressiv hodgins lymfooma!! Och fick första 

cellgiftbehandling då och det skulle bli 12-14 gånger!! Har aldrig i mitt liv varit så sjuk som jag blev 

efter redan 2 behandlingar!! Tappade snabbt krafter, känsel och skinn i händer och fötter även naglar 

började ramla av, kunde inte äta allt smakade illa och fullt med blåsor i munnen och mycket annat... 

Slutet av juni fick jag tips och beställde KS!!bara på några dagar försvann nästan alla besvär magen 

funkade bra blåsorna i munnen borta, huden läkte i både händer och fötter, kunde äta lite bättre, 

tandköttet läkte, blödde inte längre... I nästa kontroll och prover i juli var bara lite små spår kvar av 

cancern! Första veckan i Augusti efter sista cellgiftsbehandling och kontroll var allt borta och kom 

undan med bara 6 cellgiftsbehandlingar - tar bara mina KS snaps varje morgon och kväll och mår 

toppenbra och dansade första gången efter sjukdomen och det gick bra! Och... Jag lovar med 

hedersord att jag är inte det minsta blå eller grå inte ens blåblodig. 

 

Olle Högsten. Varför är jag inte förvånad? Finns ju få saker så är så effektivt som just AG+ kolloidalt 

silver, har räddat mig otaliga gånger från feber och allt, allt möjligt tillbaka till 2006. En underbar 

upptäckt helt enkelt. Nej, låt för allt i världen silvret stå kvar i hyllan.... Må fler upptäcka dess 

självklara plats i hushållet...... 

 

Malin Andersson. VoF vill verka för att förbjuda alla alternativ till patenterbara läkemedel, samtidigt 

som de motarbetar mer forksning på alternativ till läkemedel. :(  

 

Jag är så förbannat trött på dessa VoF:are och hur de "jagar mygg men slukar kameler" :(  

 

De ägnar sig åt personlig förföljelse av personer som är positiva till KS och andra alternativ till 

syntetiska läkemedel. Samtidigt säger de inte ett knyst om alla de problem vi har med omfattande 

forskningsfusk inom etablerad forskning/läkemedelsindustri, trots att vi där har BEVIS för att 

tusentals människor skadas och dör p g a läkemedel och biverkningar av dessa :( Varför ser man 

aldrig en VoF.are som uttalar sig kritiskt om detta? Läkemedel är den TREDJE vanligast orsaken till 



dödsfall i västvärlden, och enligt professor Peter Götzsche (ledare för det oberoende och anrika 

Cochrane som granskar försning) så tar de flesta läkemedel utan att ha nytta av dessa, och många 

skadas/dör av sina läkemedel :(Detta är mycket allvarligt!  

 

Men så klart är det viktigare att jaga produkter som KS och homeopati mm, trots att det inte finns 

några som helst bevis avs. skadliga effekter, eller ens något rapporterat fall avs. någon som har 

skadats.  

 

För mig är det viktigaste att personer får hjälp mot sina hälsorelaterade problem, oavsett metod. Det 

är också viktigt att använda sig av det som är "snällast" och ger upphov till minst skada.  

 

Hostmediciner mm säljs på apotek och marknadsförs i t om i tv som effektiva preparat mot hosta. 

Detta trots att forskning klart visar att hotmediciner saknar effekt utöver placebo. Detta får man t om 

lära sig på läkarutbildningen, d v s att hostmediciner är verkningslösa. Varför är det då ingen VoFare 

som blir upprörd över att dessa preparat marknadsförs och säljs som effektiva mot hosta? Literpris är 

dessutom mångfalt högre än för KS, mm.  

 

Det finns ju hundratals studier inkl. in vivo-studer som visar att KS är ofarligt och effektivt, och det 

har ju använts med framgång i flera decennier t om av sjukvården. Sedan säger jag inte att det alltid 

hjälper mot allt som det används mot, och sannolikt är det placebo i vissa fall. Skulle gärna se fler 

studier, men ingen lär väilja göra större, placebokontrollerade studier inom alla möjliga 

användningsområden.  

 

Kan inte se varför det skulle vara fel att testa en godkänd produkt, och det viktiga här är faktiskt vad 

personer själva upplever avs. effekt.  

 

VoF är en fara för demokrati och vetenskap!  

 

Mona Thyrén.  Jag har använt mig av msm och ks i knappt ett år. Mitt hår var när jag började tjockt, 

torrt, glanslöst och lockigt. Idag är håret otroligt glansigt och lättare att fixa till. Tyvärr är mina naglar 

i väldigt dåligt skick, mycket tunna och sköra. En annan solglimt är att jag delvis har fått tillbaka mina 

ögonbryn, varit utan sen 2010. Allt hänger nog ihop, men jag vet inte hur eller om jag kan göra 

någonting själv för att få kvalitet på naglar och bryn. 

 

Eva Gustafsson. Jag har tagit 1 krm MSM i en veckas tid, kände första veckan av lite huvudvärk till 

och från + att mitt tandkött blev rött och var lite svullet. Förra Fredagen fick jag mina flaskor LipoCell 

C-vitamin som jag denna veckan blandat med 2 krm MSM och druckit detta varje morgon på tom 

mage. Huvudvärken har släppt helt, tandköttet är normalt och jag känner mig piggare, min mage 

fungerar mkt bättre och faktiskt så är jag mkt mjukare i mina leder och ingen värk ! Jag har en 

bindvävssjukdom + Artros i många leder. Detta kommer jag att fortsätta med trots att LipoCell C 

kostar mycket, så här bra som jag mår nu var många år sedan jag gjorde!!  

 

Anki Starfall. Jag gör en "*Fanta" shot till mina barn varje morgon och även jag tar ca 15 ml. Tycker 

mitt tandkött blivit mycket bättre och faktiskt även huvudvärk jag haft innan. Magen är fortfarande 

lite upp och ner men åt det bättre. Tar inte msm dock.... Jag kommer fortsätta så länge vi har 



möjlighet köpa! 

 

Anna Liljedahl. Lipocell C. Jaha det är därför mitt tandkött blivit så bra!! 

 

Tina Jackson. Måste bara säga min man har använt KS i några dagar och jag tvättar såret med KS och 

det har blivit betydligt bättre och vätskar sig inte , hoppas att den läker snart! 

 

Mikael Lackner. Djur är inte kapabla till placeboeffekts resultat, Anders kollodiala silver har botat min 

hund av både mask och demodex (officiellt obotlig genetisk klåda). 

 

Ann Person. Har inte haft en förkylning på 4 år då jag började med ks. Ingen i familjen har varit sjuk. 

Vi tar alla ks i vatten vi dricker. Har haft mycket bihåleinflammation och annat innan. 

 

Magnus Dahlner. Dricker minst 1 L hemgjort bubbelvaten om dagen, med ca +1 msk ks. Är det rätt 

mängd? Förkylningar som bortblåsta, magen perfekt! 

 

Mariane Sörensen. Använder KS varje dag och har sååå gjort i flera år och mår hur bra som innan 

starten hade jag lunginflammation en gång i månaden efter start har jag haft det en gång. Kommer 

aldrig att sluta använd KS. 

 

Hannu Kiviranta. Sverige är en bakgård när det gäller kunskaper om silverjoner o kolloidalt silver. 

Kommit precis från en månadslång vistelse i Indien och druckit dagligen deras silvervatten på flaska. I 

Indien används joniserad silver i flaskvatten eftersom där vet man att den renar vattnet. Inga blåa 

människor eller av vattnet skadade syntes på dom Indiska gatorna. 

 



 
 

Annica Wistner. Min vita fläck i bröstet har iaf försvunnit... Hade jag tagit cellgifter o strålbehandling 

hade jag tagit KS också... Jag hade inte gamlat med att vara utan KS. Det var i bröstet. Den hade inte 

vuxit något så jag skulle vänta ytterligare någon månad innan behandling. Nu har jag överdoserat KS 

o Platina i drygt 2 månader och eländet syntes inte ens vid senaste kontrollen…  Så jäkla lycklig. 

 

Helena Huldt. Har nyligen gjort en egen test med hemmagjord ks och ionosil. Har kronisk borrelia sen 

ca 30 år och flera coinfektioner - lever med ständig, väldigt kraftig smärta dom kräver ganska höga 

doser morfin, + en hel lista med andra besvärande symtom. Testet inkluderade ca 15L ionosil och 8 L 

hemmagjord KS. För att nå samma smärt- och symtomlindring krävdes det minst 5dl hemmagjord ks 

eller 2-3dl ionosil. Testade även på huden på de utslag som är svåra att läka - ionosil gav bäst och 

snabbast synlig resultat. Det här är mina egna upplevelser och de resultat som jag fått flera gånger 

om. Jag vet vilket som jag föredrar och som gör bäst resultat mot min borrelia. 

 

Helena Ardholm. Min hund hade kronisk öroninflammation med pseudomonas. Veterinärerna ville 

stänga örat på honom, skära ut hörselgången. Men efter tre veckors ihärdiga silverbad i öronen så 

hade det läkt ut. Hörsel och öron räddade. Mirakulöst, härligt. 

 

Gunilla Bylund. Öka msm( mycket bra för artros hud och naglar och leder) liposell,jättebra.Om du 

dessutom dricker en lite hutt Ks varje morgon så lovar jag dig att inga bakterier virus eller svamp 

kommer åt dig. Detta har jag nu gjort i 6 år och har aldrig varit sjuk.Jag har dessutom läkt ut min 



artros. Jag är idag 73 år och har aldrig varit så frisk. 

 

Borgstrand Dan. Kolloidalt silver har hjälpt oss hålla oss friska i många år nu. Tack Life för att ni ser till 

att en så bra produkt finns att köpa hos er. 

 

Tindra Nalind. Tack för att ni säljer KS ❤Jag led av svåra eksem i många år över hela kroppen som 

ingen läkare kunde hjälpa mig med, tillslut provade jag KS en kväll och vaknade upp nästa morgon 

helt fri från eksem. Fortsatte ett tag till och det kom aldrig tillbaka. Förändrade mitt liv. 

 

Victoria Drotz. Gav en liter kolloidalt silver till min mamma i julklapp. Hon blev väldigt glad! ❤ Här 

hemma ligger maken i influensa men inte jag, kan ni gissa vem som druckit KS? Förra julen fick både 

maken, barnet och min mamma influensan men inte jag. Kan ni gissa vem som druckit KS? 

 

Carola Kjellgren. Jag har just köpte 5 liter kollodialt silver inför min asienresa. Jag använder det som 

vattenrening. Om vi mot förmodan bränner oss i solen tar vi kollodialt silver på huden, precis som 

man gör på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Det vore sorligt om jag inte skulle kunna köpa detta i min 

Lifebutik. Varför fokuserar en del människor så negativ på detta när det finns otaliga produkter som 

faktiskt är skadliga. Besprutad mat, kemikalier, nikotin osv. 

 

Johan Dittlén. Har en släkting som har öroninflammation sedan länge, trots flera antibiotikakurer. 

Jag är rädd att det kommer gå riktigt illa. Och jag är riktigt arg på de som gör så att han inte vågar 

prova kolloidalt silver - istället går han och lider på grund av deras okunnighet och egoism!!! 

 

Annette Frithz. Efter att vi häller KS i hundens vattenskål sedan ett par år tillbaks har han sluppit 

dessa besvärliga och plågsamma furunkler i tassarna som resulterar i att det är ytterst plågsamt att 

gå. Inte ens veterinärens förskrivna recept kunde ta kål på inflammationerna. 

 

Jan-Erik Boldén.  På vilket sätt skulle kolloidalt silver vara farligt då? Jag menar... Det handlar ju trots 

allt om 99,999% superdestillerat vatten.  Anekdoterna är fortfarande mer konkret än experternas 

uttalanden i media. Nu kommer även den spännande frågan som ingen av er motståndare heller 

lyckats svara på. Håll i dig nu käre icke faktaresistenta man som anklagar folk till höger och vänster 

om falska uppgifter och okunskap... Det finns med än 40 tusen användare av kolloidalt silver i 

Sverige... Vart är alla silverförgiftade svenskar? Jag menar att kan du sprida ut propaganda emot 

något så borde du ju även ha konkreta bevis. Annars är ju din trovärdighet mindre värd än dyngan på 

en gödselstack. Att kolloidalt silver dessutom varit ett godkänt läkemedel enligt FASS borde ju avgöra 

frågan om det är verkningslöst eller inte. Att sen Åsa Mellhus stått i media och påstått att Rose-Mary 

Jacobs "käkat" 99,999% vatten, som började produceras 50-60 år efter att hon drabbats av argyri är 

motståndarnas största argument, visar ju helt klart vilket intellekt som ligger bakom protesterna. Sen 

kan du ju så här i efterhand ställa dig frågan vilket ekonomisk vinning jag har i att sitta och försvara 

kolloidalt silver. Jag tillverkar det själv endast för eget bruk hemma på vardagsrumsbordet. Jag vet att 

det fungerar vilket det gör på både mig och mina djur. Ingen av oss har drabbats av argyri, vilket 

faktiskt är den enda kända biverkningen av silver. Dessutom är det endast en kosmetisk åkomma. 

Den enda anledningen till att jag kommenterar mot dig är pga att jag tycker att det är onödigt att 

sprida skitsnack och okunskap och sen kalla det för vetenskap. 

 



Isa Izzah. En av mina favoritprodukter! Har varit friskare sedan jag började dricka ks för några år 

sedan, och är inte en endaste nyans blåare. Synd att fler inte använder denna underbara medicin. 

 

Caroline Hedsköld. Underbar produkt, använder dagligen för att hålla mig frisk. 

 

Annelie Birgersson. KS är verkligen toppen för att läka sår. Inom vården används ju silverplåster och 

jag brukar badda på huden. 

 

Borgstrand Dan. Kolloidalt silver har hjälpt oss hålla oss friska i många år nu. Tack Life för att ni ser till 

att en så bra produkt finns att köpa hos er. 

 

Ametist Pendel . Jag ha också blivit hjälpt OTALIGA GÅNGER vid de flesta förskylning ta en hutt ks 

kvällen ofta OFTA räcker det /ex när man känner en förkylning på gång /när barnen ex snuviga 

hängiga kvällen ger jag ks ofta helt borta på morgonen. BRA VA!  Hade infl i tand svullnade upp stor 

som en golfboll värk ONT som fn börj ta ks on /to hade lindrat 50% ca men fr kom var osäker om att 

bli besvärsfri panik gick till läkare fick antbiotika recept fr var skiträdd ej skulle hjälpa å helgen kom 

men fredag m ks åkså så RECEPTET lötes ALDRIG ut för på fr släppte den hemska värk golfbollen 

svullnad nästan helt BORTA på sö helt besvärafri BRA VA helt BESVÄRSFRI å inget annat än KS har 

använts tycker BEVIS att ks hjälper en stor bula svullnad SYNLIGT försvinner som normalt ALDRIG 

skulle hänt utan antbiotika. 

 

Michael Zazzio. Att förbjuda en produkt eller en produktgrupp som är godkänd inom EU går inte 

såvida man inte går ur EU eller kan påvisa skadliga verkningar av ett ämne i och med det 

användningssätt som det är avsett att inneha. FIMEA är helt enkelt ute efter att skrämma 

medborgarna, men det har de ingenting för. Det är bara idioter som låter sig luras av statsmaffian. 

 

Anna Hedenskog. Såhär såg min man ut med psoriasis över hela kroppen. (Inte han på fotot) efter en 

månad utan salvor från doktorn och med msm och silvervatten + omega 3 är han HELT FRI från sina 

hemska utslag. Kvacksalveri som Fungerar!! 

 



 
 

Miriam Forsman Avalos.  Tog 2-3 msk KS varje dag som gravid och gör än och barnet föddes och är 

frisk än :) 

Lilli Anne. Jag tog KS som gravid 2 graviditeter. Friska välutvecklade Barn! Jag ger barnen KS också. 

Inga farligheter bara braigheter. 

 

Anna-Karin Stolt.  Ingen fara. Jag har 2st friska barn. De får även ks vid förkylning och annat nu med, 

de är fortfarande friska. De är 8 och 15 nu. 

 

Emelie Wallén. Ja jag drack ks när jag var gravid å de e inge fel på barnet va jag vet. 

 

Caroline Karlsson. Jag tar KS utan att tveka, gravid v 14. 

 

Christian Harrison. EMS-créme.  Bästa jag har provat mot eksem iaf... 

 

Catharina Berg. Jag både drack och sprutade in ks i underlivet hela graviditeten pga att jag inte ville 

riskera att myomet kom tillbaka när jag fått bort den med hjälp av ks och för att jag ville kolla om min 

försvagade livmoder kunde påverkas positivt av ks och det gick bra ända fram till v34 och det var 

några veckor mer än vad läkaren trodde. Och min dotter föddes varken blå eller skadad av ks. 

 

Linda Fugelstad. Jag drack ks under min graviditet. Kanske 4-5 msk om dagen varje dag. Gör det 

fortfarande nu när jag ammar. Min son är 6 månader och frisk som en nötkärna. 

 

Anna Hedenskog. Tagit stor dos KS under graviditeten då jag fick dåliga magbakterier med mig hem 

från Kurdistan. Blev frisk fort. De övriga i resesällskapet drogs med magåkommor i månader & fick 

flera mediciner från läkaren. Inget jag oroade mig över med det resultatet. Min dotter föddes stark 



och helt frisk. Blir jag gravid igen kommer jag fortsätta ta min KS som vanligt för att hålla mig frisk. 

Ger mina barn vid magsjuka i familjen och baddar med om de får hudproblem. 

 

Jessie Jessicasson. Jag har tagit KS under hela min graviditet och har precis fått mina fina tvillingar för 

1 vecka sedan. Dom mår hur bra som helst. Min stora tjej fick Ks redan som liten pluttebebis så jag 

tror inte du behöver vara speciellt orolig. 

 

Lennart Ringdahl. Det som hjälper min andning bäst är en blandning av KS 10 ppm (Ionosil) och MSM 

i den nebulisator som Curt Axelsson rekommenderar. 1 del MSM o 6 delar KS. Andas in i ca 5 min 5 

ggr/dag. Jag har emfysem i fjärde stadiet. 

 

Annelie Wahlström. Kolloidalt Silver är det bästa som hänt mej o min Kol, bättre än alla mediciner! 

 

Marita Rinne. KS. Finns ju ingen bättre medicin mot flunssa o. andra infektionsåkommor. 

 

Rebecka A Sand. Ks är det bästa som hänt mig! 

 

Sari Nurmi . Silversalva. Helt fantastisk är den i ansiktet. Aldrig mer nån dyr kräm som är full av skit. 

 

Kicki Johansson. Silversalva.  Ja, jag använder i mitt ansikte. Funkar hur bra som helst mot plitor, 

acne och mot min lindriga psoriasis. 

 

Elin Sofie. Älskar silversalvan i ansiktet! Dagkräm och nattkräm i ett.  Aldrig varit så snygg som nu! 

 

Juliette Yiangou.  Ja, trodde det bara var jag som använde silversalvan för djur i ansiktet :D Använder 

den också som handcreme. 

 

Elisabeth Johansson. Silversalva funkar på hela kroppen. 

 

Annukka Holm. Har köpt siverlotion för kroppen. Den är tunnflytande därför lätt att smörja in sej 

med. 

 

Jonna Lund. Jag använder Silversalva och har gjort länge. Jätte bra. Även till mina hundar. 

 

Bo Nielsen.  Har ni provat den nya Silvercreme? För mig, en fantastiskt bra produkt! 

 

Kim Nylund. Jag använder silverlotion i ansiktet, den är mer lättflytande och lämnar därför inte heller 

samma feta glansiga yta som salvan.. man vill ju heller inte se oduschad ut. 

 

Ingalill Lisa Sidfäldt. Kan bara säga att KS är ett Jäkla bra preparat. Använder det själv oxh även till 

mina djur. 

 

Gunilla Bylund. Öka msm( mycket bra för artros hud och naglar och leder) liposell,jättebra.Om du 

dessutom dricker en lite hutt Ks varje morgon så lovar jag dig att inga bakterier virus eller svamp 

kommer åt dig. Detta har jag nu gjort i 6 år och har aldrig varit sjuk.Jag har dessutom läkt ut min 



artros. Jag är idag 73 år och har aldrig varit så frisk. 

 

Kalle Ljungberg. Har själv sätt hur bra ks fungerar på både människa och djur . Motståndet beror på 

ren okunskap eller räddsla från folk i och omkring läkemedelsindustrin. 

 

Anette Jonsson. MSM. Jag började ge min haltande 5 månaders Labbevalp det hon fick två olika 

smärtstillande preparat från Vetten, hjälpte inte, så jag har haft många armbågshundar så började 

med ca halv tsk som jag ökade lite och vid ettårsröntgen var hon fri med A-höfter och ua på 

armbågar. Vi började ge detta direkt till vår Urkrainska import då hon kom till Sverige. Hon röntgades 

A och ua också. Kommer att ge det till andra hundar som jag kommer att ha från valpstadiet. 

 

Karin Eklöf. Uppdatering angående min PERSER. Har blandat kolloidalt silver med MSM som ja fick 

tips om i gruppen. 5+1 . Sprayat detta i näsa ögon och mun varje dag nu i flera dagar och han har 

varit torr om nosen i minst 3 dagar nu. Annars massor med slem i näsa o hals. Helt underbart!! 

Trodde hoppet var ute. Har varit hos veterinären och han fick antibiotika men lika snabbt som kuren 

var över fick han tillbaks allt jäkla snörvlande och slem i näsan . Nu verkar han harmonisk o glad. Ja är 

jätteglad !! Vågar nästan inte hoppas att det kommer fortsätta så här. 

 

Isabell Rynkiewicz. Eftersom det pratas mycke dåligt om KS i sociala media så tänkte jag berätta att 

jag är så glad att jag har börjat använda KS jag är aldrig sjuk längre ( förut var jag jämt sjuk på grund 

av min kroniska sjukdom) alla andra som jag har varit med och på jobbet har varit sjuka har varit med 

sjuka barn 24/7 min mamma är sjuk igen medan jag är frisk och pigg har aldrig mått bättre min 

Endometios är mycke bättre ... Jag är så glad att KS finns och hoppas många fler börjar använda den 

och det bästa är att jag är inte blå. 

 

Christina Waxell. Ja mitt liv förändrades efter jag började med ks är så nöjd. 

 

Ella M Andersson. Ja ks är jämt det bästa som finns. Använder det dagligen. 

 

Thord Karlsson. Var beroende för många år sedan av NÄS SPRAY blev av med det som tur var.Snuvan 

är kvar men ett par spray med ks sover jag gott hela natten. 

 

Jeanett Karlsson. Jag har borrelia och dricker KS 2ggr/dag samt tar msm och jag har blivit så mycket 

bättre. 

 

Carina E Domluvil. Ja både jag och min hund blev bra från borrelia med KS. Hon blev helt återställd 

med sina enormt dåliga njurvärden. Självklart även ihop med en antibiotika kur till oss båda. 

 

Marie-Anne Rosengård. Just i detta fall hjälper KS så borrelian INTE kapslar in sig i lederna!!!! Tro mig 

jag har jobbat i skärgården som distriktssköterska OCH KS var det som hjälpte dom som va sjukast!!! 

 

Inger Nyman. Vi tar en liten hutt KS alla dagar! Använder på sår brännskador flunssa magknip!! Det 

går inte att ta patent på ks därför är medicinbolagen livrädda för spridning av ks som verkligen 

hjälper utan biverkningar!!Allt handlar om miljarder från deras fickor!! 

 



Malin Makhzomi. Jag gav min dotter 1 msk dagligen när det gick magsjuka slutade när jag trodde 

fara var över... då blev hon smittad gav henne 0.5 dl ks i vatten efter hon spytt. Hon spydde inget 

mer. Jag själv o syskon so alla stod i samma rum när go spydde tog 0.5 dl ks o ljummet vatten några 

ggr per dag o klarade oss. ;) städade även med KS. 

 

Kristina Zetterqvist. Jag och min son har kräkfobi! Jag fick tips av en väninna som har cancer.. hennes 

läkare sa att när hon får illamående kan hon ta postafen åksjukepiller.. hon även ta det om hon får 

magsjuka .. va hur funkar det??? Jo magsjuka är ett virus och kroppen tror att den är förgiftad och vill 

tömma sig.. viruset sitter inte i magen! Så med postafen så slipper man kräkningarna men man får 

feber o sover bort skiten. Så vet man om att det går och ha alltid i väskan ta en tablett o gå hem o 

sov! Vi har använt detta i 7 år!  

 

Leif Olofsson. Jag prisar EMS-salvan. Den har klarat vad ingen annan salva har klarat. Att läka mitt 

skinn på hjässan. Skadorna på det skinnet kom utav köldspray-behandlade solskador. Små sår och 

sårskorpor och skrovligt skinn på sina ställen. Inte hela hjässan. Så, jag ger toppbetyg åt denna salva. 

Nu är skinnet läkt, slätt o fint är det och jag är nöjd. Inte minst för att det bara ingår naturliga ämnen 

i salvan. Har behandlat hjässan i två veckor ca. Har smörjt in hjässan ett par gånger om dagen med 

salvan. 

 

Anja Perniel. Min man och jag, håller oss också alltid friska, sedan vi började med ks,för två år sedan. 

Medan människor i vår omgivning ofta är sjuka. Är så lycklig över att ha upptäckt Ks. 

 

Ann Person. Bihålor.  Inget salt tillsammans med ks. Vi har använt ks till bihålsrensning. Ja det kan 

kännas obehagligt i början. Detta för att slemhinnorna är vana vid saltlösning. Men ks tar bort det 

sjuka gegget som gärna samlas i bihålorna. Allt gegget. Inte bara en passage som man kan andas 

igenom. Lämnar inget kvar som kan uppstå nästa gång som sjukdom vill få fäste. 

 

Hanna Piehl. Skölj med salt och vatten först. 3 ggr/dag. Sedan brukar jag ta en liten slatt KS och hälla 

in i vardera näsborre, blir alltid stopp då det är så lite, och ha det kvar i bihålorna i ca 30 sekunder. 

Gör skitont. Släpper sedan ut det. Mycket effektivt mot snortillväxten. Görs under flera dagar. 

 

Heidi Ainasoja. Jag botade min bihåleinflammation i somras med att sätta KS i en tom gammal 

nässprayflaska och sprayade i näsan. Trycket i bihålan släppte och febern gick ner. Jag fick hålla på 

och spraya några dagar innan det gavs sig. Men så glad att jag inte valde ta antibiotikan min läkare 

skrev ut. 

 

Marie Winterstam. Vad är det frågan om, i dessa länder får man dricka sprit, röka giftpinnar, hur 

ohälsosamt som helst, men använda ”desinfektionsmedel” för dricksvatten, det är farligt det. Har 

använt detta medel i snart fyra år, aldrig varit förkyld eller varit magsjuk, har bara positiva 

erfarenheter och hunden mår bra. 

 

Gun-maj Heikkilä. Silvervatten är jätte bra för min hälsa har int varit förkyld en enda gång sen jag 

börja dricka KS.Snart blir de väl också förbjudet att gå på akupunktur eller på annat som hjälper oss 

att hållas friska utan mediciner.Vi behöver ingen förmyndare. 

 



Lizette Lindblom. Både jag och mina tonåringar har druckit ks sen oktober och för första gången har 

min tonåring har klarat sig utan förkylningar och magsjukor. Har varje år sjukmat in i november o 

varit konstant förkyld hela vintern i princip. Finnarna har förvunnit. Hens hårbotten har blivit bättre. 

Hade problem med mjäll förut. Jag har också klarat mig från den minsta lilla förkylning. Jag jobbar i 

vården och har på fritiden hand om barngrupper. Mina kollegor har legat i influensor o annat. Jag har 

inte insjuknat trots att jag varit omgiven av "baciller/virus". Vi har druckit rätt mycket. Flera deciliter. 

Skulle ha druckit mera om plånboken varit tjockare. Det är det enda vi ändrat. Att vi druckit KS. Tror 

inte man behöver dricka flera dl. Vi har gjort det pga Att Vi varit tvungna att hålla oss friska under 

hela december pga sångliga uppdrag. Samt då också varit omgivna av "infekterade" människor. Vi har 

dessutom dåligt vatten periodvis sommar som vinter vilket gör att man titt som tätt fått diarrer och 

annat. Det har vi också sluppit nu. Så som mest har vi nog druckit 3 dl/ dag. Sen som underhållsdos 

nu 0.5-1 per dag. Blir ju rätt dyrt om man mycket. Vi har också använt som tonic water i ansiktet. Som 

nässpray. Jag jobbar i torr luft så jag sprutar ks i ansikte i ögon i näsa lite var dag. Har nu köpt 

silverkräm istället till händerna. Innan använde jag. Ks som handkräm och mina självsprickor läkte 

ihop på några dagar. Har kylskadade händer som varje vinter varit fulla med självsprickor innan. Blir 

ju inte bättre av vårdjobb med mycket vatten o sprit på händerna. Har testat silversalvan och den är 

otroligt skön för händerna. Den kladdar inte och svider inte. Känns mycket bättre än andra 

handkrämer. Har nu idag lagt på den på två blåsor som jag fått på fingrarna. Det känns bra och svider 

inte. Får se hur resultatet är imorgon. Jag köpte en lite tub för att testa. 

 

David Lindberg. EMS Salvan/krämen funkar utmärkt för mig, KS är fantastisk likaså MSM och 

Glukosamin (även om det smakar...) kosttillskott funkar oxå för mig.  

 

Carolina Beijar. Har aldrig använt något annat KS än Ionosil. Har blivit av med min borrelia tack vare 

ks och min familj är nästan aldrig sjuk. 

 

Ann Person. Vi tar silver varje dag. Vi tar också msm c-vitamin d-vitamin magnesium mm. Jag har inte 

varit sjuk på 4 år sedan jag började med ks. Meningen är väl att vi ska kunna leva normalt och må bra 

av det. 

 

Susanne Nykvist Georgiou. Jag tar en korkhutt varje kväll gurglar ovh sväljer sprayar en skvätt I 

ansiktet vid förkylning 1 -2 dl ks med Vin och Citron/dag. 

 

Kristine Munkhammar till finska politikern Mikko: Jag förstår inte hur du tänker när du går ut 

offentligt och påstår att KS är giftigt? Hur kan du påstå att ett ämne som renar dricksvatten, så att 

det blir drickbart skulle kunna vara giftigt. KS består. Av 99.999 delar rent vatten samt 0,001 delar 

rent silver, ingen i hela världen har blivit förgiftat av KS. Är du medveten om att det finns flera 

hundratusen användare i Europa och ca 10 miljoner användare i USA. Har du tänkt polisanmäla dem 

också? Att en politiker gör sådana felaktiga påståenden offentligt och riktat mot en mamma och 

hennes familj är såååå pinsamt. Det är du som borde anmälas för att du går ut med en lögn, samt att 

du kränker henne på det mest hemska sätt man kan. Jag tror att du inte kan skilja på silvernitrat och 

KS vilket du borde. Det är Silvernitrat som är giftigt och inte KS som du påstår! Var snäll och ta reda 

på fakta innan du polisanmäler oskyldiga. Gör om gör rätt!! Be om ursäkt offentligt!! 

 

Maria Reinholdsson. Jag fick själv komma på en lösning efter många penicellinkurer som jag till slut 



blev immun emot . Lösningen blev Kollodialt Silver !!! ���������� Har genom 

åren enbart använt mig av denna fantastiska medicin invärtes utvärtes .. Många många liter som 

runnit genom min kropp!! 

 

Sandrine Kalemäki. Min son drack upp en halv flaska en gång när han va sjuk..han blev frisk över 

natten..haha!!  Sen blev han inte sjuk på ett tag… Vi hade lämnat kvar flaskan i tvrummet. 

 

Ella M Andersson. Vet inte just på bomullslöss Men jag sprayar mina blommor med ks 1gång/mån 

och häller ks ca 15ml i vattenkannan varje vecka när jag vattnar och blommorna måste älska det för 

dom är så fina Speciell orkideerna älskar KS lika mycket som mej tror jag för dom blommar så flitigt. 

 

Christina Waxell. Ja mitt liv förändrades efter jag började med ks är så nöjd. 

 

Ella M Andersson. Ja ks är jämt det bästa som finns. Använder det dagligen. 

 

Ingela Andersson. Använder KS dagligen sen ett tag tillbaka..familjen runt mig har haft allt i sjukväg, 

feber, lunginflammationer, mycoplasma, förkylningar men inte jag. 

 

Eeva-Liisa Alfredsson.  Ja. Verkligen toppen bra KS. 

 

Anja Perniel. Min man och jag, håller oss också alltid friska, sedan vi började med ks,för två år sedan. 

Medan människor i vår omgivning ofta är sjuka. Är så lycklig över att ha upptäckt Ks. 

 

Lindali Winberg. Kan bara instämma, bästa botet till allt (nästan) och nu har mina närmaste också 

insett fördelarna! Skönt att se att fler uppskattar det och kan sprida vidare till andra! 

 

Pia Bodelson. Hos mig så har även familjen börjat med ks nu då det hjälpt mig så bra och dom om 

någon vet hur ofta och lätt jag blev smittad av allt och alla. Jag har nedsatt immunförsvar pga IGA 

brist och haft giftstruma som nu är opererad och varit oerhört sjuk men sen jag började med KS för 

1,5 år sen så har jag INTE varit sjuk EN ENDA gång sen dess och då har både influensa, magsjuka och 

förkylningar varit på besök hos övriga familjemedlemmar.. Började även torrborsta mig för exakt 1 år 

sen och det gör underverk det med.. Ett stort plus med ks är också att mina giftstruma påverkade 

ögon har blivit så mycket bättre. Spelar ingen roll att media försöker smutskasta ks för resultatet 

pratar sitt klara språk helt enkelt! 

 

Veronica Bohlin. Det här gör mig så ledsen, kanske speciellt eftersom jag kommer från Vasatrakten 

och därför känner mig mer involverad. Vi har kurerat halsfluss, svamp, förkylningar och magsjuka 

med hjälp av KS. 

 

Mia Melin. Jag har haft svällda slemhinnor i näsan i åratal. Har använt 3 krm MSM i en liten 

sprayflaska flitigt tidigare. Nu sprayar jag ibland, men är botad. 

 

Lotta Larsson. Använt KS i fyra år & aldrig sjuk sen dess! Tar också msm! 

 

Sofie Olin. Använt nässpray lite för länge pga täta förkylningar. Testade istället att spraya näsan flera 



ggr under en dag med Ks och idag har jag sovit två nätter utan vanlig nässpray. Helt otroligt!! 

 

Katarina Sandin. Visst är det skönt utan nässpray, jag var beroende i flera år började spraya med KS 

och kan andas. 

 

Therese Bengtsson Elfstrand. Älskar vår lilla sprayflaska. Perfekt till små ansiktsduschar, spray på 

småsår eller spraya i munnen. Barnen tycker det är så kul! 

 

Pia Catrin Norén. Jag fick bort en ögoninfektion på min häst helt o hållet på 3-4 dagar. Ögat var så 

svullet och varm och helt stängt. Flaskan kostade dryga hundralappen. ( liten flaska visserligen) Vi har 

botat med silver sen urminnes tider. I love it!!! Har alltid en flaska hemma. 

 

David Lindberg. Silvervattnet är magiskt på något sätt. När jag var utan under lite drygt en månad 

kändes det i kroppen, fastän jag tog MSM och andra mineraler. När jag så fick hem "femman" tog en 

mindre "hutt" och dagen därpå var det lite oroligt i magen någon stund. Därefter var allt tillbaka till 

goda tider igen. 

 

Carina Holmerin. Silver var det enda som hjälpte min dotter mot ständiga uvi en dränkt bomullstuss i 

trosan. 

 

Sofie Krasniqi. Jag bara älskar KS. Det har hjälpt oss med så mycket. Tex nu sist. Dottern fick 

ögoninflammation i samband med förkylningen i onsdags. Fick det På morgonen. (Fick lite feber 

tisdag kväll) Har tvättat endast med KS. Ca 5 ggr om dagen. Det Varade i ögonen två dagar. Klibbade 

igen första natten (ons till Tors) idag lördag ingenting. Hon är fortfarande lite röd o ”tårig” blöt i 

ögonen men är lite hängig då hon är lite förkyld. Jag har varit väldigt noga med att tvättat händerna 

på oss. Torkat med olika näsdukar i var öga. Och bytt örngott. Och handduk efter varje gång. Med 

mina andra barn som hade ögoninflammation i hennes ålder (innan jag visste om KS) dom har jag 

tvättat med saltlösning och även fått medicin-antibiotika. Och det tog längre tid. Jag är så nöjd att jag 

provade detta! 

 

Christina Ljunggren. Ny i gruppen och ny på silvervatten! Nu kan jag bjuda på dessa bilder då jag har 

fått ett sådant resultat på bara 2 dagar. Hade en fruktansvärd smärta och problem av en "jättevagel" 

nu i mellandagarna..� Min fina vän Linda rekommenderade silvervatten. Jag både sköljde ögat och 

baddade under 1 dygn. Efter ännu ett dygn.. taadaam! Alla borde ha en flaska av detta mirakelmedel 

hemma! 

 



 
 

Jill Bolgert. Själv började jag få herpes på under läppen. Har också lagt KS på, börjar gå tillbaka. Vågar 

inte ropa hej än men innan har det blossat upp och fått stor fläsk läpp. KS hjälper även mot smärtan. 

Detta är inget man kan inbilla sig, utan KS hjälper verkligen. Tyvärr tog det slut, hoppas få ny flaska 

snart, så det inte blossar upp. 

 

Laila Klasson. Sonen har haft en blåsa i munnen. Typ afte. Han har i 2 dgr fått ha KS med citron och 

utan flera gånger om dagen att ha i munnen! Idag var han glad och kunde äta igen! 

 

Dr Annika Dahlqvist. EMS mot svårläkta sår. Min man fick ett djupt skrapsår på underarmen vid 

halkolycka på yttertrappan för ca en månad sen. Jag lade om med hudvänlig häfta. Efter ett par dagar  

började det flöda sårvätska från såret. Jag misstänkte att det betydde begynnande infektion. Efter 

ytterligare ett par dagar blev det rött och svullet i och runt såret. Infektionen var ett uppenbart 

faktum. Jag blev osäker på vad jag skulle göra. Det lutade mot antibiotika via munnen, men det 

kändes inte kul. Jag började då smörja EMS-salva i och runt såret. På ett par dagar var såret rent och 

statt i god läkning. Nu är det helt läkt och endast ett svagt ärr vittnar om det skedda. Jag smörjde 

också EMS-salva på hans Aktiniska keratoser i pannan, och de försvann. Betydligt skonsammare än 

Aldara-behandling, som medför stora sår, innan det slutligen läker. Men jag vet ju inte om 

keratoserna skulle ha läkt av sig själva ändå just då. En kompis berättade att hans mammas kroniska 

bensår läkte efter smörjning med EMS-salva. Detta kan ju vara ett tips att prova mot problematiska 

sår. Orsaken till att såren inte läker är troligen bakterier i såret. Metoden kan även provas på 



trycksår, men då måste det kombineras med avlastning förstås. Det som var fantastiskt med EMS var 

att det läkte inflammation eller infektion under huden runt såret. 

 

Johanna Soronen. EMS. Smörjer jag den i "flottigt" ansikte så blir huden fräsch, Smörjer jag den i 

torrt ansikte så blir huden fräsch. Nästan som "magi" och det enda jag smörjer ansiktet med. Nej nu 

ljuger Jag liiite, IBLAND använder jag silver lotion. 

 

Carola Nylund.  EMS är bra till mångt,torra armbågar/hälar natt/dag kräm, kliande gamla skador 

efter (cancern),myggbett, tycker bara sååå mycket om den. 

 

Milo Ljussyster Sjökvist. Håller med carola..även till min pälsklings tassar är den kanon. 

 

Anita Wennström. Jag ser alltid till att jag har en burk EMS hemma. Mot psoriasis och myggbett och 

fästingbett och mitt ’gamla’ problem, kliande blåsor under fötterna. 17 års behandling på 

hudkliniken, som bara förvärrade och förstorade eländet, som läkte på en vecka med EMU-olja. 7 mil 

enkelresa till K-d och varje gång starkare cortisonsalva, som bara gjorde problemen större! 

 

Kerstin Sörensen. Fick bort mitt barnbarns mollusker som hon hade på benen... med bästa EMS 

creme. 

 

Britt-marie Hirsch. EMS cremen ingår sedan 2 år i husapoteketoch så KS såklart. Fästingbett, 

fotvårtor, förhårdnader, munsår mm. Fantastiskt helt enkelt! 

 

Margaretha Sunnergren. EMS salvan är fantastiskt bra. Jag har läkt sår på armarna och benen. Jag 

har även provat den i ansiktet som ansiktskräm. 

 

Sari Nurmi. Min gynekolog klappar händer när hon ser resultatet av EMS salva på min lichen därnere. 

 

Petra Nilsson. Min son blev av med sin acne! 

 

Kicki Sjöstrand. Min man lyckades skrapa av hela hudlagert så muskeln på hö underarm syntes. Ett 

område på ca 5x10 cm tvättade med Ionosil och sen silversalva på och ett förband ovanpå. Detta 

gjordes 1 gång varje dag i 1 vecka efter det så använde jag bara silversalva tills det var helt läkt och 

byte av förband för att skydda såret. Efter 2 månader ser man inte var såret har varit någonstans 

finns inget ärr över huvudtaget. Det hade gått lika bra med EMS salvan. Har använt den vid andra 

tillfällen då silversalvan har tagit slut. Han tog Ionosil oralt också. EMS salvan använder jag varje dag i 

ansiktet och på underarm o armbåge. Är så torr där. 

 

Jill Bolgert. Är så glad att jag gick med här, har haft så fruktansvärt ont varjegång jag fått herpes, men 

nu med KS, nästan helt borta. Väntar på ny flaska. Gott nytt år!! Vill jag också önska. Hoppas 

verkligen att denna dundermedicin ALDRIG blir stoppad. 

 

Karin Gällman. En liten "solskenshistoria". På nyårsafton pratade jag med min svägerska, som 

berättade att hon fortfarande, efter nästan tre månader, hade jätteont i halsen. Läkarna har sagt att 

det är virus och att det kan ta lång tid att bli av med. Nu kom jag på att jag kanske skulle tipsa henne 



om KS. Maken åkte dit med en flaska och alldeles nyss ringde svägerskan och berättade att halsen nu 

är till 90% bra - efter att hon gurglat med KS två gånger! 

 

Marita Rinne. Just så bra är KS. Höll på att få kräksjukan i mellandagarna. Mådde illa och det "for 

runt i magen". Tog 2x ca 1/2 dl KS med 1 timmes mellarum och sen var det över. 

 

Amanda Spångberg.  EMS är riktigt bra men är själv lite känslig mot MSM, tar dock silversalvan som 

har aloe Vera i istället och den har tagit bort all min acne!!  Den är super! Men man måste smörja 

med den ett tag och inte förvänta sig att att allt försvinner på en vecka, jag köper min på 

silversmurfen.se . Jag har provat ALLT som man kan prova och denna är den enda som hjälpt mig få 

bort allt. Slutar jag med den så smyger det sig på igen. 

 

Maja Beslic. Jag kan säga att jag har varit testperson för thermografi då jag hittade en knöl i mitt 

bröst. Jag gick igenom det vanliga först och sen gjorde dom den nya undersökningen med massa 

läkare och sköterskor som tittade på. Läkaren som undervisade var från Italien och sa till mig att det 

här inte är lika skadligt för mig som mammografi. Hon berättade att det är skonsammare och ev 

bättre metod. Det gjorde inte ont och kändes bra. Hoppas det kommer bli en ny metod som används 

ist för mammografi. 

 

Jan-Erik Boldén. Ni som sitter och kommenterar att det är rätt att anmäla föräldrarna för 

barnmisshandel när det gäller ks, brukar ni ge era barn ris, vanligt matris? Är ni medvetna om att ris 

faktiskt innehåller arsenik? 

 

Arsenik är ett av vår planets absolut giftigaste grundämnen. 

 

Brukar ni laga mat i aluminium-kastruller? 

 

Visste ni om att undersökningar under början av 90-talet visade starka kopplingar mellan demens och 

aluminium? 

 

Brukar ni ge era barn läsk som innehåller aspartam?  

 

Vet ni om att aspartam är ett nervgift som människor använder sig av för att döda myrkolonier? 

 

Visste ni om att det dör och skadas 100% fler barn och vuxna av vanlig energidryck än av kolloidalt 

silver? 

 

Det finns inte ett enda registrerat fall av någon som blivit förgiftad av modernt kolloidalt silver, trots 

miljontals användare världen över. 

 

Visste ni att det varje år dör eller skadas ca 3000 människor bara i Sverige av läkemedel, läkemedel 

som forskare, vetenskapsmän och experter påstår ska bota och läka dessa människor? Det är 3000 

människor mer än vad det finns registrerade fall av silverförgiftning. 

 

Vill ni opponera er mot något som är vansinnigt, så gör det mot något som verkligen är vansinnigt, 



och inte mot något som en sk "expert" uttalar sig om att det "KAN" vara farligt. Opponera er mot det 

som är bevisat farligt. Modernt ks är inte bevisat farligt eftersom att det inte finns ett enda fall att 

plocka fram i modern tid. 

 

Pia Catrin Norén. Jag fick bort en ögoninfektion på min häst helt o hållet på 3-4 dagar. Ögat var så 

svullet och varm och helt stängt. Flaskan kostade dryga hundralappen. ( liten flaska visserligen) Vi har 

botat med silver sen urminnes tider. I love it!!! Har alltid en flaska hemma. 

 

Isabella Persson. Så jag har misshandlat mitt barn sedan hon föddes alltså? Hon fick ks i ersättningen 

varje dag, sprutade hennes rumpa med det..... hon är lika rosa och levande idag som när hon 

föddes...3,5 år senare..... konstigt. 

 

Helén Sjöstedt. Det är ju för bövelen INTE KVICKSILVER DET HANDLAR OM Hallå !!! NÄ SKÄRPNING 

FINLAND Visa att ni inte är köpta idioter som lallar i läkemedelsindustrins kölvatten!!! Någon måtta 

på dumheterna får det väl ändå vara!!! Vi jag och min familj har använt KS(kolloidalt Silver ) i 

närmare 15 års tid till både mig min son och min mamma och vi har mycket att tacka KS för , då vi har 

sluppit både penicillin och antibiotika både Rosfeber och Streptokocker i halsen + allehanda 

sårläkning som t ex BRÄNNSKADOR!!! Som dessutom läkt ut helt utan minsta ärrbildning ens !!! + 

vanliga sår som man ådragit sig de har haft en mycket snabbare OCH effektivare läkning än normalt. 

BARA TACK VARE KOLLOIDALT SILVER!!! 

 

Jan-Erik Boldén. Vapen dödar inte människor. Människor dödar människor med vapen. Du kan ju inte 

skylla på pennan om du misslyckas på ett prov eller på skeden du äter med om du är överviktig. Jag 

kan garantera dig att du hittar fler skador relaterade till alkohol och tobak, än vad du någonsin 

kommer att hitta till elekrokolloidalt silver. Men jag kan ge dig en utmaning. Plocka fram 3 fall av 

silverförgiftning i Finland kopplat till elekrokolloidalt silver så lovar jag att jag ska överväga att lyssna 

på dessa sk experter, som påstår att silver "kan" vara farligt. Kan du inte ens plocka fram 3 personer 

så bör du nog inte ens sitta och kommentera farorna. Då vet du inte ett dugg om vad det är du 

skriver om. 

 

Carina Eriksson. Undrar hur reportrarna på Yle nyheterna jobbar? Är detta media som ska rapportera 

opartiska nyheter ska de börja forska i vad som pågår både i samhället och i just detta fall. Att den 

korrupta läkemedelsbranschen har oerhörda resurser för att fälla och förbjuda det som är mer 

naturligt och botar än deras egna s k läkemedel som alltid är syntetiskt framställt och inte har 

biotillgänglighet. Detta har varit en agenda sedan 80 år, läs på om Flexnerrapporten. 

 

Yasmine Shadowscape Berg. Denna satans häxjakt...här hemma använder både jag och mina hundar 

det. Dräktiga tikar får det i förebyggande för att skydda valparna o sen får de i vattnet...jag anv det på 

dom för att skölja ögon o öron och på sår och ev eksem...jag dricker det och tvättar min 

psoriasis...anv.omr är så brett. 

 

Carolina Fors. Min sons dagis har haft magsjuka - inte vi. Kanske det kolloidala silvret vi intagit i 

förebyggande syfte gjort susen. Har fått bukt på öroninflammationer på honom och mig själv med 

silverdroppar i öronen med! 

 



Torbjörn Granlund. Börjar bli mörkrädd, polisanmälan för att ha använt KS groteskt!! Använder det 

varje dag, det mest påtagliga kraftig brännskada som läkte bara på några dagar. Sedan det här tjatet 

om 12 ynka fall av mässling uppförstorat så att det låter som det vore digerdöden på gång, det är väl 

för att man till slut ska kunna tvinga alla att vacciner sig är alla hjärntvättade av big pharma eller. Ju 

fler som vaccinerar sig desto farligare blir varje utbrott efter vad jag förstår och det är väl det som 

eftersträvas. Lika illa med banker livsmedelsindustri och alltihop. Dags att bli off grid helt och hållet 

och gå under jorden, bilda samhällen utanför systemet eller nått. 

 

Nina Lindgård. Har alltid en flaska hemma.Använder det mot tandköttsinflammationer och 

försvann.Tar också några hittar om en förkylning är på väg.Mamma har fått hjälp mot återkommande 

urinvägsinfektioner.Hon är resistent mot flera antibiotika sorter eftersom hon genom året hamnat 

att äta otaliga kurer men silvervatten hjälper inga fler infektioner.Har en släkting som haft cancer i 

halsen och han menar att kolloidalt silver haft stor del i hans tillfrisknande. 

 

Anna Sandqvist. Jag och mina barn, 6 och 9 år, tar en hutt silver så fort vi känner av någon förkylning 

eller infektion. Har hållit oss helt friska hela höstterminen när andra runt omkring oss fallit som furor 

i i diverse höstförkylningar och influensor. Sprayar även silver på små sår och rivmärken som barnen 

ofta får, särskilt från våra kattungar. Såren och rivmärken blir aldrig inflammerade och läker fort och 

fint. Häller även silver i katternas vatten. 

 

Monika Andreassen. Anvender varje dag min hund , katt og jag . Også barnebarn får når hun er hos 

meg . Mange venner i Norge anvender dette også. 

 

Marie Sivertsdotter. Mina ilningar har försvunnit sedan jag börjat gurgla ks. 

 

Ing-Britt Swartling. Är det någon som har märkt skillnad för inkontinens när man använder KS och 

MSM? Jag började ta KS för att jag läst att det kunde hjälpa för nagelsvamp. Tog KS någon vecka 

innan jag kompletterade med MSM. Nu efter en månad så är jag helt besvärsfri av min inkontinens. 

Har haft det i många år. Opererad för 7 och 5 år sedan. Ingen bättring av det. Fick för 1 1/2 år sedan 

medicin Betmiga av en gynläkare. Hjälpte mycket bra men efter ca 1 år började problemen igen. 

Kollade om man kunde öka dosen men det gjorde man inte. Jag har sedan 1 vecka helt slutat med 

medicinen och slutat använda inkontinensskydd. Hoppas det fortsätter så här. Vilken förändring av 

mitt liv. 2 krm MSM och 1 msk KS morgon och kväll. 

 

Jeanett Karlsson.  Kul att höra, jag har också sett en stor skillnad. Har haft stora besvär med 

inkontinens sedan sista barnet ca 10 år tillbaka. Trodde det var en tillfällighet så kul att höra att det 

finns fler tar KS och msm dagligen mot min borrelia. 

 

Johanna Andersson. Både silvervatten och msm verkar på slemhinnorna och blir mindre torra= 

inkotinensen blir bättre! 

 

Birgitta Bergvik. Fick för 3 år sedan Lichen (irriterade slemhinnor i munnen). Blev av min tandläkare 

remitterad till sjukhuset, där tandläkaren där konstaterade att det är sånt som kommer på kvinnor 

över 50 och finns inget bot, endast kontrollera med jämna mellanrum att det inte utvecklas till 

cancer. Var riktigt besvärligt med svidande mun och gick inte att äta starka kryddor o.d. Då jag har en 



svärdotter som använt silvervatten så beställde också jag och började hålla det i munnen ca 5 

minuter varje kväll. Efter ett par månader var munnen helt bra. Tandläkaren konstaterade bara att 

jag inte behöver komma på fler kontroller och tyckte det var konstigt att jag hade blivit botad av 

silvervatten :). Men silvervatten kan jag inte vara utan för då kommer det tillbaks! 

 

Marlene Karlsson. Skulle det komma ut hur bra koloidalt silver är så kunde varenda apotek stänga 

ned. 

 

Monika Träskelin. Vi har använt KS i snart 3 år men vi är bara 2 personer och jag har räknat ut att det 

blir ca 15 euro/pers/månad och det är nog billigt när vi inte behöver annan medicin. 

 

Linda Sjö. Och jag har intagit 7 liter sedan maj förra året och alla mina levervärden var perfekta... 

Märkligt jag borde ju ha skadat alla mina inre organ enligt "experterna". 

 

Jill Bolgert. Har nu lyssnat lite på videon, först lät det ganska vettigt och jag började själv tvivla på 

just att dricka. Men när dom började prata om Anders Sultan som en guru så vändes diskussionen, 

jag personligen märkligte tydligt hur okunniga dom är, mot det jag läser om här. Själv har jag bevis på 

att det hjälper mot herpes, synd att jag inte tog foto på hur det såg ut innan och dagen efter. När hon 

biologen började prata om ett förbud började jag koka, inte konstigt att man blir arg, dom vill ta 

något ifrån än som man vet hjälper, dom säger ju egentligen till mig!! Att det är farligt, dom säger till 

mig att det inte fungerade!! När jag sett och även känt med egna ögon att det gör det. Dom säger att 

min herpes försvann inte av KS, att jag inbillar mig? Det tycker jag är värre än något annat. Jag 

behöver inte forskning eller bevis av någon läkare eller vetenskapsman, jag såg ju själv med egna 

ögon. Undrar hur ska man bli betrodd? Jag har även druckit KS på morgonen när jag mått illa och det 

har försvunnit. Hur kan jag ha blivit påverkad av någon guru? Haha, eller av någon annan här, jag har 

bara läst lite, provat KS 3 flaskor som jag mest har använt för tandköttet och bihålorna. Jag är mycket 

försiktig innan jag gör något uttalande, det är ju delade meningar om KS gör så att bakterier blir 

resistenta, där har dom ett övertag om dom nu vill förbjuda det. Usch vilka människor. Dom påverkar 

ju alla, min son sa till mig att jag är med i en sekt. Klart att han har läst om denna gruppen, tror ni han 

blev förvånad när min herpes var borta? Det var som att se ett spöke. Han trodde det inte var sant, 

men sa ändå. Mamma du behöver väl inte dricka det. 

 

Ann-Katrine Backman. Kan någon vara snäll och hjälpa mig då jag inte själv är lika smart och kan lika 

mycket om KS som de "experter" som nu poppat upp överallt?  

"Experterna" påstår att en produkt som innehåller 10 ppm silver och som motsvarar så lite som 0.01 

gram per liter, är giftigt i tillräckliga mängder.  

Ionosil KS innehåller ett hundradels gram silver per liter. 100 liter kolloidalt silver motsvarar 1 gram. 

100 liter är vad man konsumerar under 10-30 år om man skulle använda 2 till 6 teskedar per dag. 

INGEN av dessa "experter" kan berätta hur mycket den "tillräckliga mängden" är som de talar om.  

Det nämns över huvudtaget ingenting om under hur lång tids användning man talar om, så det har 

man förmodligen inte kommit överens om ännu på "experthåll", kanske det är under 30 års 

användning, 40 år? 100 år?  



Enligt dessa "experter" så är nu kolloidalt silver livsfarligt att använda. Det jag inte förstår är då 

"experterna" säger att kolloidalt silver 0,01 gram/liter är livsfarligt. Influensavaccin innehåller så 

mycket kvicksilver som 25 000 gånger högre än gränsvärdet, MEN enligt "experterna" är inte det alls 

farligt. 

Kan någon hjälpa mig med denna ekvation så jag får det att gå ihop, då jag inte fattar själv? 

Själv har jag använt kolloidalt silver i 17 års tid DAGLIGEN, ibland har jag tagit 1 msk 2 gånger/dag, 

ibland 1 dricksglas/dag, ibland 1/2 liter uppdelad under dagen och har aldrig mått bättre.  

För ca 10 år sedan fick jag en besvärlig ögoninflammation, jag droppade och droppade med 

apotekets ögondroppar mot ögoninflammation i 1 1/2 månad (skäms att skriva hur lång tid jag 

använde det utan att fatta att det inte hjälpte), då det inte hjälpte gick jag till apoteket och hämtade 

ut en ny sort som inte heller hjälpte. Då ännu för 10 år sedan vågade jag inte spraya Ionosil KS i 

ögonen, men då inte apotekets ögondroppar mot ögoninflammation hjälpte tänkte jag, men för 17, 

vågar andra vågar väl jag, så jag började spraya Ionosil i ögonen OCH på 2 dygn var 

ögoninflammationen helt borta. 

Sedan dess har jag sprayat Ionosil i ögonen varje dag. 

"Experterna" säger att KS är giftigt och att det ger skador på de inre organen. Ända sedan november 

har jag nu erbjudit mig att ställa upp så dom får ta prover på mina inre organ, men ännu har ingen 

anmält intresse att man vill ta några prover. Varför? 

 

Berit Modig. Normalt så är min hud grå och glåmig den här årstiden, men efter ha tagit 1 msk ks 

morgon och kväll i några månader så har jag en fräsch och rosig ansiktsfärg nu. 

 

Katija Schill. Min mamma har tagit Ks varje dag sen 2010. Hon har inte drabbats av några 

missfärgningar utan istället blivit mindre infektionskänslig och bättre i sin reumatism. 

 

Pamela Gonz. Hemma tar vi KS när det finns för smitta av magsjuka. Bebis, barn på 3 år maken och 

jag. Vi har inte varit magsjuka en ända gång. Inte blivit missfärgade i huden heller. 

 

Natalia Enciu. Tidigare såg jag att det belönas med 100 000kr om någon person kan "komma upp" 

och visa sig få argiri/ bli blå i kroppen som det påstås. Jag har en enda dotter som innebär allt på 

jorden för mig och jag ger henne Ks dagligen! Litar fullständigt på produkten då vi använder det 

hemma och jag ser endast positiva resultat!!! Det är ett jätte bra medel mot mycket, hosta, tänder, 

och inte minst fotsvamp!!!! Min dotter fick i skolan fotsvamp från duschlokalerna. Jag badade 

svampen med Ks och den försvann efter några dagar! Klart jag använder KS framför en 

kemilieprodukt man köper på Apoteket. Eller?? 

 

Jenna-Maria Sahl Fd Jarlendal. Ja citronsyra är ett jäkla påfund! Levde med atopiska eksem i 36 år 

tills jag slutade äta saker med citronsyra. Citronsyra görs av förväld majs som blandas med 

svartmögel bland annat. KS har också hjälpt mig i kampen mot utslagen och mycket annnat! Man blir 

inte blå. 

 

Jenny Filipek. har sparat många sjukdagar tack vare silvret och vår sjuke kanin som veterinären ville 



avliva på grund av kaninpest överlevde tack vare Silvret. Jag rekommenderar Silvret till alla. Fattar 

inte vad myndigheterna håller på med?? Jag säger bara OKUNSKAP!! 

 

Heidi Engström. Jag fick varken hjälp av allmänläkare eller ögonläkaren för mitt inflammerade röda 

ilskna och onda öga. Tre olika antibiotika och kombinerat antibiotika cortison preparat skrevs ut. 

Dessa hjälpte ej. Jag såg för jävlig ut och visste ej vad jag skulle ta mig till. Hälsokostens personal 

tipsade mig om silvret. Jag började droppa i ögat....som blev bra på en liten vecka. 

 

Lena Hellstrand. Min optiker är förvånad över att jag år efter år får bättre o bättre syn. Kan det bero 

på att jag sprayar KS i ögon o ansikte varje dag sedan 5 år + dricker msm.  Dessa människor som oroar 

sig för andra borde hänga utanför bolaget o tobaksaffären. Men också vid kondiset och godisdisken. 

Där är risken stor för sjuklig påverkan vid intag. 

 

Christina Rylander. Jag har börjat badda ansiktet med KS på kvällen efter jag tvättat bort smink och 

smörjer sen med EMS-creme. Tycker inte riktigt om lavendeldoften så dagtid har jag min vanliga 

ansiktscreme. Upplever att min hy blivit finare och fått mindre finnar och mindre rosacea. 

 

Kimona Segerlöf. Vi ger KS till krukväxter och grönsaksplantor ibland på våren och sommaren :) har 

även hört från flera med akvarie att både fiskarna och deras miljö håller sig friska längre. En fisk blev 

botad med KS och havssalt i karantän då den fick någon sjukdom och tappade fjäll/fick sårigt skinn. 

Hade inte läkt så bra på någon tidigare fisk tydligen. 

 

Helena Ardholm. Måste bara säga hur glad jag är för KS! Börjar ett nytt jobb i morgon och gick hem 

från mitt förra jobb i fredags med feber och trista förkylningssymptom. I helgen har jag druckit 

silvergrogg och idag vaknade jag på morgonen och känner mig frisk :) har alternerat silvergrogg med 

och utan alkohol i (varannat glas). Första gången jag testar silvergrogg men det blir definitivt inte 

sista! Tack! 

 

Fia Borg. Har druckit silver hela hösten/vintern och klarat mig från kräksjukan (hela familjen var sjuka 

i en vecka) och nu även från influensan (familjen har/och haft den de sista två veckorna) �. Behöver 

inte några "Vetenskapliga studier och beprövade erfarenheter " jag mår bra och familjen börjar 

dricka silver till sist. 

 

David.  Bra produkt som verkar bra utan biverkningar eller andra bekymmer. Har beställt den två 

gånger tidigare och det är längre mellan sjukdomstillfällena. Förkylning och liknande har då jag inte 

haft sedan jag började med MSM och KS! 

 

Liine Carlsson. Fick bältros förra veckan... Läst på nätet att det det skulle ta flera veckor - ja månader 

tom - att läka... Sprayade silver på utslaget flera ggr om dagen, samt drack ca 0,5-1 dl om dagen. Det 

läkte supersnabbt och nu är det i princip helt väck! Här bilder från 2:a samt 7:e dagen. 

 



 
 

Helena Hellsten. Har oxå haft bältros sprayade x flera under flera dagar, värken gav med sig när jag 

sprayade och det gav sig fort. 

 

Carina Tjernström. Läkte jättesnabbt för min sambo när vi började spraya. Toppen. För vissa kan 

smärtan sitta i ett år. 

 

Palle Rothenborg. Bältros. Läkaren sa att de här får du dras me !! Gick hem o la på en kompress 

indränkt med silver o spraya det så fort det börja torka ! Tog ca 4-5 kvällar .....tjoff .....Borta. 

 

Christina Lindeqvist. Så bra!! Jag tror benhårt på silverprodukterna. Hade nyligen en konstig vårta 

nära axeln som växte sig stor på ett halvår. Till slut tog jag silverlotion och smetade på den varje dag 

och efter två veckor hade den krympt och efter ytterligare en vecka var den helt borta...!! Rena rama 

miraklet. Slapp gå till doktorn och skära bort den. Köpte en silverlotion (Ion-silver) på Svensk 

Hälsokost....den var tunnflytande på plastflaska (för hund o häst). Efter detta goda resultat så köpte 

jag även deras EMS-salva på burk, bäst bunkra upp lite...man vet aldrig vad man kan komma att 

behöva. Tar även ett par klunkar silvervatten varje dag nu på vintern. 

 

Judith P. Rosklint. Ja, ha, så er det. Jag har testa KS for rosfeber på en arm. Vet ikke om det står seg, 

men nå er det.. det lengste det har varigt lungt. 

Anna Annerberg. Skivade lök o handen med nya mandolinen. Imponerad men inte förvånad av 

läkningen med enbart silver. Bilder från dag 2-7. 

 



 
 

Nonna Larsson. Jag har använt kolloidalt silver sen 2007, då jag gjorde min första Indienresa och blev 

tipsad om produkten. Var inte sjuk en dag, vilket övriga resenärer var. De senaste åren har jag valt att 

dagligen dricka kolloidalt silver i små mängder och mår ypperligt. Har klarat mig från influensa och 

förkylningar som ofta cirkulerar i min omgivning.❤ Så tacksam att ks finns, men kan förstå att ks är 

ett hot för de som vill tjäna pengar på sjuka människor. 

 

Jill Bolgert. Jag har en vän i USA som dricker KS, han är pastor och har rekommenderat detta till mig. 

Vet att nästan alla hans bekantar använder KS. Det är här i Sverige som folk är så myndighetstrogna, 

ingen tänker själv eller bildar en egen uppfattning. 

 

Monica Petersson. Jag är verkligen fundersam över det Kolloidala silvrets verkan....... Jag har blivit 

botad från alla möjliga sorters virus o bakterier under mååånga års bruk! Bör jag bli orolig för detta 

tycker ni?? 

 

Ann-Louise H. Andersson.  Helt sjukt detta!!!!! Här använder vi KS varenda dag . Vi började för 5 år 

sedan oc har det i ALLT vatten vi dricker och sprutar in ca 2-2,5 liter in i min mans pegg i 

magen.....dödar alla psevdomonas Bakterie somsjukvården gjort resestent! Den dör på någon minut! 

Så den ÄR inte resistent....bara mot sjukcårdens antibiotika! Min mans njurar håller på att 

rekonstruera sig och han slipper dialys!!!!!! När jag sj'lv får känningav ont i halsen så tar jag en silver-

shot! Dagen därpå är jag helt frisk! Jag får ROSFEBER ibland....får det av staffylokokker....då gör jag 

KS-omslag runt det och plastar in min arm! Gör detta varje dag och 2-3 dagar tar det så är rosfebern 

borta i hela min arm....jag har inga lymfkörtlar kvar sedan 2002 då jag fick bröstcancer! KS är det 

bästa som FINNS!!!!!!!! Vi lever och mår jättebra och har VANLIG fin hudfärg!!!!!! Kan tala om att min 

man hade psevdomonas bakterie i många år innan vi började med KS...och ingen antibiotika dödade 



detta inne i hans njurar och urinvägar!!!!! Nu får han in KS in i njurarna av mig för han vill detta själv. 

Han har 2 njurkatetrar och har man HÅL i kroppen på 3 ställen så kryper det hela tiden in dessa 

ILLBATTINGAR till resistenta Baketerier som SJUKVÅRDEN har orsakar! Här håller vi dem borta så fort 

de försöker IGEN! Och alla värden är helt jättebra! Ingen dialys här inte!!!!!! Det finns inte en enda 

bakterie eller virus som är resistent egentligen! KS tar ju död på dem! Men att gång på gång i all 

evighet försöka döda dem med svaga antibiotika doser......eller stora artelleriet av 

Antibiotika/Penicilliner INTRAVENÖST av de 2 starkaste sorter som existerar i Sverige....så DÅ BLiR DE 

RESISTENTA GENOM SJUKVÅREN.....MEN INTE AV KS I HEMMEN!!!!! KS-sprayet tar bort bakterier och 

VIRUSAR! Finnd INGEN i Svensk sjukvård som fixar det!!! Ögoninflammationer....sprayar vi KS på 

räcker 2-3 ggr så är det bra.....likaså öroninflammationer....spraya eller droppa in i öronen! täpp till 

med en bomullstuss! Ja KS är bara 2 grundämnen---går inte att ta patent på det! Jag sprayar KS på 

mat innan jag har det i kylen....håller mycket längre!!!!! Finns inget som det inte är bra för! KS är 2 

grundämmen.....vatten och silver.....vi äter med silverbestick.....har silver smycken....det har ALDRIG 

NÅGONSIN VARIT FARLIGT!!!! Kvacksalverier är väl mer vad de håller på med i sjukvården!!!!! 

 

Benita Holm. Vi använder KS till allt möjligt, brännsår av 2-3 graden, amputerad tumme, 

hemorrojder. maginfluensa, sår och brännskador i allmänhet m.m. och katten dricker bara KS. Vanligt 

vatten duger inte längre åt henne sedan hon fått smak på KS. 

 

Ulrika Bring. Helt värkfri av msm. 

 

Ann Person. Jag märker direkt om jag inte tagit msm på 24 timmar. Jag tar 5 teskedar om dagen. Har 

så gjort i 3 år. Perfekt dos för mig. 

 

Anette Jonsson. Jag gav MSM till min halta Labbevalp. Var hos vet och fick smärtstillande, men körde 

fram till röntgen med MSM och hon röntgades fri både fram och bak. Jag har haft många 

armbågshundar så jag tog chansen. Gav det sedan till vår Urkrainska import och hon fick det direkt 

då hon kom som 7 månaders valp och fram till röntgen. Hon hade superfina leder. 

 

Annelie Valjemot. Använder Ems-crèmen i ansiktet varje dag, tycker den är helt fantastiskt! Har den 

till händerna o övriga kroppen oxå om jag behöver. Salvan är oxå bra men om jag förstått det rätt så 

innehåller cremen mer KS vilket gör den mer flytande. Superbra produkter allihopa. 

 

Fia Borg. Har druckit silver hela hösten/vintern och klarat mig från kräksjukan (hela familjen var sjuka 

i en vecka) och nu även från influensan (familjen har/och haft den de sista två veckorna). Behöver 

inte några "Vetenskapliga studier och beprövade erfarenheter " jag mår bra och familjen börjar 

dricka silver till sist. 

 

Ewe Olsson.  Jag har enbart blivit sämre av 95% av mediciner jag fått via läkare. Det är först from 

förra året som jag började bli människa igen och det enbart med hjälp av tillskott och ks. Tack för alla 

Ni som kämpar med bla denna fråga för det är tack vare Er som jag idag lever. 

 

Mia Nordqvist. Jag dricker små huttar silver morgon o kväll o jag har klarat mig från förkylning denna 

vinter. 

 



Eivor Andersson. Med KS och MSM är allt bättre med mina 3 diskbråck och känner oftast inte av 

dem. 

 

Ingela Lövgren.  Jag har använt MSM under lång tid och det har hjälpt min värk av artros, jag har lagt 

bort snart sagt alla värktabletter men prova dig fram hur högt du skall gå i dos/dag. Börja med 1 

kryddmått och öka 1 kryddmått varje vecka. Jag är uppe i 2 matskedar/dag och det funkar för mig.  

 

Zenita Källström. Min son brände sig illa på en skorsten i plåt. Hela handen. La en trasa Dränkt med 

KS sen en kylklamp utanpå. Han skrek av smärta i nästan två timmar sen blev han lugn. Efter 4 

timmar syntes de nästan inte o alla smärta var borta. Detta var en lördag. På måndagen i skola. 

Syntes de bara på ett par fingertoppar som vi missat!! 

 

Katarina Johansson. Brännskada. Spraya på KS! Gjorde samma sak för någon vecka sedan och både 

smärtan och rodnaden lade sig extremt fort, blev förvånad. 

 

Anita Vik. Jag hade inflammationer i bröstryggen i många år men som sjukvården inte fick bukt med! 

Tack vare KS är jag nu smärtfri och inflammationerna borta! 

 

Sara William-Olsson. Jag använder alltid silver på bommulspads och torkar barnens ögon utifrån och 

in när dom börjar få ögonfluss . De försvinner över natten på en gång. Är barnen små , typ dagis ålder 

och de börjar klibba i ögonen så är de med största sannolikhet ögonfluss . Är inte farlig och gör inte 

ont, bara väldigt smittsamt och jobbigt. 

 

Max Thallauer. Jag har inhalerat ca. 1dl KS blandat med ca. 3dl ultra rent vatten genom befuktaren i 

min andningsmaskin på nätterna (cpap) i två år nu och är varken blå eller död. 

 

Milo Ljussyster Sjökvist. Har brutit handleden och varit gipsad i 6 veckor..nu har jag en grejemoluck 

med skena som håller handen uppe..har fått övningar jag ska göra som gått ganska bra..har flera ggr 

om dan smörjt med silversalva..nu ikväll var jag stel kunde inte böja fingrarna ens o skitont som 

strålade upp över armen..handen hängde ner och fick inte upp den... Dränkte handen och armen i 

SILVERSALVA och masserade in. Tog inte lång stund innan värken släppte och jag kunde böja på 

fingrarna en bra bit igen..BARA älskar dessa produkter.. Innan jag lägger mig ska jag smörja in hela 

baletten. Emskräm Silverlotion och Silversalvan och KS förståss..kanske jag då får vingar under natten 

jag måste även införskaffa den nya Silverkrämen. 

 

Maria Mia Holmberg. Hej! Jag vill tacka Anders Sultan med personal för ION KS. Var till tandläkaren 

på måndag och böt ut en plomb som höll på och lossna samt hade dem att kolla tandköttet när jag 

förut haft problem med det att det kommit blod förut nästan varje gång jag borstat tänderna. Fick 

höra att det ser jättebra ut och nu blöder det inte mer under tandborstningarna!  Har använt silver 

sedan första dagarna i september ifjol och är ordentligt nöjd med hjälpen av det och dessutom har 

jag inte blivit förkyld fast många runtomkring mig varit det. 

 

Johanna Landin.Kriget fortsätter. Bölden i min armhåla har varit stor som en apelsin. Nu som ett 

hönsägg. 

 



Ann Person. Bihåleproblem. Min dotter sprayade med rent ks i flera veckor. Sen har problemen varit 

borta. 

 

Kenny Ohlsson. Igen å igen å igen � Är så otroligt imponerad att du/ni (Anders Sultan) orkar å 

bemöta dessa sk forskningar/undersökningar eller whatever det är. Jag dricker 20ml ionosil varje dag 

sedan mars -17 och inte varit sjuk (förkyld feber) en endaste gång på snart 1 år. Tillällighet eller inte? 

Tack för att ni finns med all denna fantastiska kunskap! 

 

Ulrika Olsson. Min lilla hund på min profilbild väger 4 kilo. Hon borde bli blå först av oss alla, barn, 

vuxna, katter och hundar då hon är vit och liten. Vi dricker definitivt mycket mer än två gånger per år, 

använder salvor till allt med silver i till både barn och djur. Häromdagen var hon svullen inuti ögat, 

baddade med silver och på morgonen var det fint igen. Ibland ställer jag fram en skål med rent silver 

i, det tar slut rätt omgående. 

 

Nathalie. Guds vatten! Bra för allt. 

Anita. Ionosil, bästa Kolloidala silvret! Hjälpte mot borrelia. Och har fått bättre hy. 

Lovisa. Det bästa som finns mot allt. 

inga gullbritt isaksson. Har inte varit förkyld el.ont i halsen (peppar peppar) det bästa som finns mot 

alla virus o bakterier!!!och mot variga Nageltrång!jättebra!!! 

 

Michaela. Rena undret! Min man sågade av sig fingertoppen till nagelroten. läkaren sa att nageln/ 

fingret inte kommer att växa ut igen. Vi baddade från dag 1 med Kolloidalt Silver, Min man hade 

aldrig någon smärta! Och nu är fingret och nageln utväxt igen!!! Om man tittar noga kan man kanske 

se att den är sned;) Vi har också sedan 8 år (sen vi tar silver vid första tecken på ev förkylning inte 

varit förkylda någon gång,) När vår Hund hade öroninfektion baddade jag med silver och hon fick det 

i maten,,, allt borta efter 1 dag,, samma när hon skar sig i tassen,,, använde då IONsalva och badda 

med silver. 

 

Anne Marie Tålig. Jag har faktiskt inte varit förkyld sedan jag började med ks för ett år sedan, peppar 

peppar. Det är väldigt viktigt för mig att hålla mig frisk eftersom det alltid tar väldigt lång tid innan jag 

kan sjunga igen efter varje pärs. 

 

Bluebell. Helt fantastisk! Jag häller det här i en liten sprayflaska som jag sprayar ner i halsen när jag 

är förkyld/halsfluss och det försvinner på någon dag. Har även varit toppen på inflammerade sår 

samt vid orolig mage utomlands. 

 

Maria Nordström. Jag har provat allt mot mina eksem runt ögonen men inget har hjälp. Men efter 

några dagar med Kolloidalt silver var mina besvär avsevärt bättre och efter 3-4 veckor helt borta. 

Rekommenderar varmt denna produkt. 

Elin. Jag har provat kolloidalt silver och märkte att min förkylning gav med sig direkt. 

Drack även två kapsyler då jag blev matförgiftad och blev betydligt bättre på några timmar. 



Fungerar även superbra att badda på utslag. Badda rikligt och dagen efter hade det torkat ut helt. 

Otroligt bra! 

Nevada. Mig hjälpte det att andas mycket bättre annars svårt men nu underbar effter 1 flaska 

tacksam. 

Lovisa, 2015-03-20 

Mycket bra, mycket snabb leverans, mycket nöjd 

Monika Gonzalez, 2015-01-07 

Kollodialt silver är väldigt bra till både djur och människor. Används till allt från skrubbsår till orolig 

mage. Mycket prisvärd och snabb leverans. 

 

Lotta. Jag använder Kolloidalt Silver dels till min häst, dels till mig själv. KS hjälper till att rensa mage 

o tarmar på honom. Han mår MYCKET bättre när han får KS. Dessutom försvinner geggan i ögonen 

han annars får så lätt. På mig själv har jag använt det på huden. 

Jasna. Mkt bra produkt och snabb leverans. Har haft problem med magen i många år men sen jag 

började med MSM så har jag äntligen blivit bättre även mina leder som hade börjat kännas. 

Rekommenderar !! 

 

Monica Malmquist. Som massör så är MSM  ett mycket bra ämne att ge min kropp då den lätt kan bli 

trött och sliten. Rekommenderar det starkt till kunder och klienter. 

 

Maria. MSM, en fantastisk produkt som är lätt att blanda ut med alla typer av dryck. Påverkar håret 

och är stärkande. Rekommenderar starkt. 

 

Gitte. MSM stärker mina leder tillsammans med stabiliseringsträning då jag är överrörlig. 

 

Miguel. Jag tar en 1/2 tesked om dan och det hjälpte redan efter en vecka - Nu har jag inte ont längre 

 

Anne Rodin.Mår mycket bättre i min värkande kropp nu. Har ökat intaget och värken är nästan inte 

kvar! Är gastrik bypass opererad. 

 

Helena Lindell. Inte längre några knakande leder, mjuk i kroppen, samt naglar och hår har fått bättre 

kvalitet. 

 

Helena. Köpte detta efter ett tips från en vän. Efter bara några dagar känner jag att jag blivit betydligt 

piggare och har mer ork. 

 

Lotta boström. Glukomax äter jag inte själv men ger till mina hundar som har fått atros på gamla dar. 

funkar väldigt bra och de har fått bättre rörlighet. 

David. Har artros i knäet så Glukomax och MSM gör stor verkan och skillnad på arbeta utan värk eller 

frekvent smärta och timmar av vila efter varje arbetsdag! 



kerstin rautio-johansson. Jag blev rekommenderad denna produkt till min man, vi hoppas att 

glukosamin skall hjälpa honom. mannen som gav oss tipset lider själv av samma och har blivit så 

mycket bättre o behöver ingen o.p.så vi är hoppfulla. 

 

Karin. Min 13år gamla hund blir mjukare i lederna när han får Glukomax varje dag. 

 

micke. EMS fungerar bra för mina små hudproblem. Kan absolut rekommenderas. 

 

David. EMS är bra mot hudproblem. Klåda avtar omedelbart (för mig iallafall) har inte hunnit 

använda den så mycket ännu. 

 

Karin. EMS. Fantastisk salva som passar till allt och alla. 

 

Mats Sundelin. Härlig creme. Huden blir fantastiskt mjuk av den. Jag tar den på läpparna också på 

natten men jag kommer att köpa salvan också nästa gång. 

 

Mari Åhlin. Frågade mig fram om hjälp till mitt barnbarn som är så torr i hyn. Då Många 

rekommenderade EMS-Salvan eller EMS-cremen så testade vi! Trodde inte det var sant! Säger bara 

Att nu har hon EMS-SALVA både hemma och hos oss så vi alla kan smörja in henne då hon badat! 

Rekommenderar Både EMS-salvan OCH EMS-cremen! Ska erkänna-Farmor använder också EMS-

salvan. Supernöjd! 

 

Annelie. Min son har kronisk urtikaria som har lämnat stora öppna sår som aldrig läker. Vi har provat 

det mesta men inget hjälper. Han var skeptisk till ems-salvan till en början men nu har alla såren läkt 

till 90%. På bara 10 dagar ! Något som läkarna har kämpat med i flera år men aldrig lyckats med. Helt 

otrolig! 

 

Lena Lindqvist. EMSsalvan är min nya hudkräm, den är mjukgörande och luktar gott. Använder den 

också när jag gör ren hundens öron. 

 

Anjelina. Jag tycker att salvan var kanonbra mot finnar och kvisslor. Den är efektiv men samtidigt 

mild. Desutom luktar den gått. De dröjde ca 3 veckor innan man såg resultat, men dessa var varaktiga 

Dessutom fungerar salvan bra på torr och kännslig hud. Jag är mycket nöjd! 

Ann-Marie Lovén. Fantastisk kräm, dryg och skön att smörja in i huden. Tog bara några dagar, så var 

mitt inflmmerade ben mycket bättre. Verkligen värd priset!! 

Marina. Ems cremen använde jag när mina ben var så torra att det flög vita partiklar som fastnade på 

kläderna inte roligt att se o då kom jag på att jag hade en flaska stående som jag direkt tog o smorde 

på dagen efter syntes inget av de torra partierna utan benen var släta igen så nu underhåller jag med 

denna härliga. Samt att Ionosil håller jag min förkylning borta , bra mot svidande ögon öron, tar bort 

värk i halsen , diarre, utmärkt mot kattbett mm listan kan bli hur lång som helst. 

Ingegerd. EMS-cremen är underbar för min torra hud och inte minst som fotcreme - en favorit i 

badrumsskåpet. 



Märta Andersson. Använder EMS varje dag .Har inslag av eksem på händerna. Av salvan blir jag 

mycket bättre. Till saken hör osså att jag jobbar i storkök.. Skulle inte klara mej utan EMS salvan. 

 

Ann-Katrine Backman. Jag fick för en tid sedan höra om en man som blivit strålad mot cancer i 

halsregionen med ett större sår på huden som följd. Halva såret blev smort med EMS salva och 

läkningen var så markant mycket bättre på den insmorda sidan att läkaren häpnade och frågade vad 

mannen hade gjort för att uppnå en sådan skillnad i läkningen. Mannen berättade då att han hade 

använt sig av EMS salvan för att se om den kunde ha en effekt på läkningen, vilket det alltså hade. 

 

Mia Melin. Jag har alltid varit väldigt torr i huden och använt diverse feta salvor, nu smörjer jag hela 

kroppen och ansiktet med Silverlotion, funkar utmärkt fast den är så tunn. 

 

Inga Lindblom. En liten kul sak obs jag har inte läst om detta...MEN min katt bodde i en sommarstuga 

på somrarna. Och allt var ok sen på vinterboendet trivdes hon inte. Hon fick urinvägsinfektion varje 

höst och var jätte sjuk ( veterinären sa att det var vanligt när en katt inte trivs ) Så jag började 

överväga att avliva henne för hon blev jättesjuk var gång och jag tyckte synd om henne. Jag fick lite " 

silver vatten" av en kompis och den hösten blev hon inte sjuk. Tur eller inte vet jag men en katt kan 

inte "tro" på en sak. Så hon fick detta var höst och blev inte sjuk. Hon blev 22 år. 

 

Peter. Mamma hamnade till slut på avdelningen för palliativ vård, dvs, vi kan inte göra mer, vi förstår 

inte mer. Läkarna hade i ett av sina taffliga experiment stansat ut lite celler i armhålan. Såret läkte 

inte, såret läkte inte på flera månader. På avdelningen för palliativ vård vet alla att man inte kan göra 

mer, att kunskapen har gett upp trots att svenskarna bidragit till cancerforskningen sedan 

decennium. Jag tog med en flaska Ionosil Kolloidalt silver då man under armen stansat ut ett prov, 

vilket inte läkte på tre (3) månader pga nedsatt immunförsvar. Pappa pratade med sjukvården som 

konfererade. På palliativ vård ger man kunderna vin och whiskey, hoppet är ju ändå över. Personalen 

kom tillbaka och lät meddela att kolloidalt silver inte var ok. Pappa litade på mig och behandlade 

mammas sår med silver. Inom 48 timmar såg vi äntligen positivt resultat, efter ett par dagar hade 

såret läkt... Varför har jag agg till svensk sjukvård? Läs på! 

 

Nils Willysson. Jag har tillverkat eget kolloidalt silver i ca 20 år i början visste jag inte doseringen utan 

drack muggvis. Nu vet jag och tillverkningen blivit bättre men blå har jag inte blivit. Jag ligger nog lite 

under 10ppm. 

 

Mattias Lövbrand. Jamen givetvis. Läkemedelstrollen förlorar ju pengar. Detta fungerar helt suveränt 

(ja, jag har provat) för en fruktansvärd massa åkommor o.dyl., vore ju rent helvete om folk var friska 

och inte behövde vara beroende av svindyra mediciner. 

Ted Lenne. Utan silver hade jag levt med vidriga smärtor mest hela tiden, jag fick ett bättre liv efter 

jag blev tipsad om silver och tänker Aldrig leva utan det igen!!!!!!!!!! 

 

Carina Ejderstav. KS bästa som hänt mig! 

 

Anita Rickard Berg. Silvervatten är toppen mot mycket, prova det på nagelsvamp, finns inget bättre, 

på ålders fläckar är det toppen, har prövat det på utsidan av kroppen det är ett mirakelmedel. Så tag 



vad dom skriver med en nypa salt...... 

 

Anki Karlsson. Låter väldigt tokigt min katt har haft ögoninflammation och varit till vet. i flera 

omgångar..och inte blivit bättre. Har för en månad sen gett katten KS i ögonen varje dag och nu är 

kissen bra. 

 

Viola Marklund. Ionosil är jättebra. Jag sprejar på allt på mej som inte är okej och gurglar och sväljer 

dagligen. Silvergroggen är mycket bra vid all inflammation och infektion. 

 

Per J Almquist. Jag uppmanades att sluta med den där "skiten" (KS) eftersom det är farligt och giftigt. 

Ironiskt nog kom det från en som röker… 

 

Eva Johansson.  Det är lustigt....! Supa ihjäl oss går bra, bara staten sköter försäljningen...  Röka ihjäl 

oss går också bra - så länge man skriver på förpackningen att "rökning dödar" Ingen åtgärd från 

staten här...  Inga stora rubriker i tidningarna (däremot reklam för sprit och tobak) Mycket märkligt 

att reaktionerna uteblir när det gäller produkter som ÄR farliga... Maybe you are barking at the 

wrong tree...? 

 

Hanna Enell. Fantastiskt att det finns läkare som är villiga att ta till sig och titta på detta med ks, 

msm. På Sahlgrenska neurologen var de allt annat än intresserade av det fast min dotter blivit 

mycket bättre. Från sängliggande i mörker i 15m till att kunna gå i skolan.  

- vi ser ju att det hjälper dig men det är farligt så du måste fundera på att sluta ta det.  

Min dotter svarade - aldrig i livet! Och återgå till en bärkasse med läkemedel som inte hjälper och 

ligga i sängen. Nej tack! 

 

Mattias Lövbrand. Placebo placebo. Jag måste vara någon sorts übermäktig häxdoktor, som botar en 

katt med allvarlig örininflammation, som inte ens veterinärens antibiotika hjälpte mot - våldsam 

placebo! Kan försätta berg. Min egen seglivade bihåleinflammation försvann med en rasande fart 

också, men jag inbillade mig väl bara att jag var både sjuk och blev frisk. Bäst av allt var att jag lurade 

kattfan att han blev frisk, så bra att till och med veterinären gick på det. 

 

Lisa Engström. Jag blev av med ilskna svamputslag som jag fick under armarna. Jag baddade med 

silvet och på ngr timmar var det borta. 

 

Mika Rantala. Jag minns då jag började med silver för ett antal år sen, för det första såg jag att jag 

inte längre blev sjuk, inte förkyld ej heller vinterkräksjukan biter på mig, och att mina smärtproblem 

blev bättre. Jag hade inflammation i hela kroppen och ifall jag får problem med ibs, då behöver jag 

bara dricka en dl silver och efter några timmar så är det bättre, men jag minns i början då jag jobbade 

som kock, och arbetsgivaren beställde nya rockar åt mig, svarta, skitfina tänkte jag och drog på mig 

en ny rock, jobbade hela dagen och märkte då jag skulle byta on så var jag helt blå i armarna! Hjälp 

det är nog silvret, då var jag fortfarande djävligt formaterad och tänkte fan nu blir jag blå! men som 

tur var så gick det bort med tvål och vatten, men jag skrattar varje gång jag tänker på det! men tack 

till Anders att jag hittade detta fina vattenrenings preparat! 

 



Yvonne Martin. Jag tog med mig 0.5 L KS, en halvfylld burk MSM och en flaska EMS creme i incheckat 

bagage till Thailand i december. Hade oxå en liten sprayflaska m KS i handbagaget, inga problem 

varken dit eller hem. I Thailand tog jag en klunk KS m MSM varje morgon. Sköljde munnen m KS efter 

tandborstning i hotellets kranvatten. Mådde prima och inget problem med mage o tarm. 

 

Leif Olofsson. Jag hade sårskorpor och skrovlig hud här o var på flinten efter kylspray på solskador. 

Jag använde- använder EMS-salvan. Har använt den hyggligt ofta under ca 2 veckor eller mer. Flinten 

är läkt till 95%. Fortsätter tills allt är okej. Har tidigare använt flera olika hudkrämer utan resultat. 

EMS-salvan är mycket bra tycker jag. 

 

Veronica Abrahamsson. Öroninflammation.  Mitt klägga igen med, var proppfullt, säg att han går o 

suger ut örat, gegget gör inte huden bättre, blir ju bara mer inflamerat 

ta ut allt o börja spraya 

 

Jag var hos läkare 8 gånger på två veckor.  

13 december privat öronläkare ,,,utsug + nån salva i örat  

 

15 december Vcentral,,, var börja rinna gegga igen men ingen utsug görs 

 

18 december privat öronläkare,,, utsug kortisondroppar skrevs ut, skulle köra de flera ggr till den 

20:e... men jag tog KS istället 

 

20 december öronläkare utsug odling tas 

 

22 december Vcenrtal gjorde inget tvärfullt hör inget, tycker jag ska vänta på odlinssvar 

 

23december Vcentral inget görs, dom törs ej röra det 

 

26december inhyrd läkare från norrland var där, bad han om remiss till öron på sjukan då ingen på 

vcentralen hjälper o suger u, han skriver och han sög ut och satte i en alsoltemonad få ner svullnad, 

var fullt o varigt 

 



27 december Vcentral tog bort temponad, läkare skrev ut kortison recept, o mot klåda, jag hämtar ej 

ut utan börjar behandling med MSM + KS  

 

Så här den 27:e börja jag med KS + MSM  

 

30 december ringer privata öronläkaren för höra hur det är och ger svart på provtagningen 

 

Jag har hållt mig ren i fin i örat utan inflamation, exem, infektion o svamp... Återbesöket den 8 

januari ville läkare veta hur/vad jag haft. 

 

Jag är tacksam och jag har o känner inget i örat, inte ens kliar det. 

 

Elisabeth Wikberg. Jag baddade mitt eksem med Ks och det försvann.Jippi 

 

Veronica Abrahamsson. Vill även berätta att jag sprayar mina blåpannade amasoner. 38 åringen har 

varit så ful på magen o svårt få sina gröna fjädrar där, medan 68 åringen har fina fjädrar. Samma kost 

men nu har han fått fina fjädrar. När jag byter vatten sprayar jag i vattenskålen med, och 

papegojpelletsen som jag gör gröt av, blöter upp i vatten o mosar ihop sprutar jag med KS över jag 

tror detta gjort gott även för dom. 

 

Anna Andersson. Anders Sultan du är bara bäst alltså-och Ionosil också :) Som vi skrattade åt den 

roliga annonsen :) För det finns ju inte den minsta risk att dessa pengar kommer att utbetalas någon 

gång. Det vet vi ju alla som använder Ionosil :) Vi och alla våra djur förbrukar dunk efter dunk med ks. 

Och har gjort i så många år nu, och kommer ALDRIG att sluta med det eftersom vi alla mår så toppen 

av ks. Vi blir aldrig sjuka, inte ens maginfluensa eller förkylning. Vi har läkt otaliga sår rekordsnabbt 

med ks. Listan på alla de sätt som ks har hjälpt oss och djuren med kan göras hur lång som helst. Och 

vi har ju naturligtvis (trots hundratals liter Ionosil) inte fått ens en mikroskopisk liten blå prick. Det är 

ju faktiskt inte så konstigt tycker vi. Eftersom det är en total omöjlighet att bli blå av Ionosil. För 

varenda dunk vi har köpt har haft samma höga kvalité. 

 

Eva Sandren Larsson. Tar 0,5 dl KS varje morgon sedan ett halvår tillbaka. Sköljer munnen och sväljer 

sedan. Sist jag var hos hygienisten blödde det inte alls, som det alltid brukar göra! Tandläkaren tyckte 

allt såg mycket bra ut och tandköttet var i perfekt skick. Jag berättade inte att jag använder KS. 

 

Irene Fahlberg. Finns alltid hemma. Det enda som hjälper när jag fått vagel i ögat, baddat och sköljt 

ögat och det blir bra på några dgr. Vilket inte antibiotika gjort såsom salva till ögat. Även gurglat 

halsen vid rejäl förkylning. Hade även inflammation längst bak runt en tand , borstade m tandborste 

som doppades i kolidialt silver. Min räddning förkortar verkligen sjukdomssymtom för mig. 

 

Monika Rauhakari Bång. Förlåt men det är silvernitrat man blir blå av! Det finns inte i kolloidalt 



silver! Skrämselpropaganda från läkemedelsverkets allierade! Ytterligare någon som har betalts av 

dom som vill tjäna pengar på folks sjukdomar! Har använt denna produkt i många år och har hjälpt 

vid både influensa och magsjuka och även halsfluss! Under dom senaste åren har jag sluppit 

influensa när det har härjat här hemma! Åren innan jag började med KS så kunde jag ligga i influensa 

i åtta veckor! Samma är med sår på handen som försvinner på någon dag när jag sprayar ks på! Gör 

jag inte det så har jag ett sår i en vecka! Så det är skillnad! Sen beror hur bra mat man äter också om 

man har motståndskraft mot tex influensa! 

 

Pia Rive. Använder KS dagligen för att förebygga influensa och förkylning. Använder som munskölj 

också inga hål på många år och inte är jag blå heller. 

 

Gunnveig Lund. Life butikerna sålde kolloidalt silver för flera år sedan. Tog bort det under utredning 

och nu är det tillbaka�De som inte vill ha kolloidalt silver köp inte det då. Så är det med allt här i 

livet. Själv har jag alltid en 5 liters dunk i skåpet och dricker varje dag�INTE har jag blivit 

BLÅ heller efter många års användande. 

 

Annette Ericsdotter. VABRUARI? Detta minne kom upp! Och jag tänker: Thank God for KS! Tre 

sjukdagar har Prinsessan haft sedan hon startade på förskolan. En med feber - borta dagen efter. En 

med hosta - försvann efter huskur. En dag då hon kände sig hängig - för alla kompisar var sjuka.. Att 

äta oprocessad växtbaserad kost (vegan) med minimalt gluten och mängder med frukt och grönsaker 

samt KS (kolodialt silver) i det filtrerade vattnet ger jag all kredd. Även när hela avdelningar drabbats 

av magsjuka, pedagoger ligger utslagna och barnen kommer snoriga så förblir hon pigg & frisk. 

 

Maria Andersson. Förr hade jag mancold varannan månad men sedan jag började med KS för 1,5 år 

sedan har jag kanske haft början till förkylning 2 ggr. Dessa två gånger ökade jag bara intaget och 

vaknade sedan frisk. 

 

Margareta Jernung. Nej...man blir aldrig sjuk nu när KS finns… 

 

Carina Rohwer.  faaaseen..det ÄR det enda som hjälp mig ..silver bygger opp &penicillin slår ut !!! 

Mina bihåleinflammation är så gott som borta !! Det är då själv F att läkemedels industrin ska få tjäna 

pengar på & ha monopol . När naturen själv är den bästa medicinen. 

 

Sofia Lam. Jag har oxå swishat, håller tummarna att vi kan fortsätta bestämma över vilka alt. medicin 

vi vill behandla oss med. Är så otroligt tacksam för kolloidalt silver som har hjälpt mig med min 

allvarliga astma som jag har haft i många år. Skulle inte kunna leva ett stressigt o förorenat luft på 

våra vägar. Tack KS för att du finns. 

 

Jan-Åke Zladden Johansson. Använder KS dagligen som nässpray överlägset bäst provat mycket, pga 

syrgasbehandling dygnet runt är det stor belastning på näsa. 

 

Nettan Hammar. Har en vän som tillsätter silver till sin ismaskin. Nu slipper han glegget som tidigare 

bildades. 

 

Anita E A-sson Jag har just botat en KS o Tranbärskapslar, jag har tagit 1 dl KS spritt över dagen i 3 



dagar o fortsatt med 1/2 dl ytterligare 3 dagar även sprayat Ks upp mot urinröret. Lättnaden kom 

ganska snabbt men man får se till att det inte kommer tillbaka, nu åter till min lilla KS dos morgon o 

kväll. Jag blir sämre av citron. Ingen antibiotica på ca 3 år mot 3-4 ggr/år förr innan jag fann KS. 

 

Anita E A-sson. Jag har just botat en UVI med KS o Tranbärskapslar, jag har tagit 1 dl KS spritt över 

dagen i 3 dagar o fortsatt med 1/2 dl ytterligare 3 dagar även sprayat Ks upp mot urinröret. 

Lättnaden kom ganska snabbt men man får se till att det inte kommer tillbaka, nu åter till min lilla KS 

dos morgon o kväll. Jag blir sämre av citron. Ingen antibiotica på ca 3 år mot 3-4 ggr/år förr innan jag 

fann KS. 

 

Curt Larsson. Läste artikeln om kollodialt silver, det låter som att det skulle finnas någon biverkan på 

kollodialt silver! Vad är det som är konstigt? Enligt FASS så har alla mediciner biverkningar. Vad är det 

ni försöker säga! Om jag äter för mycket salt, så kommer jag att lida enormt, dessutom säljs det i 

mataffär utan varningar! Absolut allt är farligt om du äter för mycket av det! Årligen dör cirka 10 000 

personer i Sverige av MEDICINER!!! Och ca 300 000 personer i USA dör av mediciner! Mediciner är 

mycket farliga! I trafiken i Sverige omkommer 250 personer årligen! Alltså dödar LAGLIGA mediciner 

40 gånger mer än trafiken i Sverige! 

 

Nils-Åke Pettersson. Fluor lagras bla i benvävnaden dvs i kroppens skelett. Om man slutar helt inta 

fluor genom tex vatten och tandkräm resar kroppen själv ut fluoret via urinen genom det som kallas 

remodulering som är en ombyggnad av alla kroppens celler. Nedbrytning av celler tar 3-4 veckor och 

nybildning 2-4 månader. Man kan påskynda nedbrytningen genom att anstränga den del av skelettet 

som är spec. hårt förgiftat. För mig tog det just 4 månader att på detta sätt rensa bort en 

fluorförgiftning. Det var fantastiskt för jag kunde följa hur benvärken minskade för varje vecka. Tyvärr 

har jag ingen länk men prova att googla på "Tema Osteoporos" " Benvävnadens omsättning". 

 

Anna Vågberg. KS är det som räddar oss i vår fam när vi är sjuka eller skadade. Det man borde vara 

rädd för är kemikalierna som finns i alla piller man stoppar i sig. 

 

Viola Marklund. Värdesätter Ionosil mycket men tror också att Kefir är mycket bra för tarmen och 

magen och därmed för immunförsvaret. Druckit kefir i omkring 35 år och har en mage och tarm i bra 

skick,nu 88 år och inte ont någonstans för jag sprejar Ionosil på allt som inte är okej. nyss botade jag 

min katt från kattsnuva med att spruta i den 2ml Ionosil var 4 timme. Sjuk bara en dag.Är tacksam att 

jag funnit dessa hjälpmedel. 

 

Joel Svensson. Hällde i mig säkert en halvliter Ionosil en gång när jag hade magsår. Kändes mycket 

bättre efter det. 

 

David Lindberg. Har faktiskt tagit över 0,5 liter och det enda som hände var att det blev lugnt i kropp 

och knopp, egen erfarenhet. 

 

Ann-christin Schåman. Jag tar sedan ett år tillbaka glukosamin och mina fingerleder har lugnat sig 

betydligt. MSM tar jag också varje dag. 

 

Ann-Katrine Backman. Jag fick för en tid sedan höra om en man som blivit strålad mot cancer i 



halsregionen med ett större sår på huden som följd. Halva såret blev smort med EMS salva och 

läkningen var så markant mycket bättre på den insmorda sidan att läkaren häpnade och frågade vad 

mannen hade gjort för att uppnå en sådan skillnad i läkningen. Mannen berättade då att han hade 

använt sig av EMS salvan för att se om den kunde ha en effekt på läkningen, vilket det alltså hade. 

 

Britta Holmberg-Ek. Har ems salva som min ansikte creme nuförtiden, använder som undercreme 

och sedan nån annan utanpå, annars blir huden för torr. 

 

Kristina Stenevang .Det tog två- tre månader innan jag och min man upplevde effekt av MSM. Vi 

började med en halv tesked. Nu äter jag 2 tsk i C- vitamin varje morgon och min man 1 tsk. Hans 

knäonda är borta och jag mår bättre. Vi blir piggare också och magen håller sig i trim. 

 

Kela Molitor. Jag tog bara ett par kryddmått MSM när jag kände mig både piggare och fick mindre 

ont i leder. 

 

Anna Gunske. Jag tar 6 kryddmått nu. Utrensning är äkelsvett typ hela tiden. Började med vitaminer, 

sedan kostomläggning, så kom ks och msm till. Msm gör susen hos mig, ks känner jag inte nå skillnad. 

Nässkölja o gurglar med ks vid förkylning, tar det inte varje dag nu längre.O flitigt använd för yttre 

saker. För min make är det tvärtom. 

 

Susanne Nykvist Georgiou. Jag har fått starkare naglar tjockare hår starkare skelett och annat 

positivt inne I min kropp av MSM. 

 

Eva Svensson. En kvinna tog ks istället för krämen hon fått av läkaren. Blev snabbt bättre, vid 

återbesöket var läkaren förvånad över det resultat det blivit. Kvinnan vågade tyvärr inte berätta att 

det var ks hon använt men det gjorde henne bra. 

 

Anonym. Så en solskenshistoria: min hund, Berner Sennenherren Kafka fick en fettknöl på ryggen för 

omkring fem år sedan. Veterinären bedömde att den var så liten, att det inte var motiverat att 

operera bort den. I fjol började den växa och blev under senhösten stor som två tummar ungefär -

stor och ful där den stack upp ur pälsen, såg faktiskt riktigt äcklig ut. Jag drog mig för att föra hunden 

till veterinären, eftersom han konstaterats ha en onormalt liten lever, jag vill inte att han sövs i 

onödan eftersom jag tror att risken är stor att levern inte pallar. Men eländet på ryggen växte och 

började vätska, så jag tänkte att det är oundvikligt. Men julbrådskan och -helgen kom emot, så jag 

tänkte att jag provar silver och MSM innan jag ringer veterinären. Det var också ett sätt att skydda 

soffor och mattor mot "klått". Så jag tog bomullsrondeller som jag vätte med silver och strödde på 

litet MSM, lade som kompresser på knölen, virade gladpack om för att hålla kompresserna fuktiga 

och snodde ett gummiband runt. Ibland gled paketet på sned, ibland ramlade det bort. Jag minns 

inte exakt när jag började behandla (några dar före jul) eller hur många gånger jag gjorde det (ibland 

varje dag, ibland gick det några dagar emellan) eller mängder- jag "höftade". Trodde egentligen inte 

att behandlingen skulle ha någon effekt eftersom knölen var så pass stor och tjock. Förra veckoslutet 

då jag tog bort det senaste "paketet" hade knölen krympt litet och mörknat, så jag tänkte att ok, 

ingen brådska att ringa veterinären. Sprayade på litet silver när nu en flaska fanns inom räckhåll, och 

glömde bort det hela. Igår kväll när jag krafsade hunden var det nå´t som fattades på ryggen.... 

Knölen är puts väck, försvunnen! Den har fallit av (var vill jag inte veta....), det enda som finns kvar är 



ett litet, nätt sår. Gned på litet silverliniment blandat med kolloidalt silver och nu får nog det hela 

vara färdigbehandlat! Det kan ju för all del vara fråga om en tillfällighet eller placeboeffekten.... 

Hur som helst fortsätter jag nog skvätta i litet silver i vattenskålen ibland när jag råkar komma ihåg." 

 

Christer Lindström. Tack KS Silver. Jag blir glad att det är någon som kämpar för vår fria rätt att 

använda alternativa behandlingar av vår egen hälsa jag är frälst av KS silver fått så mycket bot och 

bättring , jag är 74 år förra året började massor bekymmer svåra herpes utbrott i synnerhet vid 

varma klimat vilket jag är nu utan problem första gången på 10 år utan utbrott, divertiklar i tarmen 

tagit också bikarbonat och silver kur mycket slem hosta bra början till kol inflammation i fotleden har 

sökt sjukvården utan hjälp dom bryr sig ringa om en i min ålder efter en rejäl kur med ks silver, och 

MSM för foten och inhalerat för lungor med sprejflaska som ger dimma mycket efektivt nästan ingen 

slemhosta mer jag har fått min hälsa till baka nu har jag trappat ner till mindre mängder men slutar 

inte med Ks Silver då jag är frisk från alla gamla krämpor tack Ks .silver och Anders Sultan, och alla 

andra som kämppar för vår hälsa!!!! 

 

Margareta Persson. Jag har själv fått tillbaka funktionen i mina knän (artros), var helt uträknad och 

sjukvården föreslog operation när jag blev äldre. Nu kan jag gå i trappor och hoppa igen! Det var 

genom naturliga preparat, även MSM och Glukomax. 

 

Jill Bolgert. KS tog bort min herpes, är så glad för det gör svinont, men nu borta på två dagar. 

 

Laila Hamberg. Fantastiskt, använder också KSoch MSM och blivit hjälpt med många krämpor. 

 

Linda Frank. Har ätit 1-3tsk MSM per dag i 9år. Första åren ibland 5tsk. Tog det för reumatiskt då dr 

skrev ut cellgift som jag vägrade ta. Hade ökad risk för blodpropp oxå. Mina prover är bra o mina 

inflammationer e borta sedan länge men kan ibland känna av de. Men ökar då dosen o värken 

försvinner. 

 

Therese Rosvall. Har haft samma fina snabba läkning med KS vid karpaltunneloperation på båda 

mina händer + en operation på min tumme. Även när jag skar mig djupt i handleden av misstag med 

hovkniven när jag verkade hästens hovar, la KS omslag direkt och tryckförband i stallet ( jo jag 

använder KS även till hästens sårvård) Tvättade med KS igen när jag kom, tejpade ihop såret (4 cm 

långt och 1cm djupt) och på med ny kompress med KS. Daglig tvättning och byte av kompress och 

dag 5 var såret helt läkt och såg jätte fint ut. 

 

Jannica Eklund Löfgren. Vagel. Ja! Min son (3år) hade en stor en när han vaknade i onsdags, det 

gjorde ont och han va rejält röd även under ögat. Vi sprayade ks på ögat och höll med en pads som vi 

dränkt med ks, morgon och kväll. På lördag morgon var den helt borta och det syntes inget. 

 

Lena Ekberg. Jag smörjer min hunds tassar med silversalva, och sprayar med KS mellan 

trampdynorna. Hans slickande har upphört helt, och det som varit rött (svamp?) ser mycket bättre 

ut. 

 

Vivi Grannas. Min son har biverkningar av starka Ep mediciner iform av besvärliga bölder, främst på 

ryggen men även lite på bål och bakom öron m.m tvättar morgon å kväll med Ionosil silver och har en 



speciell tvål Tytan som innehåller silver i duschen. Brukar dränka in en pad med silver och göra ett 

förband som får sitta ett par dagar när dom blir som värst inflammerade. 

 

Marina Korsström. Den har också hjälpt mig jättebra. Använde EMS tidigare och den var ocå bra men 

tycker silvercremen är bättre. Förut om vintrarna ville man inte gå ut...såg helt förskräcklig ut i 

ansiktet...nu ingenting sådan. 

 

Tove Lovén. Och jag vet en häst som länge haft problem med stora utslag som blev snabbt hjälpt av 

silverlotion. Ägaren sa att det var den billigaste behandlingen någonsin. Och det har inte kommit 

tillbaka. 

 

Britta Holmberg-Ek. Inget av apoteksmediciner /läkar recept hjälper mot candida, men ks att duscha 

med gör susen. Duscha också ofta ansikte med ks+msm hjälper mot att nästäppa tex. Tar alltid några 

msk med vatten då magen är sjuk, förkylning på gång? Då blir det rödvin, ks och citron. .......Har 

provat många olka mediciner men ks är faktiskt otrolig utan biverkning som man oftast får av 

mediciner. 

 

Margareta Aronsson. Det är otroligt bra med ks. Ja hade lunginflammation men ville inte ta emot 

pencillin för ja har så många andra tabletter . Så ja tog istället rött vin o ks.o citron . O när ja vaknade 

dagen efter va ja HELT FRISK . Vi trodde inte det va sant . Men det var sant ...o till barn är det oxå bra. 

 

Marie Winterstam. Har inte varit förkyld eller haft influensa eller maginfluensa sedan vi började med 

KS, 4 år sedan. Tar inget vaccin mot influensa heller. Och hunden mår bra på KS. 

 

Tony Berglund. Tar en liten hutt silver varje morgon, likaså i djurens dricksvatten, har inte varit 

förkyld eller liknande på över 6 år nu, om det kommer en liten känning så ökar jag på lite och det är 

oftast över helt på några timmar. Sprayar eller penslar alla sår med silver för att få snabbare och 

bättre läkning, fungerar fantastiskt bra. 

 

Maria Stor. Silversalva är super bra. Smorde det på min dotters eksem. Och eksemet försvann helt till 

slut.Och har ej kommit tillbaka. 

 

Kicki Johansson. Silversalva funkar skitbra på det mesta huden kan råka ut för! Använder den 

dagligen i ansiktet och min milda psoriasis är borta vid daglig användning. Normalt sett tvingas jag 

sola solarium minst 1 g/v för att hålla den i schack men det slipper jag nu. Även de vanliga ”plitorna” 

har minskat avsevärt eft den dagliga användningen. Jag har otroligt fin hud trots min ålder. (52). 

 

Therése Westfält. Silversalva. BÄSTA SALVAN!!!! 

 

Kimona Segerlöf.  Botade min andra gradens brännskada på handen (kokande vatten) med denna 

Silversalva. Läkte ut på några dagar! 

 

Emil Theo. KS hjälper otroligt på mina magproblem. 

 

Elvir Krujezi. Jag har blivit av med min fotsvamp genom att sprayar fötterna med kolloidalt silver och 



ha på lite bikarbonat morgon och kväll. Borta på en vecka men ska fortsätta med behandlingen några 

veckor för att vara på den säkra sidan. 

 

Curt Axelsson. Spirometri-test den 2018-01-22 , VC Hallunda . OK jag började med Ionosil´s KS år 

2011 . Testet från 2011 visade att lungvolymen var 33 % efter MÅNGA år av användande av 

Combivent från apoteket . Suveränt helt enkelt av KS som inhalerats med kompressor samt kanske 

även oralt intag eller så hade jag ej börjat med det då. Tror att jag tidigare fått hjälp med att KS 2.0 

sparat dokumentet från 2011. Bif. kurva visar lungvolymen 49 % efter c:a 3 års användning av 

Ionosil´s KS . Förbättringen blev c:a 50 % fortsätter strax med övrig år. 

 



 
 

Curt Axelsson.  År 2016 blev ett olyckligt år. Först Lunginflammation på våren. Fick ej använda mitt 

KS . Sedan kom operation av tumör på bukspottkörteln + att mjälten togs bort till 100 % + att jag 

opererades en till tumör på tarmen . Såklart kunde ej KS ordna allt det. Lungvolymen blev därför 

2016 endast 31 % . Hittar ej siffror från 2017 men sjuksköterskan angav att lungvolymen var 34,5 % 



även då . Det vill säga exakt samma resultat som nu den 2018-01-22 dvs 34,5 % . Jag är övertygad om 

att min sjukdom gjort det svårt = omöjligt att nå värdet 49 % lungvolym eftersom jag dels varit sjuk 

dessutom att jag idag är 74 år om 1 månad dvs jag var 7 år yngre 2011 & det är en jäkla skillnad. Hare 

bra & tro på Ionosil´s KS 10 ppm om du lider av Kol. 

 

Lena Hellstrand. Gick hem igår med nästan 39 i feber o ont i halsen. Sippade KS med citron i i 

omgångar under kvällen. Mådde redan bättre innan läggdags och idag är febern nere och halsen 

känns fin. En härlig utrensning (snytning) kom när jag vaknade och funderar på att jobba i morgon. 

Hmm... Försäkringskassan borde dela ut detta till sjuka gratis o spara pengar till olycksfall och andra 

behövande… 

 

Elina Müllback. En av mina katter har råkat ut för slagsmål, kom hem både haltandes och sårig... jag 

såg i någon tråd att man kunde göra en blandning på MSM och KS så jag testade detta och har 

sprayat på i tre dagar - nu haltar han inte och såret är läkt. 

 

Petra Danielsson.  Fick höra att en överläkare anestesi på ett stort sjukhus i Sveriges största stad 

rekommenderar KS, med tillägg att han inte får göra så....!! 

 

Benny Hald. Har druckit KS i många år i familjen och tack vare det klarat oss igenom både 

förkylningar, magsjuka och kräksjuka. Både vuxna och barn har enbart upplevt positiva effekter, 

ingen negativt överhuvudtaget. Även tagit bort öroninflammation två gånger. En fantastisk produkt. 

 

Johanna Nygren. Bara bra erfarenheter av KS! Vi tar det mycket utvärtes, tex en gång när jag hade 

ögoninflammation, fick droppar av läkaren, tog och fick tillbaka ögoninflammationen i 3 omgångar. 

Sista omgången tog jag silver istället och vips borta! Spayar på sår när barnen skadar sig. Använder 

som vattenrening. Min man tar en shot varje morgon och tycker att det funkar bra. 

 

Nina Börjesson. Har gett MSM till häst i flera år. Starkare hovar,fin päls och man, piggare,bra 

tarmflora,svavel (som MSM är) är även insektsavstötande,rensar ut slaggprodukter, bättre muskler,ja 

listan är lång. MSM går till den delen i kroppen som behöver det. På hästar behöver man inte vänja in 

som på människor,kör 1 msk på min isis. 

 

Zara Persson. Jag ger MSM till mina hästar, har en unghäst, svart-vit skräck och hon blev liksom 

mjällig och glanslös ibland. Det försvann, hennes päls är fantastisk nu, fluffig, tät och silkeslen nu på 

vintern. Blank på sommaren. Min äldre Tinker herre får också detta tillskott då hans hovar blev lite 

fnasiga då skorna togs bort, de har blivit mycket bättre. Hans man har blivit tjockare och växer bättre, 

han känns även piggare. Jag tar själv MSM, den hjälper mig mot min migrän. 

 

Ann Person. Vår hund simba en labrador på nyss fyllda 13 år har de senaste 4 åren fått ks i sitt 

dricksvatten och fått en tsk msm varje dag, nästan i alla fall. Han är väldigt pigg och snabb för sin 

ålder men har tyvärr som många labradorer tydligen fått eksem. Som dämpar vi med silverlotion. 

Funkar väldigt bra. Cocosolja blandat med msm på eksemen funkar också bra. Dessutom bara älskar 

han cocosolja så det är lätt att få i honom msm. Bara blanda och ge. 

 

Elisabeth Andersson. Används här också varje dag till både min cocker George och mig själv. Droppar 



i hans ögon 3 gge/dag, sprayar i hans öron, tvättar hans ragader och mellan hans tår. Han får även KS 

att dricka varje dag. Det är bara för honom att välja. 

 

Maud Hilton. Har druckit ks i 7 år. Innan vi började med ks hade min man och jag munherpes. Mins 2 

utbrott per år. Vi har inte haft ett enda herpesutbrott sedan dess. Är heller aldrig förkylda. 

 

Janne Jaloma. Jag kan intyga att silver fungerar på ringorm. Jag fick ringorm när jag fick hem min 

senaste katt för ca 4-5 år sedan. Sa jag kurerade mig själv och 2 katter på det iallafall! 

 

Ingrid Fagundez. Byt ut inhalatorn mot en 100 ml spray flaska från ION Silver. Böj huvudet bakåt o 

spraya. Själv har jag gjort erfarenheten att resultatet är häpnadsväckande. 

 

Emma Brink. Mykoplasma kan sitta i luftvägarna. Jag har haft det i ett år nu och får ibland svårt att 

andas, men oftast mycket slem som inte kan hostas/harklas upp. Känns trångt och otäckt. Vården 

gjorde inget och tiggde till mig ett svalgprov som kom tillbaka som "normal bakterieflora". Påkostade 

ett test själv och då visade det sig att jag bl.a. har rikligt med mykoplasma. så det var inte konstigt att 

jag har svårt att andas. Det som hjälper är att spruta KS i näsa/hals, för antibiotikan tog inte väck 

infektionen..... 

 

Lisen Persson. Fick en kraftig magsjuka i måndags. Kände mej inget vidare...men vid lunchtid så kom 

jag på att jag skulle testa med att ta 1/2 dl Ionosil och redan efter någon t imma kunde jag förnimma 

ett lugn i magen. Nästa morgon var jag helt frisk. Fantastiskt. Jag hade INTE blivit frisk så fort utan 

nån hjälp, jag lovar. 

 

Maria Diana Rosenstam Hellsing. Skulle vilja berätta min historia kring ks. Har under ca 10 års tid fått 

herpesutslag i nacken, som kommer och går av stress lr för mycket sol. Och värst va det förra 

sommaren. Stor som en knytnäve. Började med ionisil , både spraya och dricka 1 dl/dag. Herpesen 

försvann inom några dagar, men fick en magkänsla att fortsätta dricka 1dl/dag. 2 mån senare kom 

det. En mask. En bandmask lr binnikemask som det heter oxå. Sååå vidrigt! Tanken "hur länge har jag 

haft den?" Och "hur många människor går omkring med parasiter i sina tarmar?" Har varit trött i 

många år, men tänkt att det berodde på min ptsd. Men fattar nu i efterhand att det berodde 

säkerligen på något annat. Tankarna snurrar. "Va det den där vidriga råbiffen 2005 i Kina?" Varit hos 

läkaren och har iallafall inte nån parasit i mina tarmar nu. Måste sluta grubbla på när , vart och hur 

jag fick den, utan istället va tacksam att jag hittat ks. Kommer göra kurer med ks minst 1/år resten av 

mitt liv. Och rekommendera till alla jag känner. Hoppas jag inte fick er tappa mataptiten bara? 

 

Marianne Norden. Ville bara berätta hur glad jag är. jag har blivit så bra från min atros i vänster knä, 

haft en otrolig smärta som gjort att jag haft svårt att röra mej. Sova och överhuvudtaget fungera. Nu 

har jag i några månaders tid druckit kollodialtsilver minst 1 dl om dan, tagit msm och D3, 2000ie och 

liposomal C vitamin och selen .. hel plötsligt en natt var smärtan borta, vet inte om det är någon 

enstaka produkt som gjort det, eller allt tillsammans, men spelar ingen roll. Ångrar så förtvivlat att 

jag lät läkarna förstöra mitt andra knä. Tyvärr tror jag att det inte går att förbättra det, dom gjorde en 

allvarlig miss som dom inte vill erkänna. Men det står i journalen. 

 

Carola Hellström. Fick också utslag i ansiktet av MSM men det är utrensning nu är dom borta beror 



nog även på vad man äter mm… 

 

Ewa Winger. TACK till gruppen och framför allt Malin Andersson och Curt Axelsson för all hjälp! 

Mamma är 74 år. Har svår KOL och har fått mycket hjälp av att inhalera Ionisil Silver och har även fått 

hjälp med vilka kosttillskott hon ska ta. 

 

Birgit Axelsson. Jag började använda Ionosil invärtes 2004 och har mycket goda erfarenheter av det. 

 

Marie Pettersson. Bor på Cypern och har ett gäng katter som kommer och äter varje dag. Några av 

dom har fått ögoninflammation, så jag sköljde deras ögon med KS och nu är dom bra igen. 

 

Malin Lundin. Jag har just klarat mig från magsjuka, influensa, förkylning och öroninflammation, 

vilket har däckat de andra i familjen, tre barn och en man. Allt med hjälp av KS! 

 

Leif Leffe Lindblad. Kan nämna att jag haft grumlingar i ögonen och halvbra syn under flera år. Jag 

har använt KS Ionosil oralt och droppat i ögonen med bra resultat. 

 

Catharina Berg. Svep 1dl ks oavsett kräkning eller diarré det stoppar magsjuka direkt i våran familj. 

 

Hjördis Herlitz. Jag har tagit kollidalt silver i 5 dagar och hjärtsäcksinflammationen( influensaviruset) 

är borta. 

 

Ninnie Britasdotter.  Jag hade en katt som jag älskade mer än allt annat. Han tvärvägrade att äta 

innan han hade fått sitt ks i vattenskålen. Rent. Han blev 22 år. 

 

Gunilla Andersson. Började äta Msm ock ks mot mina exem i ansiktet som jag fick efter en 

penicillinkur och det började lägga sig efter några dagar. Svavel är viktigt för huden… 

 

Kerstin Wagner. Efter numera 6 månader med MSM och KS har min astma blivit så mycket bättre att 

jag kunde halvera mitt Kortison. Trots kylan! Jag dricker bara. 

 

Karin Hellman. Jag känner att min astma är bättre också! 

 

Eva Jonsson.  Astma. Samma här! 

 

Högmo Ann-chatrine. Tack Anders Sultan fantastiskt bra utförligt beskrivet jag tar MSM varje dag 

började med det 2012 efter trafikolycka där två ryggkotor blev krossade. Läkningen gick mycket bra. 

Känner inte av det idag. 

 

Agneta Wallin. Så glad, min solskenshistoria, ja fick cellförändringar 2014, operera så mycket det gick 

med ta bort livmodertappen, men det försvann inte, så gått o tagit prover varje halvår, och för varje 

halvår så har dom att ja skulle ställa in mig på operation ta bort livmodern, så var det kvar i januari så 

skulle det bli operation, ja börja oktober förra året med både ks och msm, så nu när provet togs och 

gjorde så ont för det är sådana ärrbildningar efter dom har varit där varje halvår, så fick ja brev efter 

tre veckor, att allt var borta, friskförklarad, så glad, längst inne så trodde ja inte det var borta… ja ja 



tänkte nu ska skiten bort hahaha, så ja börja med och dricka en halv dl. ks, på dagen och 1 msk 

morgon o kväll, första veckan, och börja med msm, men prova med ett kryddmått men måste backa, 

sedan, efter den första veckan tog ja 1 msk ks tre gånger om dagen, och sakta öka på msm, tills ja 

kom upp i en tesked, och så fortsatte ja tills provet togs, ja kände ju att det var en förändring, för 

dom har ju i en ättika, och det har svidet som eld förut men inte sista gången, ja sprutade inte upp 

något i underlivet. tycker ja är så pigg också emot före innan ja börja, ja så skönt o slippa ha detta 

ligga inom sig, o varje halvår får lika dåligt svar, är inte roligt, och är man 62 år också så vill man inte 

gärna ta denna stora operation heller. så ja hade tur att det verkade, eftersom ja inte hade någon 

helst vetande hur mycket eller så det skulle behövas. 

 

Therese Mellgren. Dom få gångerna som mina tjejer blir sjuka så får dom alltid silver flera ggr per 

dag. Jag upplever att det hjälper och det kommer jag fortsätta med. Skulle dom mot förmodan få 

mässlingen så ger jag dom silver då oxå. Men ser framför mej att dom klarar sej från det. 

 

Sonja Hällström. Jag har droppat i ögonen i snart 3 år utan att få några problem, snarare har jag fått 

mycket bättre syn och klarar mig utan glasögon. 

 

Ingegerd Treutiger. Jag droppar KS i ögonen om de är irriterade - blir snabbt bättre! 

 

Eino Nordström. Problemet är att de flesta människor idag är för bekväma. De sväljer okritiskt 

massmedias påståenden. Då slipper man ju tänka själv. KS kommer aldrig att bli allmänt erkänt förrän 

massmedia släpper fram positiv information om KS. Och det gör läkemedelsföretagen allt för att 

stoppa eftersom deras vinster skulle minska drastiskt. I USA har många läkare som praktiserar 

alternativ medicin dött i mystiska ”olyckor” efter att varit alltför frispråkiga. Mitt intresse för KS 

började för ca 3 år sedan. Jag läste om det på nätet (både positivt och negativt) och beslöt mig för att 

prova själv för att kunna bilda mig en uppfattning. Har tagit KS sedan dess, inte dagligen men vid 

behov. Har inte haft förkylning eller influensa eller vinterkräksjuka sedan 3 år tillbaka. Så jag oroar 

mig inte speciellt för hotet de målar upp i programmet. Jag hoppas bara att tillräckligt många börjar 

använda KS så att massmedia till slut tvingas erkänna att det fungerar. 

 

Birgitte Stjärne. Min son brände sin hand och arm för flera år sedan när silverplåster var helt nytt och 

Astrid Lindgrens sjukhus testade det. Det gjorde ont i början men läkningen var fantastiskt snabb och 

han har slapp infektioner. Idag syns inga spår! Så upptäckte jag kolloidalt silver första gången och 

använder det nu alltid när någon bränt sig. En fantastisk produkt. 

 

Nicci Vinelöv. Min dotter brände sig på öppna spisen när hon va liten. Varvade KS med ren aloe Vera 

direkt från plantan. Läkte snabbt å hon gnällde inte så mycket. Hon va bara 1. Eterisk lavendelolja ska 

också vara riktigt bra när man bränt sig, jag uppfatta dock de som väldigt starkt och föredrar aloevera 

då de är svalkande med. 

 

Cecilia Edström. Förra helgen så brände jag högerhanden rejält. Lagade mat i en gjutjärnspanna som 

jag hade i ugnen på 250 grader, tog ut den från ugnen och satte den uppe på spisen, en minut senare 

hade jag ”glömt” att handtaget var hett och tog ett rejält grepp och skulle lyfta den på ett underlägg. 

Brände mig rejält, jag satte handen i ett djupfat med KS och höll den där i fyra timmar. Smärtan avtog 

lite i taget, jag skulle nog säga att jag var i princip smärtfri efter fyra timmar. Och inga blåsor, utan nu 



några dagar senare endast lite förhårdnader, speciellt på långfingret var jag brände mig som mest. 

 

 
 

Rosa Munda. På dessa få dagar är min fibro värk helt borta så jag är mer än nöjd över KS. 

 

Eva Sjölin. Ja man känner själv hur mycket KS man skall ta, själv började jag med en på fastande 

mage på morgonen. Sen ökade jag till 2 eller till och med 3 om dan ett tag. Har haft maggatarr i över 

30 år,samt ledinflammation som blivit bättre efter ett halvår. Var och en hittar sin egen dosering, alla 

gör vi olika det som är bra för mig,kanske inte passar någon annan.Just nu tar jag bara en sup på 

morgonen fastande. 

 

Carli Jönsson. När det gäller dina ledbesvär kanske du kan testa MSM, kolla Bodystore !���. 

Jag tar detta mot Artos i knä och kan promenera i princip hur långt som helst. Åker jag bort och 

glömmer det hemma, blir det mycket kännbart, börjar halta.... 

 

Markus Andersson. Hej! Är rätt ny inom detta med kolloidalt silver. Jag har druckit, sköljt munnen 

och droppat i öronen varje dag nu i cirka en vecka. Har problem med min tunga, något som kallas 

geografisk tunga, som är en slags inflammation vissa får. Jag skulle gissa på att jag fick det p.g.a. en 

kost med alldeles för mycket mjölkprodukter och mat med lågt PH-värde. Jag tror att denna 

inflammationen har varit grunden till att jag även ofta haft ont i halsen och ibland öronen. Detta har 

gjort att jag nästan konstant har känt mig trött och hängig eftersom kroppen hela tiden har försökt 

att motarbeta detta. Hursomhelst så kände jag skillnad redan efter första dagen och nu kan jag äta 

stark mat utan att det känns som att någon sprutar med eldkastare på min tunga. 

 



Ida Adler. Använder KS mest som spray på bäbisrumpan. Sen även invärtes vid behov och även vid 

mensvärk (fungerar utmärkt mot min mensvärk och då har inget annat fungerat förutom Ipren) nu 

slipper ja ta Ipren! Använder även till hunden. Min son hade magsjuka nyligen och vaknade på 

morgonen med en illröd rumpa så han gallskrek när man skulle byta blöja eller rörde vid de, spraya 

hans rumpa hela dagen och smörjde med silversalva redan på kvällen var detta mycket bättre! 

 

Hanna Frost. Alltså det här med KS och öroninflammation, tredje gången i sitt liv som den här killen 

har det och lika många gånger har jag behandlat framgångsrikt med KS. Ett par droppar i örat samt 

en tsk dag och kväll som en "antibiotikakur". Funkar varje gång. 

 

 
 

Sunnis Sunna Stina Kuoljok. Jag har haft psoriasis i typ 30 år, massa utslag och ont i leder. Är nu 

sedan ca 2 år tillbaka så gott som besvärsfri. Började med Msm av andra orsaker men märkte ingen 

skillnad så slutade när påsen tog slut. Fick därefter det värsta skov jag någonsin haft. Hade tom utslag 

i ansiktet. Provade med allt för att det skulle lindras, smorde tubvis med kortison men inget hjälpte. 

Tog över ett halvår innan jag kom på att jag hade ätit Msm hösten innan och slutat. Köpte en ny påse 

och all psoriasis försvann på ett par veckor. Ingen koständring eller salvor eller nåt. Äter sedan dess 

en matsked/dag och psoriasisen har hållit sig borta förutom lite vid öronen. Får tillbaka fläckar om jag 

slarvar. 

 

Anna Sofia. Jag har också haft Pso sedan jag var väldigt liten. Började med msm plus lite annat sedan 

ca 2 1/2 månad och har också upplevt den intensiva klådan " håll ut och fortsätt... det blir bättre 



och bättre # från att ha varit totalt tatuerad med psoriasisfläckar på framförallt bröst, mage, rygg 

och axlar ser jag och känner mig nästan helt fri. Det är en bit kvar dock innan jag känner mig helt 'fri' 

$ maten mycket viktig! Sprayar ks på kroppen sedan ca 1 1/2 månad tillbaka. Relativt nytt för mig 

men jag måste säga det ger snabba resultat,  dämpar dessutom klådan. 

 

Raimo Heino: Cancer - en folksjukdom i lagens namn! 

Med stor tvekan har jag skrivit några sidor om cancer i min kommande bok. Cancer är nu en 

folksjukdom och har gått om hjärt-kärlsjukdomar som dödsorsak nummer 1. Över 60 000 personer 

insjuknar årligen i Sverige i cancer och över 500 000 personer lever idag med diagnosen cancer i 

Sverige.  

Tänk er att minst 30% av cancer skulle inte uppstå om alla tog kosttillskott med Selen. Vidare så 

skulle inte heller 1/3 av de som har cancer idag inte fått detta om de hade tagit 50 ug Vitamin D3 

dagligen. 2009 var jag på en heldagssymposium om D-vitamin på Akademiska sjukhuset, Uppsala. Där 

sa ledande svenska forskare detta om sambandet mellan cancer och vitamin D3. 

Med kosttillskott av både selen och Vitamin D3 kan man förebygga förekomsten av cancer med minst 

30% - men enligt läkemedelslagen är detta förbjdudet. Kosttillskott får inte förebygga sjukdomar. 

Tillskott med Selen och Vitamin D3 skulle kunna besbara enormt mycket lidande och friställa 

ekonomiska resurser till förebyggande vård. Men den svenska läkemedelslagen hindrar och skyddar 

Big Farma. 

När skall "folket" ställa politikerna till svars? 

 

Malin Andersson.  Ja, jag har också läst mycket om detta. Det finns ju flera vetenskapliga studier som 

visar att extra intag av vitamin D3 ger minskad risk för återfall av tjocktarmscancer och bröstcancer 

(och även andra cancerformer); samt även tillskott av selen. Riskreduktion är så stor som 50% 

respektive 80% när det gäller bröstcancer och tjocktarmscancer!  

 

Jag är faktiskt väldigt arg och upprörd över att onkologer inte ger patienter råd om att ta extra 

tillskott av just D-vitamin och selen. Faktum är att det inte ens är praxis att kolla D-vitaminvärde hos 

cancerpatienter, vilket bl. a. Henning Saupe (som själv är läkare och jobbar med cancerpatienter) har 

kritiserat. :(  

 

Selen är ju ett mycket viktigt spårämne, och faktum är att de flesta (om inte alla) svenskar har brist 

på detta ämne. Det återfinns ju knappt i våra jordar, och om det inte återfinns i våra jordar så kan det 

inte heller återfinnas i vår föda.  

 

Jag blir vansinnig på myndigheter som påstår att de flesta ej behöver tillskott, att vi får i oss selen " 

på annat sätt" trots att så ej är fallet för de flesta :( Man rekommenderar inte ens tillskott av D-

vitamin för de flesta, trots att nästan ingen svensk får i sig D-vitamin på vintern, såvida man ej åker 

på solsemester. Man kan ju bara få i sig c a 10-20% av RDI av vitamin D3 via kosten i de flesta fall.  

 

Jag läste en hel bok om selen (skriven av en finsk forskare) redan för 25 år sedan, och redan då insåg 



jag hur viktigt detta spärämne är.  

 

Det finns ju studier som klart visar att brist på bl. a. selen och C-vitamin kraftigt ökar risk för många 

sjukdomnar, inkl. cancer.  

 

Det mest skrämmande är att de flesta läkare inte ens vet vad selen är, eller vad det har för funktion. 

Det samma gäller dietister. Man vet knappt något om D-vitamin heller, i de flesta fall. Många läkare 

tror att man endast behöver D-vitamin för att förebygga benskörhet, samt att man kan bilda d-

vitamin via solen året runt.  

 

KATASROF! :(  

 

Sedan har ju de flesta brist på många andra näringsämnen också … 

 

Jessica Palmgren. Ger min katt 10ml KS varje dag i pimpett. För ett år sedan hade hon astma, 

veterinären sa att jag behövde inhalator med kortison till henne och blev det värre fick vi avliva 

henne. Började då prova KS istället och katten får inga anfall så länge jag ger henne det. Hon hade 

även kronisk uvi som också är borta. Har heller ingen blå katt, dock har hon blåa ögon men så är hon 

en Raggdoll också. 

 

Helena Soljänta. Jag botade lunginflammation med kombinationen KS, Manukahonung, Ingefära och 

gurkmeja. 

 

Gunilla Lee. I förrgår fick jag helt plötsligt stark frossa o låg i sängen med vantar o mössa. Kunde inte 

sluta skaka. Sen hade jag feber, har jag inte haft sen jag var barn. Tog en silvergrogg i små klunkar, 

tog en alvedon och lyckades somna trots frossan. I morse vaknade jag pigg som en mört och var som 

vanligt igen. Mirakel - och silver, förstås. Tack, tack! 

 

Therese Bergenhök. Jag värmer KS i mikron i en mugg och andas in och dricker... tror det blir lättare 

att andas då jag har lunginflammation....har läkemedel också men det känns bättre med KS. 

 

Sara. Är så glad att jag provade MSM! Min första burk är slut nu och jag ska köpa en ny direkt. Jag har 

fått mycket bättre hy, och värk jag ofta haft i muskler och leder har försvunnit. Jag får aldrig 

spänningshuvudvärk längre efter jobbet. Dessutom märkte jag stor skillnad på ork när jag varit ute 

och sprungit, orkar galet mycket mer än förut. Värt att prova säger jag bara! Trappa upp långsamt ett 

kryddmått i taget. Jag har dock väldigt svårt att få i mig dom 3 tsk jag skulle vilja äta, smaken är ju 

inte så rolig hehe, blandar med proviva eller brustablett C-vit. 

 

Line. MSM. Kan inget annat än att hylla den här produkten och ska nu köpa andra burken innan ens 

den första är slut. Äter i syftet till att håret ska växa bättre, märkte först på ögonfransarna som blev 

längre och naglarna som blivit starkare! Löshåret brukar jag sätta om var sjätte vecka men fick ta ur 

det efter tre denna gång efter jag ökat dosen till en tesked på fjärde veckan. Är mycket nyfiken på 

vad produkten kan göra för håret på kommande halvåret om det fortsätter växa i denna takten. Har 

redan rekommenderat till vänner! 

 



Koff. Ionosil. Funkar klockrent. Har använt denna produkt i drygt tre månader och jag är förbannad 

att jag inte visse om den tidigare. Mår bättre på alla sätt och huden känns bättre. 

 

Jennie Sjöström. Min man har psoriasis samt psoriasis artrit. Han mår bara sämre och sämre och tar 

nu cellgiften metatroxate. Den enda krämen som hjälper för att lugna hans hud är silversalvan. Han 

tar testat ALLT! 

 

Stine. Fant ut i dag at legen min (og hele hans familie ) drikker kollodialt sølv!!!!!! Og bruker 

det til øyne, sår etc etc... Må være vanskelig, sitte der med reseptblokken og skrive ut allverdens 

medisiner, uten å ha lov til å tipse pasienter om dette , da mister man jobben. 

 

Ted Lenne. Min katt får det varje dag i vattnet, om han inte får det blir han väldigt slö och orkar inte 

ens hoppa upp i min ganska låga soffa, med ks springer han utomhus och är Mycket piggare, han är 

15 år. 

 

Inger Billman-stark.  Jag har haft ett helsike genom åren för att få i mina katter maskmedel. Numera 

dricker de ks och mår väl utan mask. . Mina katter har blivit 22 oc 18 år och de jag har nu mår 

utmärkt. Ks har dessutom varit en del av att klara min cancerbehandling . Mina katter har ont haft 

mask på 15 år. Totalt 4katter. Jag hämtar er förkylning på väg med silvergrogg. Jag är övertygad om 

att det är kände. Använder det på sår.  

 

Nicci Vinelöv. Ger mina djur renat vatten. Minsta tecken på ohälsa så bytar jag ut vattenskålen till en 

skål med KS. Har bara ”räddningskatter” varav en var full med skabb och hade extrem kattsnuva. Folk 

som såg henne frågade varför jag inte avlivade henne.. %� hon blev frisk efter några dagar med 

KS drickande. 

 

Eva-Lisa Latvela Axelsson. Har en skvätt KS varje dag i vattnet åt hunden. 

 

Sara Svärdström Fd Unosson. Vår katt och hamster får alltid KS att dricka. Katten får även en skvätt i 

blötmaten. 

 

Inger Billman-stark.  Ja KS i vattnet ständigt. Ingen mask trots att båda går ut och in. Friska o fina och 

inte minsta blå ton i pälsen 

 

Åsa Eriksson Gustafsson. Min katt får alltid KS i vattnet varje dag, sedan 3 år tillbaks, han har hunnit 

bli 20 år och är utekatt! Mask var det flera år sedan han hade. Men det häftigaste av allt och det som 

fick mig att bli övertygad att silver är bra var när han för 3 år sedan skulle operera bort 11! tänder 

pga tandsten. Prognosen i tandköttet efter op såg inte så bra ut och veterinären sa att det hade varit 

som att sy i köttfärs. Men på efterkontrollen 1 vecka efteråt kunde hon knappt tro sina ögon, allt var 

läkt jättefint och han är mådde toppen! Är övertygad om att det var för att han fått KS i sitt 

dricksvatten efteråt! 

 

Pai Rosenberg. Jag ger mina katter en skål med och en skål utan. När adopterade kissarna hade den 

ena diarré och var nästan alltid dålig i magen. Jag tog honom till veterinären och gav specialkost och 

mjölksyretabletter men det hjälpte inte så mycket. Först när jag började blanda c:a en matsked KS 



med vattnet blev han bra i magen för första gången någonsin på bara två veckor! Dessutom har han 

blivit så mjuk och glänsande i pälsen. Så vi rekommenderar det varmt. 

 

Veronica Abrahamsson. Jag har en liten sprayflaska med KS i som jag sprayar några ggr i 

vattenskålen o sedan i med vatten..detta till papegojor o kanin o hundvattnet. Papegojjorna sprayar 

jag KS över pelletsen med innan jag blötlägger den. Kan säga dom har fått finare fjädrar. Varje dag. 

Ibland tar jag sprayflaskan med 6 del KS 1 del MSM o sprayar över med. 

 

Peter Karlsson. Ks i vattnet hela tiden, kissen har inte haft mask på 4år, förrut 2-4ggr/år samt att hon 

inte mådde bra med avmaskningsmedlen. 

 

Tommy Ringbom. En liten Rapport. Började andvända KS för 4 dagar sedan för mitt KOL å det har 

redan gjort värkan!! Min slämbildning har blivit bättre samt att det känns lättare att andas Tack för 

att jag fick vetskap om produkten. 

 

Johanna Sofia Siljehagen. Jag gjorde det med katterna då de hade diarree och baddade också ett fall 

av ögoninflammation. Gick över på en dag. Testade med två skålar, en utan och en med KS...katterna 

drack från KS skålen direkt. Mina katter är utekatter så de råkar ut för saker hela tiden och KS har löst 

i princip allt! 

 

Annelie Svensson. Min utekatt dricker ks varje dag och gjort i 7 år. Har fantastisk päls och har aldrig 

varit sjuk. 

 

Linda Högsten. Har alltid i lite silver till mina katter och hund. Aldrig varit sjuka och underbar päls på 

alla 3! 

 

Kirsti Oinas. Jag fick väldigt ont i huvudet i början med MSM och kände mig "seg" i skallen, men 

redan efter ett par veckor släppte huvudvärken och jag känner mig piggare i kroppen! 

 

Birgitta Westin. KOL. Vilken fin gåva Anders! Det är allt lite knapert nu efter att jag köpt min 

nebolusator.....Även jag får en mycket bättre andning...Jag kände en förändring redan efter första 

dosen!!! 

 

Kela Molitor. Jag har influensa just nu och tar ks, oreganokapslar, gurkmeja och ingefära, min gubbe 

hade den före mig och flera vänner, dom blev jättesjuka och hade hög feber och sängliggande..dom 

tog inte ks eller något liknande..det hjälpte med mina huskurer, fick bara lättare feber och orkar vara 

uppe..tänker ta detta några dar till. 

 

Eva Sjölin.  KS.  Ja verkligen. Så fantastiskt medel har aldrig haft nåt bättre, bra mot allt. Så 

fantastiskt, min mage är bra nu sedan jag börja dricka ks. Har haft problem med magen i över 30 år 

tidigare, så ja ks har hjälpt mig. Drack 4 cl på fastande mage på morgonen direkt ur flaskan. 

 

Elaine Mattsson. Jag hade kraftig bihåleinflammation i vintras och jag blev snabbt bättre när jag 

började med ks, droppade i näsan, drack och sprayade i halsen. Plus tog det lugnt hemma (eller 

relativt, har tre småbarn). 



 

Ann Christensson. Kanske för tidigt att ropa hej MEN i alla fall så här långt har jag efter många års 

bekymmer med bihålor/astma/för mycket magsyra kunnat sluta med mina mediciner. (Avamys, 

pulmicort, omeprazol) Har fått tillbaka smak- och luktsinne. På grund av vad? Kollodialt silver! Har 

tagit detta i en månad nu. Min öron-, näs- och halsläkare har gjort vad han har kunnat. Blivit 

opererad mm. men han hade ingen mer lösning på mina problem. 

 

Marie Vavva Englund. Måste bara berätta att jag tagit hand om en hund som har mist sin matte å har 

chusings syndrom. Ömtålighud å ett sår stort som en 1 krona på sidan. Jag har lagt på silversalva i på 

det varje dag. På mindre än en vecka var det helt läkt! Hunden ifråga fyller 13 år i sommar. Pigg som 

en 1åring trots denna sjukdom. Dricker ks i vattnet åxå. Har även en på snart 16 år som varit med 

från valp. Lite MSM lyckas jag lura i dom åxå. Själv tycker jag silversalvan är toppen. Har torr hud å 

den är så len å skön. Dessa produkter är så bra för både folk å fä! 

 

 
 

Anette Engstrand.  Själv har jag värk i en fotled men känner aldrig av den sedan jag började med 

msm. Även hår och naglar har bättre tillväxt. Äter 4krm/dag nu men har tidigare ätit 3 tsk. 

 

Christer Lindström. Tack Maria för att du delar oss silver nissar rättvis info om fantastika silvervatten 

som har hjälpt mig så mycket och många till mig jag har druckit många liter trots mina 74 år så blir jag 

bara piggar av att inta Kollodialt silver som har rensat mig från alla krämpor jag hade tidigare . jag kan 

gärna donera min kropp när den ger upp till dom professorer och journalister så dom får studera 

fakta.med det vill jag säga sluta trakasera oss vanliga mänskor med sunt förnuft !!! 



 

Marlene Andersson. KS ärsuveränt på acne. Baddar med bomullsrondell morgon och kväll och alla 

hans bölder/acne försvinner på 2 dagar. De kommer tillbaka hos hans pappa på pappaveckorna 

sedan kör vi silver hos mig och de försvinner. 

 

Anja Perniel. Jag har provat Silvergroggen på min man två gånger när han hade influensa. Och han 

blev frisk jättesnabbt. Alla blev chockade på hans arbete när han blev frisk så fort. 

 

Kela Molitor. Jag har influensa just nu och tar ks, oreganokapslar, gurkmeja och ingefära, min gubbe 

hade den före mig och flera vänner, dom blev jättesjuka och hade hög feber och sängliggande..dom 

tog inte ks eller något liknande..det hjälpte med mina huskurer, fick bara lättare feber och orkar vara 

uppe..tänker ta detta några dar till. 

 

Jouni Tamola. Pappsen var influensasjuk i 4 dagar...gav honom tipset att dricka 1-2/5 delar KS & 

resten rött vin...inom 12 timmar var febern borta & han var ute på en kort promenad. 

 

Jan Welitz. Sen jag började med KS i oktober har minst 3 st influenser förkylningar undvikits. Grannar 

och andra vi umgåtts med har åkt på det. Jag och och min fru har varit helt befriade denna vinter. 

Peppar peppar… 

 

Carina Lindh. Jag fick TBE 2012 och hade också en fruktansvärd huvudvärk 

(hjärnhinneinflammation)problem med balansen och dubbelseende i 3 månader. Under den värsta 

perioden drog jag i mig värktabl. cocktails för att inte ständigt kräkas. Efter 9 v blev allt bättre ganska 

fort... & jag började med KS & att gå på BodyTalk i Stockholm hos fantastiska Katharina Arnesen 

&för att rensa bort resterna av viruset...Hallelulja så bra! 

 

Jenny Hanell. Har fått bort 2 öroninflammationer med KS. Sprejade in KS i örat under dagtid och på 

natten blötte jag en kompress med KS som jag tejpade fast på örat. 

 

Marie Englund. Jag gör vad jag kan för jag tycker fler ska få upp ögonen för dessa bra produkter ! 

Dom bästa som finns faktiskt. Jag som diabetiker får sår på fot eller tå ibland. Älskar att gå barfota i 

gräset å på plattorna inne på min gård. Å visst. Det går upp nåt sår ibland. Ett par så allvarliga att jag 

blev inlagd å det blev tal om amputation. Jag skrev ut mej själv åkte hem gick ner i stallet å funderade 

va jag använde till hästarna. Å gjorde lika med mej. Tog lång tid men fixk det att vända utan 

pennecillin. Det var innan jag stötte på silver MSM salvor. Nu mera om det händer är jag snabb å gör 

silveromslag å slipper penecelin !!! Så reklam gör jag. Vill ju att alla ska upptäcka hur bra det är. Men 

visst stöter jag på motståndare hihi men dom är lite roliga..... 

 

Anna Hedenskog. Klart vi blir fler å fler! Sedan vi upptäckte KS har min familj blivit så mycket friskare, 

och vi ger gärna bort KS i present numera när nån fyller år! Ingen som läst in sig på detta och provat 

seriöst vid åkommor har sagt; vilket skit preparat! , för detta är fantastiskt. Är så tacksam att min vän 

tipsade mig om detta & att jag vågade prova tillslut, skeptisk som jag så ofta är... 

 

Ann Jacobson. Har haft 13 hundar hitintills, gick på det där med vaccinationer med dom första 

hundarna. Dom jag har nu får Msm och glucosamin och KS! 



 

Gerd Johansson. Jag har nu berättat för mina vänner om gruppen på min fb -sida och sagt om de vill 

vara friska och slippa en massa förkylningar m.m. inga biverkningar så ska de gå med i vår grupp här 

Jag har använt Ks msm och vitaminer mineraler sedan sept 2016 mår så BRA. Tack! 

 

Eva Sjölin. Wow så underbart. Ja fler meddlemmar kommer när människor inser alla fördelar med ks 

och vad det gör för verkan.Själv trodde jag inte alls på detta medel,men läste om det och kan bara 

säga att det har gjort underverk för min hälsa som jag aldrig kunnat föreställa mig,har även börjat 

med msm sedan 5 dar tillbaks och känner redan hur värken i lederna bara blir bättre för varje dag 

som går.Tänk om jag fått veta vad ks var för 20 år sedan,men bättre sent än aldrig. 

 

Marianne Viita. Tack till Anders Sultan och grattis till oss alla som är med i gruppen! Själv kurerade 

jag min maginfluensa med tre små silvergroggar, på ett halvt dygn var det över! 

 

Cajsa Broberg. Jag har blivit av med min kroniska luftrörsbronkit, tack vare KS! 

 

Martina Ekman. Trodde min svanskota var av i helgen. Gick till sjukvården som berättade att den inte 

va av! De skrev ut starka tabletter, som jag inte hämtat ut! Har istället sprutar msm o silver på baken 

flera gånger. Och idag känns de nästan ingenting! 

 

Tove Mickos-Snickars .Jag har använt Finitro för flera år sedan. Tyckte det var dyrt och svårt att säga 

om effekten. Nu kör jag med MSM, kollagen, glukosamin, kondriotin, omega-3 mm... samt LCHF och 

klarar mig rätt bra utan värk (har artros i båda knäna samt vrist och fot). 

 

Cecilia Cissi Damberg. Jag är en förtjust silveranvändare och ville bara dela med mig av den senaste 

hjälpen jag fått av detta fantastiska preparat. 

I lördags em kom ena katten in (långhårig sådan ska nämnas) och jag såg att han hade nån gröngul 

gegga i pannan. 

Jag undersökte honom och såg att det fanns ett infekterat sår där under. Ett sår/hål med en ficka/ 

gång som stack iväg en bit under huden. 

Barnen nämnde då att de hade känt nåt hårt i pannan på honom tidigare så min gissning är att han 

fått ett sår som blivit till en varböld som sedan sprack med tanke på allt var som nu fanns i pannan. 

Katten var så snäll så han lät mig göra rent såret grundligt, trots att jag var tvungen att stoppa in mitt 

"spolverktyg" en bit in under huden. 

Jag spolade med vatten några gånger och sköljde igenom med silver några ggr. Detta upprepade jag 

två gånger på lördagen. 

På söndagen såg jag att såret ville börja läka men det luktade var så jag fick öppna upp det som 

börjat läka genom att blöta upp det med ljummet vatten. Det fanns lite var där innanför i gången 

men det var mer genomskinligt nu och lättrinnande. 



Jag spolade igen och tryckte på gången mot såröppningen för att få ut allt där inne. Avslutade med 

silver i/på såret. Gjorde detta tre ggr under söndagen. 

Igår (Måndag) gjorde jag rent en gång innan jobbet på morgonen. Ingen varlukt med det vätskade lite 

lite. 

Kunde inte komma in i gången längre så jag nöjde mig med att ha på silver på det jag kunde komma 

åt. 

Igår efter jobbet så tvättade jag med silver utanpå och tyckte att jag kunde känna mig trygg med att 

det värsta var över och tänkte att jag ser tiden an och fortsätter att ha på silver tills det är läkt. Hade 

på silver en gång till igår. 

Idag ser det jättefint ut och det har blivit en skorpa. 

Såå, från lördag eftermiddag till måndag em så har vi alltså gått från ett ganska fult infekterat sår 

med en sårhåla till att vara snudd på läkt � 

Självklart hade jag åkt till vet om han inte varit så snäll och låtit mig göra rent på det sättet eller om 

det blivit värre men jag tänkte att jag ville ge silvret en chans då det tidigare bevisat sig vara helt 

outstanding vad gäller sårskador. 

Halleluja för silver! 

 

Britt Johansson. Jag kunde slopa min medicin mot högt blodtryck när jag började med MSM. 

 

Nina Persson. Är så glad att min vän Anita informerade mig om KS! Eftersom jag var konstant 

förkyld/ bihåleinflammation! Nu så! har jag Inte varit förkyld en enda gång på 2 år och inga 

läkarbesök! 

 

Marita Langås Björkskog. ❤ VATTENKOPPOR: ❤ Måste bara berätta åt Er i gruppen. Mina 2 yngsta 

barn på 4 & 6 år fick på fredag vattenkoppor. Med dom andra barnen så hade jag köpt apoteket sin 

salva då jag inte hade hört om KS. Fick rådet av en väninna att spruta på ks. Hör och häpnad!!! Så 

gjorde jag varenda morgon och kväll när kopporna var som mest. Båda två har sovit varenda natt och 

vattenkopporna har nästan inte klia och läkte snabbt. Skulle inte tro att dom har haft vattenkoppor 

för här har dom lekt och sprungit på som bäst. Endast lite feber. Kolloidalt silver är bäst! 

 

Lena Toft.  Ett barn fick en liten brännskada, jag provade med diverse saker men när han fick 

silvervatten på andades han ut, det hjälpte. 

 

Ellinor Nunne Gradin.  När jag var gravid tog jag ks dagligen - var inte sjuk en enda gång trots att alla 

runt omkring mig var det! Jag brukade bli sjuk så fort någon såg snuvig ut. Jag tog både morgon och 

kväll! Nu har jag en frisk och glad liten tjej på 2 månader som sprattlar på som en liten karatekid  jag 

använde det varje dag under hela graviditeten (och gör fortfarande). 

 

Annelie Forslöf. Ojoj! Varenda vinter här i Skåneland blir jag ofta suddig i ögonen,dimsyn. Särskilt vid 

blåst. Ser knappt textremsan på TVn. Spraya de KS ikväll i ögonen och efter fem min såg jag glasklart! 



Och sprejat i näsan, då jag haft problem med kronisk nästäppa. Förr hade jag ofta 

bihpleinflammation som knappt ens bredsoektrumantibiotika rådde på. Inte ens en enda 

bihåleinflamm sedan ett besök hos homeopat -98. Efter satsningen ikväll kom det ut mycket goja. 

Katten haft lite svamp runt baktasseklossingarna. Spraya is o nu är det fint! Är glatt överraskad! 

 

Mette Johansen. Igår fick min väninna stort beröm på sjukhuset, att skicka med till den, dvs jag, som 

lagt om hennes inflammerade, pusande tå och gjort underverk med silversprayande, jod och 

silverkompresser. Låtit den lufta vid omläggning. Hon hade tid för att ta bort tånageln men behövde 

nu inte det. Doktorn visste mkt om silver och lovordade det. Hon har en grav reumatism o risken för 

att det skulle gå in i leden var stor. Jag tvättar henne först med salt havsvatten och sen silver och sen 

omslag enligt ovan. Nu tyckte han att det räckte med jod och lättare bandage för att lufta.Tänk vilken 

skillnad! Här Spanien och hemma i Sverige, så omedvetet. Fantastiskt glad å hennes vägnar, utan 

nagel hade hela semestern pajat, men inte nu med underverket KS som alltid finns med på mina 

resor. 

 

Linda Fahlström. Jag tycker KS är toppen mot det mesta. Exempelvis magsjuka, sår, vårtor, 

vattkoppor osv massor mera. 

 

Thord Karlsson. Måste skriva av mig... Hade 2 år sedan en åkomma... PLEVA... (googla) Klåda klåda. 

Blev tokig, bröst axlar o armar. Gick till VS o fick remiss till hudläkare. De fotograferade och tog 

bioptie. Väntade 9 veckor. Fick Tetra lysal att ta 3MÅNADER, allt gick bort på 3 veckor men magen 

var kass i över ett halvår. I somras kom det tillbaka, började med KS invärtes och sprayade utvärtes + 

silver creme och nu nästan borta. INGEN KLÅDA. Och måste berätta en grej till. Hade en vårta vid 

höger öra o hudläkaren sa att det är ingen fara men den satt ju i vägen... Började med att sitta med 

en bomullstuss med KS ett par gånger om dagen i några veckor. I dag ingen vårta kvar. Alltså borta. 

Och jag har inte blivit BLÅ heller.  

 

Lizette Lindblom. På sår är KS också bra! Som ansiktsvatten! I dushen att spruta på "mögel". Som 

handsprit. Mot snarkningar o torr näsa. Har helt blivit av med både snarkningar o nästäppa efter att 

ha börjat med KS. Jag dricker varje dag rent också och har fått jättebra hy tex. På liktornar är det 

också bra. Och självsprickor. Hållit mig frisk som enda personal på jobbet nu efter flunsaepidemin. 

 

Cecilia Edlund. Ont i halsen. Även MEhalsont om man tar silvergrogg några dar och sen fortsätter ta 

lite ks varje dag ( för mig IAF �) När det återkommer ny silvergrogg. Muskelvärk av olika slag när jag 

smörjer på en blandning lika delar ks+epsonsalt morgon och kväll rikligt. Ärligt försvinner inte mycket 

utan lite för mig.Tandvärk om man sköljer 8 min i rent ks efter varje gång man haft något annat i 

munnen än vatten. Då klarar man sig ofta till man kommer till tandläkaren och lagar tanden. Några 

har lyckats bota bolleria genom att dricka jättemycket ks varje dag en längre tid. Magsjuka stoppar 

jag med 1/2dl ks rent + 1/2 dl ks i ljummet vatten (kokt), upprepar några ggr ett par dar vid svårare 

fall och tvättar mig, toan mm med ks, tvål o vatten och väteperoxid 3% Din svåra skelletsmärta 

däremot räcker nog inte ks mot. Kanske i stora mängder tillsammans med massa andra kurer. Fast 

vem har råd testa det utan garantier �? OBS Mina erfarenheter enbart. Är ju individuellt. För några 

hjälper mindre ks mot mycket. För andra hjälper endast stora mängder. För några få hjälper ks inte 

mot nåt oavsett. Fick tex ryggskott idag. Det tillsammans med ischias muskelvärk mjölksyra och lite 

skellettsmärta gör att jag bävar för natten som kommer då jag inte kan ligga på något sätt mer än 



några få sekunder. Kommer hata livet inatt och vilja ta livet av mig imorn. Tänker inte ens pröva om 

ks hjälper mot den hemska värken utan det blir tyvärr starka värkmediciner och sömnmediciner 

medan jag tar en minut i taget. Ja du vet ju hur fruktansvärt plågsamt livet kan vara. Tänker på dig. 

Inatt är du inte ensam med smärtor. 

 

Susanna Ehnstedt. Ibland kommer det sig att det börjar klia på läppen och det dyker upp blåsor. 

Första kvällen tog jag och baddade kanske en timma med KS. Sov och på morgonen hade det bildats 

en skorpa. Två dagar senare började det klia igen, baddade och samma visa. Känns så skönt att hitta 

nåt som tar död på blåsorna! Nu fortsätter jag badda denna gången ... 

 

Kerstin Axelsson. Underbart såna fantastiska enkla åtgärder med Silver. Använder det både på mig 

och mina djur med helt otroliga resultat . Tacksam. 

 

Josefin Lindström. Magsjuka/kräksjuka. 1 dl KS i 4 dl ljummet vatten. Svep och lägg dig på golvet och 

rulla runt några ggr. Har hjälpt mig flera gånger! 

 

Ingrid Ohlin. Alla läkemedel är mer eller mindre livsfarliga. Alvedon och ibumentin gav mig en mycket 

elak gallblåseinfektion. Låg med morfinsmärtor dygnet runt i över en vecka. och en mage som var i 

höggravid storlek. Var på läkarbesök måndag. Då en sänka 65. Torsdag var den uppe på 195. Fick 

rådet av läkare åk in i ambulans tiłl akuten och låt en kirurg sätta kniven i dig. Jag valde att åka hem. 

En operation skulle tagit livet av mig. Då magen börjat minska och smärta avtagit ringde jag 112. Låg 

på akuten många timmar innan en läkare undersökte mig. Blev inlagd på kirurgavdelning vilket även 

det tog många timmar. Fick besked att en ultraljudsundersökning skulle göras. Vilket jag även fick 

vänta på i timmar. Svaret var en mycket infamerad gallblåsa med stenar. Vet ej antal eller storlek. Jag 

neka operation. Doktorn var ärlig och sa att mitt val var helt rätt. Han berättade att en op så långt 

efter insjuknade är livsfarligt. Infektionen spider sig och då blir det blodförging med dödlig utgång. En 

ev opration får ej göras förrän infektion helt har lagt sig. Tror han sa ej inom 3 månader. Blev 

hemskickad efter några dagar utan någon form av behandling. Tack vare Anders Sultan överlevde jag. 

Har dessutom blivit av alla besvär och även stenarna. 

 

Sofia Nordström.Tänkte att jag ville dela med mig av ett fall med rosfeber i foten hos en person där 

kolloidalt silver troligen gjorde sig värd av all heder. Personen for till akuten söndag p.g.a. röd fot o 

smärta o där konstaterades att det var rosfeber. CRP låg då kring 50. Fick injektion av antibiotika på 

akuten och fick med sig tabletter han skulle ta hemma. Nästa dag (måndag) kontroll på lokala 

hälsovårdscentralen då hade CRP gått upp till lite över 100. Ni får ursäkta att jag ej minns exakta 

värden bara där omkring. Då fick personen en injektion antibiotika o skulle komma nästa dag för ny 

injektion. De menade att tabletterna var för svaga. Nåja, nästa dag (tisdag) hade CRP gått upp 

ytterligare. Personen fick börja åka 3 ggr/dag till hvc för att få injektion. Dagen därpå (onsdag) hade 

CRP ytterligare höjts, runt 190 var det nu. På torsdag efter att ha fått 3 injektioner/dag i 2 dagar var 

CRP uppe i nästan 200. Personen började bli aningen uppgiven. Vid det här laget hade han värk, svårt 

att gå m.m. Personen bestämde sig att testa Ionosil kolloidalt silver. Tog ett par matskedar den 

kvällen o hade foten inlindad i kompresser indränkta i kolloidalt silver med gladpack runtomkring. 

Detta sov han med också. Den natten svettades han något enormt. Morgonen därpå (fredag) nytt 

CRP prov. Nu hade det börjat svänga först CRP runt 130 nu. Fortsatte med injektionerna 3ggr/dag 

som förr i ytterligare 3 dagar. Därtill fortsatte han ha benet inlindat i kompresser dränkta i kolloidalt 



silver flera x per dag. Tog även par msk kolloidalt silver oralt om dagen. Det blev helg så inget CRP 

blev taget förrän måndag. Då var CRP nere på 68. Behövde ej längre injektioner fick fortsätta med 

enbart tabletter (och kolloidalt silver förstås ). Nytt prov fredag CRP ca. 30. Måndag var CRP 20. Nästa 

fredag var CRP normalt. Var det antibiotika som var seg i starten eller var det KS som gjorde jobbet 

tro? 

 

Izabell Kriss.  Måste bara dela med er en helt orolig resultat!! Jag har förlorat (bilolycka) några 

framtänder och de ersattes av implantat. Efter några år börjar elaka bakterier att sprida sig och jag 

blev tvungen att dra ut 1 implantat och 2 satt kvar men även de hotades att dras ut. När bakterier 

sätter sig kämpar kroppen att bekämpa, resultatet blir att käkbenet kring tanden försvinner och 

håller det på länge ramlar stiftet ut som sitter i käken. Jag mådde fruktansvärt dåligt och inte visste 

vad jag ska göra. Jag höll på bli tandlös. Jag började gurgla munnen/tänderna 3-4 ggr i veckan och 

drack också KS då och då under 6 månader. Vill säga att dessa besvär med bakterier är väldigt vanligt 

som kallas peri-implantit som liknar tandlossning. Det spelar ingen roll hur rent du gör munnen kan 

dessa bakterier sätta sig fast i alla fall. För 2 veckor sedan var jag hos tandläkare och det såg väldigt 

bra ut. Han jämförde bilderna gammal och nu nya och sa till mig att benet kring skruvarna har ökat i 

volym och att allt ser bra ut. Jag vart helt stum av hans information. Jag sa till honom att jag gurglar 

munnen med KS/antibakteriell vatten. Han bara tittade på mig utan att säga något. Sedan sa jag till 

honom. Snälla kan du titta på min tand i underkäken på vänster sidan (hörntand på framsidan) där 

hade jag problem med en tand som tandköttet hade dragit sig tillbaka och i hörnet mot tandköttet , 

tandemaljen skadats att nerverna syntes nästan. Jag hade stora problem med allt kallt jag drack och 

som kom på tanden, då ilade och tanden gjorde riktigt ont. Även den tand fanns bild på tanden sen 

tidigare som jag bad tandläkaren att titta unga på bilden och min tand. 

VET NI VAD? KS har hjälpt att min tandemalj har växt tillbaka och tanden är helt som ny nu. Inte mer 

med det JAG HAR INGEN TANDSTEN!! 

VET NI VAD HAN SA NÄR JAG BERÄTTADE ÅTER IGEN OM MIRAKLET ”KS”GJORT 

Han sa- Ja,du det finns ingen bevis på detta vatten du använt så jag kan inte säga bu eller bä. Snacka 

om att man INTE vågar erkänna trots att han ser viken orolig resultat det vart. 

BLIR SÅ ARG!! 

 

En sak till: Jag hade Helicobacter pylori bakterier i magsäcken och till sist fick jag magsår. Röntgade 

magsäcken för ca 1 månad och jag är helt fri från alla symptom. Hahaha kan inte själv tro det att KS 

har hjälpt med så mycket hos mig.  Fy satan säger jag , LÄNGE LEVE ❤KOLOIDALT SILVER ❤ 

Dubbel like för mig ❤ 

Extra tillägg———> 

DET FINNS ALLTID SKEPTIKER ÄVEN HÄR som inte tror på allt! Emalj kan byggas tillbaka och även 

tandläkare har upptäckt med att antibakteriell medel Klorhexidin kan bygga emaljen tillbaka. Titta 

bilden bredvid KS bilden. Så klart är KS KRAFTFULLARE än Klorhexidin och bättre för hälsan. Finns 

människor som har fått hål i tanden att växa tillbaka och försvinna så varför ska inte ja få mina besvär 



att försvinna. Heja heja KS! 

 

Cecilia Edlund. På mina framtänder uppe var emaljen nästan helt borta. Två tänder slipades ner mer 

än hälften och byggdes upp med nåt ersättningsmaterial eftersom de var alltför traziga. Kvarvarande 

del av tänderna såg helt svarta ut pga brist på emalj. Fult, en rätt lång tid efter fick jag veta mera om 

ks. Börja först använda det till annat. Några månader senare sluta jag med fluor och tandkräm. 

Sköljde med ks efter varje tandborstning. Trots att jag inte borstade bättre eller oftare börja min 

emalj växa tillbaka. Det går alltså. Under en längre tid nu har jag varit lat och bara sprayar med ks 

efter borstningen. Det räcker tydligen inte. Ska nog börja borsta tänderna varje dag och skölja länge 

med ks efter. Måste köpa mera först och bli noggrannare med rengöring en. Sen så, ska ni få se på 

grejer. 

 

Anna Andersdotter. Min pappa är diabetiker. Han ramlade och fick ett mycket fult sår på stortån. 

Diabetiker har extra svårt för läkning av sår och för min pappa var detta en mardröm. Såret blev bara 

värre och djupare, tros att han fick omläggning varje vecka på vårdcentralen. Så här höll det på över 

ett år, tills läkaren sa att de var tvungna att amputera tån. Efter den domen började mamma lägga 

om såret i väntan på amputering. Jag bad då mamma som sista utväg att göra en omläggning med 

kolloidalt silver. Jag ville även att han skulle dricka det, men det vågade de inte ifall han skulle bli blå 

Denna gamla skröna sitter i! Hur som helst, redan efter en vecka såg såret bättre ut än på länge. Efter 

en månad när läkaren tittade på den, så sa han: - den här tån kan jag inte ta bort, den är för fin. Nu 

efter några månader är såret helt borta och min pappa en tå rikare. 

 

Anne Lundborg. Har alltid haft problem med sårläkning. Oavsett orsaken blev det alltid infekterat. 

Klippte mig rejält i handen (klippte en hund !) för ett tag sedan och det tog inte många dagar innan 

det var helt läkt, utan att bli infekterat. Spraya med KS endast ett par gånger utan omläggning. 

 

Elise Martina Wadsten. Toppen produkt! Fick ont i en lagad tand. Akut till tandläkare 1 månad sedan 

ca. Jag sade att jag tar KS regelbundet... bra sa han därför har det dröjt länge innan "det bröt ut" 

ungefär så. Han öppnade... lade ngt i (kamfer tyckte jag) stängde igen provisorisk. Tog rejält KS hela 

tiden. - Får du feber antibiotika annars inte. Ingen feber... det lugnande ner sig. Sedan omgång 2 

rotfyllning påbörjades avlägsnade de rötter som fanns kvar... KS intaget fortsätter... stängde 

provisoriskt... om ca 10 dagar hoppelunda sista besöket. Inte ont längre lite ömt. Tar rejält med KS i 

munnen på morgonen... sväljer efter ett bra tag. Och sköljer har i munnen på kvällen. Toppen 

produkt! 

 

Malin Kinell. Foto på sår före och efter användande av KS. 

 



 
 

Sår från början. 

 



 
 

Efter 2 månader med omläggning på vårdcentralen varje vecka... 

 



 
 

Och en vecka senare efter användande av KS invärtes och utvärtes. Ja här ser man tydligt vilken 

inverkan silverjoner har på epitiliseringen och läkningen. 

 

Birgitta Westin. Dags för uppdatering! Astman/Kol:en är under kontroll utan läkemedel, värken som 

försvann första veckan är fortfarande som bortblåst, jag dödade en andra omgång av 

influensa/förkylning med silvergrogg, munnen känns bra, sår i näsan som läkte likaså fotsvampen jag 

fått av mina arbetsskor,,,,Men min psoriasis är fortfarande ettrig utav bara hell....och det kommer 

nya fläckar hela tiden och jag är som ett stort svidande sår hela jag....Varför biter KS och MSM inte på 

fläckarna? Måtte det vända snart för det är svårt att uthärda..... Men tänk så mycket hjälp jag ändå 

har fått av KS och MSM och ett stort tack till dig Anders för din gåva som hjälp denna månad när 

kassan var dålig <3.........Jag försökte ju oxå hjälpa min pappa men jag kunde tyvärr inte övertyga 

honom om de goda egenskaperna för han har övergått till sina vanliga läkemedel för sin 

muskelreumatism..... 

 

Lisbeth Candow. Fick ögonirritation i ena ögat igårkväll efter promenad i den kalla blåsten. 

Utvecklades till någon form av inflammation strax innanför övre och undre ögonlocket. Sveda, klåda 

och alldeles röd ögonvita. Tog en liten rengjord flaska med pipett och hällde i kolloidalt silver. 

Droppade i ögat och blinkade. Upprepade i natt då klådan fortsatte. Så igen imorse. Nuu på 

eftermiddagen är jag nästan helt besvärsfri och ögonvitan börjar se normal ut igen. TG för silver 

 

Christina Månsson. Jag hade ont i en halsmandel och tog detta silver och gurglade med och svalde 

och gjorde det på kvällen. Dagen efter kändes det bättre. Fick ta en gång till någon dag efter men 



sedan har jag inte märkt av något. Mina barn får också vid förkylning och mår bra av det men får en 

annan dos. God effekt och när halsvärken är borta... ja då kan man tugga maten bättre också. Tack 

och lov!! 

 

Malin Andersson. Min katt har gingivit (tandköttsinflammation) och problem med tandsten. Hon fick 

6 tänder utdragna under sina första levnadsår :( Fick tips av veterinär ang. att skölja tänder med 

klorhexidinlösning. Hon hatade detta och tuggade fradga (bokstavligt talat) varje gång jag skulle 

försöka skölja hennes mun/tänder. Klorhexidinlösningen smakade mint och löddrade lite, så katten 

hade ett stort "skägg" efter varje tandsköljning. För ett par år sedan började jag i stället att skölja 

hennes tänder/munhåla med KS. Brukar använda en liten doseringsspruta från apotek och sköljer 

upprepade gånger på olika ställen, d v s där tandkött blir inflammerat. Försöker få katten att inte 

svälja KS direkt. Gnuggar sedan försiktigt på tandköttet. Borstar även kattens tänder med Bucacat, 

som är en speciell enzympasta som ska lösa upp beläggningar på tänderna. Det finns en variant för 

hundar också som heter Bucadog. MIn katts tänder och tandkött har blivit så mycket bättre sedan vi 

började med KS. Katten får även rent KS att dricka, eller en skvätt KS i driskvattnet. Självklart bör man 

kontakta veterinär för en kontroll, d v s om det finns rikligt med tandsten, tecken på smärta eller lösa 

tänder. Det kan behövas en mekanisk rengöring av tänder, och tyvärr måste man ibland avlägsna 

tänder. Sedan kan det vara bra att underhålla/förebygga med KS och Bucaca. 

 

Eva Virginia Lindgren. Har använt KS i flera år både på mig själv och mina djur. Med väldigt bra 

resultat . 

 

Kersti Sandberg. Jag började med KS och MSM och magnesium och sen ändrade jag mina matvanor 

till frukost lunch och middag tog även två äpplen som mellanmål, detta har gjort att jag har sänkt 

mitt blodtryck och kolestrol och socker till värden som inte behöver några mediciner på en månad. 

jag är övertygad om att just KS och MSM gjort mycket av denna förändring för läkarna var förvånade 

över hur snabbt mina värden hade blivit bra. De vet dock inte om att jag tar dessa eftersom jag via 

denna sidan förstått att det kan bli en jäkla debatt med dom om dessa medel… 

 

Eva-lena Karlsson. Säger bara det ks hjälper verkligen mot bakterier och virus! Hade början till 

bihåleinflammation hade börjat med saltlösning och Nasox och ks morgon och kväll men läste sedan 

här att man kunde köra ks varje timme .Körde på i lördags och måndag kväll var det borta! 

 

Birgitta Larsson. Rött öga med var. 2 dagar med ks i ögonkopp 2 gånger = Jag är som ny! 

 

Gunnar Isaksson. Jag har inte ens varit förkyld de sista fem åren. Idag då jag var ute och 

promenerade då kände jag mig lite snorig och gjorde så kallade hockeysnytningar. De landade på 

snön och var gula. Det antyder bakterier. Då jag kom hem så sprejade jag näsan med KS och 

förkylnigen gav sig snabbt. Kan nämna att Ion Silvers sprejflaskor har en rejäl skjuts i sprejet så det 

kommer dit det ska utan problem. 

 

Annelie Forslöf. Har EMS-cremen till natten, o Silverlotion i beredskap i mitt hushållsapotek. Önskar 

att jag hade Silversalva hemma nu när även vi i Skåne fått isdygn, att smörja innan jag går ut. Jag 

lovar, 5-10 minus o vind o snödrev från havet är värre än 20 minus i fjällen! Bodde o jobbade i fjällby 

några år. Ska beställa. Och min mage bättre sedan jag började med MSM Alavis. Hade Great Earth 



tabletter innan o märkte inget. Pulvret bättre! 

 

Jouni Tamola. Har själv använt KS till mina egna brännskador & andra skador med än idag 

förbluffande effekt där inga ärr idag är synliga för ögat. 

 

Caroline Ottosson. Vid brännskada på mage och arm använde de silver i vår lilla stad. Läkte fint. 

 

Josefine Lindeberg. Akademiska sjukhuset använde silverförband på min sambo när han 

brännskadades. Han brände sig på 33% av kroppen ( nästan hela framsidan) och jag var själv med och 

bytte silverförband på honom och fick förklarat av sköterskor och läkare att det var mycket effektivt 

mot bakterietillväxt. 

 

Maria Irehed. Silverlotion är kanon!!! Använder vi till min dotters eksem. Jag för händerna då jag är 

torr. Ks o silverlotion i ansiktet. Inga andra krämer. Om jag har ont. Som fotsalva . Ja det mesta. 

 

Zandra Svensson. Min mamma använde KS efter sin bröstcancer plus att hon tog massa olika 

vitaminer o dyligt. Mådde väldigt bra under hela behandlingen. 

 

Catrin Marsh. Fick bort svallkött på min son (ca 10x15 mm) förra helgen, läkaren ville använda lapis 

men jag sa nej. Satt på ryggen, använde absorbent dressing (hade det hemma) med ks, bytte 1 

gång/dag sedan var det borta. 

 

Susanne Reinius Åhman. KS är otroligt, har fått ordning på min tarm, många urinvägsinfektioner osv! 

 

Kenneth Nilsson. En mycket kär vän till mig hade skadat två tänder allvarligt. Dessa hade blivit 

inflammerade och skulle dras ut. Under tiden personen väntade på ingreppet, ett par månader 

behandlade hen sig med Kolloidalt silverindränkt bomullstuss under läppen. Vid dagen då ingreppet 

skulle göras visade röntgen att tänderna läkt fast. KS hade skapat stamceller och hen fick behålla sina 

tänder. Kan ni gissa att personen blev glad, när tandläkaren visade på resultatet. Hela paketet skulle 

gått på 35000 kr. Skulle blivit en helt holistisk behandling! 

 

Jonny Pietarinen. Funkar hur bra som helst, jag häller i en skvätt i mjölken för att ingen dricker mjölk, 

bara till kaffe och te, håller ca 2-3 veckor eller mer, testa så får ni se! 

 

Marianne Westin Carumas. Min gubbe låg i influensa i över 1 v. Jag tog direkt KS och helt otroligt jag 

har klarat mig från influensan. 

 

Simone Rettig. Ska berätta två fina händelser. Det ena rör mig själv.. jag hade tryck 25 i mina ögon. 

Efter 5 månader var trycket 22. Med ks droppar i ögonen varje dag morgon och kväll. Sedan har jag 

rekommenderat ks till en bekant där dottern hade hpv virus.. från förra året. Med svåra 

cellförändringar. I går när jag pratade med min bekant så hade dottern nyss varit på provtagning, fick 

svar i går om att hpv viruset var borta.. och cellförändringar var lätta, läkaren hade sagt att det var 

svårt att se om det överhuvudtaget var några förändringar alls. De ni jag blev så glad över detta. Jag 

har tjatat att ta nu ks.. det har hon gjort. Fantastiskt då detta varit en jobbig tid för dom. 

 



Jenny Ronnling Bergh. Min man får lätt hål och mycket tandsten. Han har nu sedan förra kontrollen 

för ett år sedan sköljt med KS tre-fyra gånger i veckan. Var på kontroll tidigare denna vecka och 

tandläkaren var förvånad... inget hål! och mycket mindre tandsten! 

 

Rose-May Silvander. Tandvärk. Tog en mun full och hade i munnen en stund och sköljde runt 

varannan timme och spottade ut. Och däremellan tog jag en matsked kokosolja och lät smälta i 

munnen och sköljde runt och spottade ut. Så höll jag på en dag sedan var min inflammation borta. 

 

Pasi Konstig. KS fungerar utmärkt ! Är fri från mitt otrivinberoende efter en veckas KS sprayning. 

 

Linda Díaz Ek. Jag har blivit av med mitt beroende tack vare ks. 

 

Jhonny Eklöf.  Jag opererade näsan på karolinska. Det satt en kille bredvid mig, så jag frågade varför 

han skulle opereras. Han svarade att han använt för mycket nässpray. Det hade frätt hål på 

skiljeväggen.  Läkarn kom å berättade hur dom skulle göra den operationen, skära en flik från 

nästaket fälla ner fliken å sy ihop. Läkarn sa (fritt översatt) dagens nässpray e ett jävla skit. 

 

Kia Pregner. Började med KS 21 februari i år för att få bort candidaöverväxten i munnen. Och är så 

glad att detta KS har hjälpt mej snabbare än olika läkemedel man får utskrivet av läkare. � Har tagit 

2 msk KS morgon och kväll. 6 mars började jag även med MSM, 1 krm varje morgon. Idag när jag då 

tog 2 krm var det ingen smaksensation.  Men det avskräcker mej inte. � Har ju då artros i 

ländryggen och det känns som att rörligheten sakta blir bättre så får se vad som händer med tiden. I 

morse fick jag hem EMS salvan. Smorde mina händer direkt med denna och den verkade göra susen 

direkt. Jobbar ju inom vården så tvätt av händer och användning av handsprit och 

desinfektionsmedel skadar händerna enormt. I vissa moment är det förbjudet att använda 

skyddshandskar så då måste man ha hela händer för att utföra vissa behandlingar. 

 

Anna Sjöberg. Jag hade en inflammation vid En visdomstand, gurglade silvret och dagen efter var de 

helt borta. 

 

Ann Person. Kan ju bara säga att min dotter höll på enträget med ks i näsan och nu är hon 

bihåleinflammationbefriad sedan ett par år tillbaka. 

 

Iudit Norlin. Samma här, bihåleinflammationfri sen några år tillbaka. Innan Ks hade jag jämnt det. 

Fick spraya med Ks i början väldigt tät, kanske var 4-e timme upp till 3-4 veckor och nu ta jag 

periodvis typ varannan dag en gång om dagen eller när jag kommer på ifall det glöms bort. 

 

Monica Dahlman. Tack för att jag får vara med i den här gruppen. Jag har inte varit liggande med 

förkylning och feber på hela vintern vilket inte hänt tidigare och det trots snoriga barnbarn. Har även 

hjälpt mig med en infektion som jag fick underbara KS!!!!!!! 

 

Lena Hellstrand . Cigaretter, sprit, godis och kaffebröd, där snackar vi farliga intag. KS har jag sippat i 

ca 10 år, säkert minst 8 liter/år. Räddade mig från tandrotsinflammation när 3 penicillinkuren inte 

funkade.  Lägg energi på något som du kan förändra, dig själv. Vi som dricker KS har gjort ett val att 

göra det då vi märkt att det funkar. Jag sprayar ansikte och ögon på kvällen innan lite olja. Optikern 



har i många år förvånats över att min syn blir bättre o bättre, -4,0 till nu -1,25. Austonauterna har KS i 

sina dricksvattentankar.  

 

Amano Tinna Smith. Vilket skämt! Globalisterna vill hålla oss sjuka så de kan sälja sina giftiga 

mediciner och göra oss ännu sjukare, more money for them the EVIL bastards. Har druckit 1dl KS 

varje dag i många år och håller mig frisk och sund. 

 

Pinq Plant. Vad sägs om vacciner som innehåller aluminium, kvicksilver och annat skräp? Det tar inte 

tidningar upp för de är köpta av läkemedelsbolag liksom all forskning. Ingen som har dött av 

silvervatten eller äkta silverbestick. Jag har brukat båda sedan 70-talet och är 100% frisk, enda gång 

jag eller min fru haft influensa var en gång när silvret var slut. Har alltid 10 liter hemma. Problem med 

urinvägsinfektion, förkylning, borrelia eller svamp? Mögel i källaren? Silvervatten klarar allt ock 

mycket mer. Vart är demokratin om man inte få själv bestämma över sin egen kropp? ((finns ej och 

aldrig kommer existera)). Slavar åt grisar som vi själva valt… Har bevis på att ks har hjälpt mot 

urinvägsinfektion, svamp, influensor, infektioner, brukat sen 70-talet för i öst fanns inga mediciner 

eller läkemedelsbolag som höll folket i ett järngrepp (det gjorde kommunisterna men det är en annan 

historia). 

 

Kalle Ahlm. Att någonting inte får marknadsföras som medicin eller säljas i medicinskt syfte innebär 

inte att det är förbjudet för privata konsumenter att använda det på detta sätt. Huruvida silver "ska" 

användas i medicinsk syfte är helt irrelevant.  

Silver är lagligt att sälja som vattenrening och således säkert att dricka, att man potentiellt skulle 

kunna överdosera det är inte konstigare än att man kan överdosera vatten eller vad som helst. Att 

sen du inte förstår varför folk väljer att använda något som inte bevisligen har effekt eller som enligt 

diverse forskare inte är nödvändigt för kroppen är också irrelevant. Du har inte med det att göra hur 

folk väljer att använda dessa produkter. Lika lite som du ska lägga dig i om jag använder ridpiskan till 

min flickvän i sänghalmen istället för till en häst.  

Vi skiter fullständigt i huruvida det finns några bevis för att KS har effekt, vi skiter fullständigt i hur 

företag väljer att marknadsföra det. Du har INGENTING med att göra hur privatpersoner väljer att 

använda lagliga medel som är säkra att inta invärtes enligt WHOs riktlinjer. 

 

Kristina Nordlund.  Mitt förtroende för myndigheter är noll och minus efter jag följt debatten om 

silvervattnet i många år. Med dagens hårt pressade vård är jag förvånad att det inte förespråkas 

användande av silvervatten. Sedan är det fritt att prova eller inte. Använder själv och är så gott som 

aldrig sjuk. Drabbades av svininfluensan 2009 och blev riktigt dålig, svårigheter att andas så jag fick 

sitta upp i sängen för att få luft. En vän kom förbi med silvervatten och efter fyra dagar var jag på 

benen igen. Efter det finns kolloidalt silver alltid hemma. Katterna springer glatt till skålen när jag 

häller upp, sårskador läker på ett kick, ja listan kan göras lång på allt som jag använder silvervattnet 

till. När myndigheter kan godkänna allehanda giftiga tillsattser i maten, tillåta besprutning med gifter 

av grödor vi ska äta mm, är det så obegriplig detta ifrågasättande av i stort sett bara rent vatten. Än 

så länge är det var och ens fria vilja att använda eller inte. Skulle det bli förbjudet så skulle jag 

tillverka själv, med kanske inte lika bra kvalitet som Ion silvers vatten. 

 

Pernilla Enström. Jag har köpt MSM och dricker det i apelsinjuice + häller i pulvret från c-



vitaminkapslarna varje morgon sedan 2 veckor tillbaka. Har märkt att min stelhet i kroppen på 

mornarna är borta!! Jag kunde knappt röra mig och nästan grät innan jag klev ur sängen innan det. 

Helt jäkla fantastiskt att nåt äntligen fungerar på nåt av de åkommor jag har!! 

 

Magnus Buster Rudfell. Ni pratar om att ge sig på företagen som Ionsilver som tjänar pengar på 

försäljning av silvervatten! Vad är det för fel med det? Alla företagare vill ju så klart tjäna pengar på 

sin verksamhet! Varför nämner ni inte hur mycket pengar alla börsnoterade läkemedelsföretag tjänar 

på sjuka människor?? som knappast blir botade! för att inte tala om den smutsiga bransch som 

läkemedelsbolagen involverar sig i. Det är ju allmänt vedertaget att inom läkemedelsindustrin så 

förekommer det mutor och korruption där läkare blir bjudna på resor av olika läkemedelsbolag mot 

att förskriva deras mediciner.Skulle detsamma ske inom andra offentliga verksamheter så skulle det 

garanterat leda till åtal och fängelse för korruption. Varför är läkemedelsindustrin alltid förskonad 

från sånt? Varför granskas inte sådant från journalistisk sida? Jag var själv väldigt skeptisk till 

silvervatten från början, men har blivit totalt omvänd då jag har botat många åkommor både på mig 

själv och mina barn. Det bästa med detta är att jag har inte upplevt några som helst biverkningar. 

 

Ninnie Britasdotter. Dessa blommor har stått i 4 veckor snart efter att ha hällt i kolloidalt silver i 

vattnet. 

 

 
 

Louise Mahlknecht. Även rosor från macken står fint i flera veckor med lite Ks i vattnet. 

 

Marie Winterstam. Har också givit både rosor och tulpaner ks och vad länge de står sig. 

 



Karin Johansson. Mina 2 katter dricker 1 dl tillsammans rent ks varje dag. 

 

Astrid Benes. Ja KS funkar på ögoninflammation, tom på hund. Jag var hos vet. med min tik, då hon 

fått öinfl. och skada på hornhinnan. Fick recept på massa läkemedel, men valde istället KS. Samma 

dag påbörjade jag behandling med KS. Dränkte in KS i ögat genom att dränka en bomullstuss och 

krama ur. Försökte öppna upp ögat, så så mycket som möjligt skulle komma i ögat. Nästa dag var min 

hund helt återställd. Se bild. Tror absolut samma gäller vid infl. i regnbågshinnan. Jag har också läkt 

ögoninflammation med KS. 

 

 
 

Eva Sjölin. Har använt ks i 7 månader nu. Har blivit bra ifrån min magkattarr som jag har haft i över 

30 år. Samt andra åkommor som inflammmation i benen,ryggen,axlar.Var också alltid förkyld innan 

jag började med ks. Hade också alltid blod i urinen och förhöjda vita blodkroppar men läkaren sa bara 

att en del har så. Men någonting är fel sa jag för så ska det inte vara.Och min kroniska trötthet säger 

att nåt inte är som det ska. Men det lyssnade han inte på. Så jag fortsatte arbeta tills jag totalt 

kollappsade år 2014. Av utmattning då jag inte kom ur sängen mer. I juli 2017 kom jag i kontakt med 

ks och började dricka 4 cl 2 till 3 ggr dagligen rent. Fick utrensning efter 3 månader. Ja jag kan bara 



säga att ks har verkligen gjort min hälsa bättre,slipper smärtan nu som jag hade hela tiden i rygg och 

axlar. 

 

Veronica Abrahamsson. Fick antibiotika utskrivet vilket dom ej skriver ut om det inte är nödvändigt.. 

Stackar Diva, såg illa ut rejält röd o svullet o hon drog upp ögat, om inte så hängde underögat o 

insidan av underlocket syntes illrött :( 

Men jag får ont i magen av medicin... Jag undviker ju gift själv... Vet ju att inget i ögat är skadat eller 

skräp finns efter veterinär kollat det... 

tänker väntar ut en dag till, åkte ej till apoteket... och fick återigen höra.... 

går inte att överdosera KS + MSM... SÅ vi srayar på från morgon EM till Natt och idag TADA utan 

giftiga preparat. 

Vad sa vetrinären, har det ej blivit bättre till fredag måste ni komma... Så hon var inställd detta skulle 

ta tid med hennes medicinering. 

Men KS + MSM gav det sig från EM till Morgon (Y) 

På bilden högeröga där inflamationen var & vänster öga som var friskt... Veterinärsannteckningar 

från igår på sista bilden. 

LYCKLIG MATTE :D 

PS. vill tillägga att Veterinär avrådde mig starkt med KS. 

 
 

Ann-Louise H. Andersson. Jag får rosfeber i min högra arm ofta. Har inge lymfkörtlar kvar efter flera 

stora bröstcanceroperationer och då får armen ROSFEBER! Lindar om en bommullshandduk och 

dränker in den i KS och på med en plastpåse runt det hela. Sprayar in KS ofta och håller det fukrigt. 

Dricker KS med. Blandat med 50/50 KS/rödvin på kvällarna och lägger mig direkt. Allt är borta på 2-4 



dagar!!! Istället för 10 dagars kur med Heracillin med 1 + 1 + 1 st 1 grams tabletter. Och jag får kämpa 

mig till att få ut Heracillin som inte alls är dyrt. Mycket billigare än de kemiska antibiotikorna!!! Och 

Kåvepenin får jag när jag ber om Heracillin och så tar det inte. Det finns 2 olika Rosfeber och 

Kåvepenin tar den ena och Heracillin tar den andra. MED 3 gram/ dag i 10 dagar. Varför ska det vara 

så illa svårt att få detta????? Men nu tar jag KS i bara några dagar och det hjälper UTAN 

PENICILLINER!!!!!!! HURRA FÖR KS ....det hjälper det mesta!!!! 

 

Elenor Rosdahl. När tandläkaren påtalade att jag hade blödande tandkött kring två tänder så 

borstade jag med msm efter "vanliga" tandborstningen. Lät det sitta kvar kring tänderna och 

masserade tandköttet med det och spottade därefter ut. Efter sköljning tog jag ks och sköljde 

munnen länge och väl - gärna 15-20 min. Nästa gång jag kom till tandläkaren så var det läkt. 

 

Kristina Danielsson. God Kväll Mina Vackra Silver Älskare. Jag har varit sjuk flera dagar i årets tunga 

jobbiga svåra influensa men som tur var/är har jag Anders Kolloidala Silver flaskor hemma som jag 

öste i mig med ekologiskt rött vin och massa lime. (samt massor av pulver c vitamin askorbat) Drack 

mer än en liter under sjukdomstiden. Jag blev frisk snabbare än vanligt. Då har man haft årets 

influensa så kan man kanske njuta av resten av året nu. Jag är tacksam att silvret är här. Och jag är 

glad över att jag använder det till mycket.  

 

Elli Arnell Ambrus. Min ovaccinerade dotter fick kikhosta , ks ks ks ..var över på en vecka...visst hade 

hon en hemsk hosta och visst sov hon dåligt ... och? Ska vi inte låta våra barn bli sjuka för att du är 

synd om dom? Dom flesta tycker nog det är jobbigt att bli sjuka, men att undvika allt jobbigt? ! 

näe... dessutom tror jag det är dom som blir riktigt "kritiskt sjuka" har någon annan nedsättning i 

kroppen redan innan som gör att reaktionen blir så "stark" .... finns ju dom som dött av en vanlig 

förkylning också menar jag.... 

 

Jerker Andersson. Jag gick med HSP i över 30 år. Inga läkare kunde hjälpa. När jag provade kolloidal 

silver kom vändningen på två dygn. Satte mig på sängkanten morgonen dag tre och kände mig frisk. 

Tänkte... Är det så här det känns att vara frisk. Hade ju inte känt den känslan på så länge att jag inte 

visste hur det var. Det som vässade till måendet ännu bättre var att komplettera med jod, sedan 

magnesium, B-C-D-Vitamin, Curcumin och att inte äta mjölmat. 

 

Anders Hovelius. När vi hade magsjuka i huset fanns det lite silver i allt vi drack för att hålla det på 

avstånd och det funkade över förväntan. Sonen kräktes i 10 timmar sedan var det lugnt dottern 

kräktes 1 gång. 

 

Louise Dackevall. Bara för att jag tyckte det var intressant så måste jag berätta om min hund. Han 

brukar få en skvätt KS ibland, inte varje dag men då och då, senast igår. Jag ger honom det rent i en 

liten skål och ibland är han inte särskilt intresserad, men jag ger aldrig någon belöning för att han 

dricker det. Idag hade vi varit ute en sväng på dagen och kom in när han började tigga om något. Jag 

hade inget framme som jag kunde komma på var av intresse för honom så jag frågade vad han ville 

ha, som jag brukar göra när han tigger, och han går fram och sätter nosen mot KS-dunken. När han 

fått en skvätt var han nöjd. Djur har ju en förmåga att känna av sina behov på ett sätt som vi inte har, 

och nu behövde han tydligen KS... 

 



Marika Egle. Min hund 14 år har perfekt tandkött, bra tänder och har blivit av med svamp på 

tassarna genom att få 1/2 - 1 dl KS morgon och kväll i maten. 

 

Lotta Back F Neuman. Jag anv KS som ansiktsvatten o fått mycket bättre hy. 

 

Ingela Hansson. En av mina hundar har blivit lite bättre i sina ögon när jag baddat med KS. De är 

klarare nu än förut. 

 

Sandra Vendel. En av våra ormar var förkyld och han badar ganska ofta så hällde i silver i badet och 

han var frisk efter en vecka. 

 

Elisabeth Brodd-Adolfsson. Det tar lite tid men tejpa fast en bommulsrondell dränkt i ks varje natt. 

Jag blev av med en ryslig vårta på det sättet. 

 

Mona Jonsson. Mina hästar och höns får KS och katten ibland, inga problem. De dricker om de 

behöver det. 

 

Ywonne Björk. Ett av mina får låg en morgon å bara rosslade, det bubblade från både mun å 

näsa..spruta in silver i både näsa å mun. Ingen mer än jag trodde hon skulle överleva. 3e dagen vände 

det. Hon blev helt frisk. 

 

Stina Stina Stinasson.  Köpte KS först för blödande tandkött....men blev bättre i kroppen. Nu råka jag 

få matfett från stekpannan på foten....hade inget då hemma men beställde o indränkta 

bommulspads på...då snabbt o fint det läkte. 

 

Nomen Nescio. Min hund hade ett infekterat sår på svanstippen, tvättade med KS, efter ett par 

dagar skrumpnade den lilla tippen och och svansen läkte jättebra.  Har hjälpt oss förkorta både 

förkylningar och influensa. 

 

Louise Mahlknecht. Min hund blev biten av en annan hund i benet ganska djupt .Tänkte först att åka 

till vet. för att sy såret men bestämde mig att tvätta och dränka in bomullspadd ordentligt med Ks 

och linda över natten. Dagen efter var det fint läkt och har nu bara ett millimeter långt ärr utan päls. 

 

Micce Lundh. Mår man bra i övrigt så finns det nog inte mycket KS kan göra. Väldigt mänga här tror 

nog KS är något annat än det egentligen är och på sätt och vis blir det lite spännande för en del och 

besvikelser för andra. KS är i min mening ett virusskydd, som datorn har och med en daglig hutt och 

ett par kapsyler i bordvattnet vet jag inte när jag var förkyld sist. Perfick mot småsår, tandvärk, 

brännskador, salladen, frukten, mjölken, ja ALLT! Inte i brasan, det blir bara blött! 

 

Kela Molitor. Jag tar bara silver när jag har nån förskylning eller infektion eller på sårvård, det dödar 

virus och bakterier så nån skillnad märker man väl inte om man inte har någon sjukdom, på mig gör 

det stor skillnad dom gångerna jag behöver det. 

 

Viola Marklund. Jag sprejar mest numera, finns på hälsokost sprejflaskor.Sprejar på allt som inte är 

okej på och i min kropp. funnit att det hjälper. Ionosilen går in i kroppen på omkr. 30 sekunder och är 



ute igen om ett dygn sägs det. 

 

Sarita Axelgrim. Jag inhalerar 10 ml varje morgon, och som sagt, det är individuellt. Jag kan t ex inte 

dela upp det i två ggr per dag. Jag måste tydligen få mina 10 ml innan det släpper i lungorna. Jag har 

kronisk bronkit och använder en annan nebulisator. Jag har inhalerat i flera år. 

 

Martina Gustafsson. Jag är sjukskriven och bor i San Diego för att göra yoga. Har lågt immunförsvar 

och har varit helt beroende av silver hela mitt liv. Min mamma gav mig det redan när jag var 5 (-95) 

för att jag fick en svår livslång halsinfektion då - och silver är det ENDA som hjälper. Varken 

antibiotika, kortison eller nåt annat funkar. Skulle betyda oerhört mycket om jag kan fortsätta här, 

allt jag tog med mig hit är nu slut. Och jag sitter i skrivande stund i feber och halsinfektion. 

 

Irene Fahlberg.  Antibiotika ska undvikas och bara tas i yttersta nödfall anser jag. ☺ Har ej ätit på 

snart 20 år. Fick antibiotikacreme för några år sen för en ond vagel i ögat, som blivit bakteriell och 

riktigt smärtsam, hjälpte inte ett dugg. Men K-silver läkte ut på några dgr. 

 

MSM-dosering: 

 

Dzeneta Dzeneta. Jag tog lite som en liten riskorn första veckan, sen ökade jag stegvis så är nu på en 

tsk efter ca 6 månader. Så alla är olika men jag får direkt diarré om jag tar för mycket, har en gång 

tagit 2 doser och jo, det märktes direkt, så sakta öka dosen... 

 

Rose-May Silvander. Uj uj,,,,jag fick börja med några korn och bygga på, efter ett halvår klarade jag 

av en halv tsk och nu efter några år klarar jag av en tsk. 

 

Ann Jacobson. Tack jag ska vidarebefordra till vederbörande, själv är jag jättenöjd med mitt intag och 

det har hjälpt mig i allra högsta grad. Min man hade så ont i rygg och höft och tjatade på honom att 

börja och efter två veckor kände han sig bättre så hej och hå med det. Mina vänner dom som påstår 

att dom har blivit sjuka av MSM tog ett MSM preparat nere i Spanien en blandning av gurkmeja 

Ingefära och citronsyra. MSM pulver finns inte här och jag tror inte att dom blev sjuka av detta 

eftersom Msm halten var väldigt låg 200 mg per piller. 

 

Cecilia Edlund. Ileostomi? Jag har ileostomi och det går bra både spraya ks på stomin och dricka hur 

mycket som helst samtidigt som du droppar i alla kroppsöppningar. Man kan inte överdosera 10 

ppm. 

 

Ewa Frejelin. Vi blir alla lurade på många fronter. De livsmedel vi äter gör oss sjuka och läkarna 

skriver ut mediciner för att hålla oss sjuka, allt för att tjäna pengar.  Jag kan ju tillägga att jag hade 

ont av foglossningar i 7 år efter förlossningen. Ingen läkare kunde hjälpa mig. Började med MSM och 

på endast 2 veckor var jag smärtfri. Har tipsat många andra med samma problem och de har också 

blivit bra på kort tid. Helt fantastiskt! 

 

Susanne Larsson. Det funkar, tampongen blir ju lite "mjuk, sladdrig" av KS men jag fick upp den -  

gjorde det ett par tre gånger dagen i två dagar, resultat ingen svamp. 

 



Zandra Svensson. Min mamma fick cytostatika och samtidigt sov hon med kompress indränkt i ks 

samt kntog höga doser av vitamin D och annat. Hon krymte tumören så mkt innan operation så när d 

var dags för op fanns det bara 1×1cm kvar av den ist för 2×5cm. Då hade hon endast fått 1 lr 2 st 

cytostatika behandlingar. Hon sprayade även dagtid och drack ks. Hon mådde även prima under hela 

behandlingen... och nu är hon "frisk". 

 

Hans Parnestam. Har precis varit hos tandhygienisten,från att haft djupa tandfickor och mycke 

tandsten, allt e borta med KS på 5 månader !!!!!! KS is King! 

 

Gert Lundin. Får alltid beröm hos tandläkaren numera efter att jag började med KS. 

 

Bjørn Lund. Den jakke jeg cykler i, lugter af sved - selv efter vask med specielt vaskemiddel til 

sportstøj. Prøvede at spraye den med KS og det har taget 95% af lugten!!! (og den trængte til at blive 

vasket igen) Andre der har prøvet det? 

 

Lisa Andersson. Jag har haft en hemorrojd i 45 år (ytlig) och läste i gruppen att någon använt 

Silversalva och fått bort den så jag testade också, 5 veckor nu och den har skrumpnat ihop känns 

nästan inget. Har smörjt varje kväll. 

 

Jenny Falk. Jag har haft kondylom i 7 år men inte haft några vårtor, men i förrgår så fick jag det. 

Kliade och sved och jag ville inte gå till läkare, så jag tog och bara duttade ks på och dagen efter var 

allt borta. Inga vårtor, och ingen sveda eller klåda kvar. Fantastiskt! 

 

Tuula Holly. KS är det bästa jag testat! Mot nagelsvamp..sår...gav hunden det i vattnet oxå. Hon 

föredrog den skålen med silver i. Sprayade med Ionosil kolloidalt silver varje morgon och kväll. Sen 

smörjde jag in stortånageln med silversalva morgon och kväll. Filade nageln 1 gång i veckan. Höll på 3 

månader kanske..nu växer det ut en ny fin nagel. Då har jag provat AAAALLT I tjugo års tid! 

 

Lisa Ericsson. Har använt KS i flera år, inga biverkningar, men har stoppat inflammationen i 

tandfickan. Helt perfekt som ansktsvatten. 

 

Mia Johansson. Bara positiva erfarenheter med Ionosil. 

 

Helene Elf. Jag har använt KS i tre år ! Är mkt nöjd - aldrig fått nån biverkning. Bästa tandköttet ever. 

 

Marie Blomback. Jag är storkonsument och tagit KS i flera år. Har aldrig känt något negativt. Tar 

större doser (0,5 dl) några gånger om dagen när jag fått urininfektion, annars några mindre huttar 

dagligen. Har bara gott att säga om det. Använder det till allt. 

 

Linah Leffler Lehto. Har använt KS (och MSM) mot mina magproblem och det har hjälpt mig otroligt 

mycket till skillnad mot vanlig skitmedicin från apoteket! Och inga biverkningar. 

 

Daniel Hättström. Inga biverkningar men det slog mig nu att jag faktiskt inte har haft något sötsug 

sen jag började med KS för ca 2 månader sen. Jag provade nämligen att sluta med godis i samband 

med att vi hade kräksjuka och har tagit KS dagligen efter. 



 

Marie Sundberg. Jag skulle verkligen gärna ha velat kunna bidra med någon negativ effekt av KS, för 

att på så sätt få informationen att (på ytan) verka lite mer "balanserad". Men det är bara att 

konstatera att det inte går att komma på något att anföra i den saken. Jag har som så många andra 

här använt KS i princip dagligen i flera år både invärtes och utvärtes, och aldrig märkt av någon 

oönskad bieffekt. Som sjuksköterska och tidigare anställd på ett läkemedelsföretag har jag varit noga 

med att kritiskt granska de studier som finns. Det enda som förmedlas i vissa av dem som möjligen 

kan ses som negativt, är att KS inte har någon bevisad positiv effekt avseende något annat än 

sårbehandling. Detta uppvägs tungt av framför allt den enorma sammanlagda beprövade erfarenhet 

som visar på att KS är a) verksamt även invärtes och b) utan biverkningar. Vi måste komma ihåg att 

inte glömma bort begreppet "beprövad erfarenhet", som likställs med vetenskap i anvisningar för 

exempelvis läkare. 

 

Louise Irina Rodin. MSM har hjälpt mig mot min rosacea iallafall. Framförallt när jag har haft msm 

utanpå huden, som en slags ansiktsbehandling och ansiktsmask. Ibland löser jag upp en tsk msm i 

ljummet vatten och baddar eller sprayar på ansikte. Alternativt smörjer mig med min ansiktskräm 

och bara baddar msmen direkt på krämen (och då har jag det på över natten oftast)...men det finns 

massa tips på nätet, folk gör så olika. 

 

Lillvor Gutvall. För ett år sen behandlades jag fär skivepitelcancer i ansiktet. Efter behandling slog 

min rosacea ut i full blomstring. Fick svavelsalva. Jo det lugnade lite, men, var inte nöjd. För tre 

veckor sen började jag med msm oc för två veckor sen med ks. Idag slår ett strålande aansikte emot 

mig i spegeln.  Jag har druckit, samt klappat in sms på enstaka områden i ansiktet. 

 

Michael Zazzio. Tandlossning. I tandbenet (parodontet) trivs bland andra streptokocker som bildar 

toxiner som bryter ned bland annat aortaklaffarna. De där toxinerna bryter även ned andra organ i 

kroppen. De där streptokockerna har en oangenäm förmåga att även medföra kroniska 

halsinfektioner. Mitt motto har alltid varit att borsta tänderna tre gånger om dagen, skrapa tungan 

en till två gånger per dag och använd tandtråd varannan dag! 

 

Pia Mattsson. När jag använt salva eller rent silvervatten på sår eller insektsbett på tex häst så har 

det läkt fenomenalt bra. 

 

Sophie Ödman. Eftersom jag själv tidigt upptäckte KS och bla gjorde egna tester på djupa hundbett 

på mig själv med och utan KS - utan dunkade hela handen och med KS kändes ingenting så länge som 

bandaget hölls blött av KS och man tillsatte nytt mellan varven! Gjorde även test på ett djupt sår på 

min ena hästs ben där veterinären sagt att det skulle bli svallkött! Med KS var det gråaktigt och vitt 

och läkte sakta men säkert ihop, provade ett dygn med veterinärens metod och såret blev genast 

rött, svullet och fullt med var! 

 

Stina Leidare. Har använt silversalva till ett svullet knä blev genast mycket bättre. 

 

Jan Welitz. Jag mäter blodtrycket dagligen. Sen jag började med KS och msm i november, har jag 

halverat medicinen. Annars blir det för lågt. 

 



Elisabeth Schmidt. Igen - svær urinvejsinfektion væk på 2 døgn med KS. 

 

Lisa Jansson.  Jag hade kompress med ks på min bältros, borta på ett par dagar! 

 

Linnéa Olsson. Ja! KS lindrade min bältros enormt! 

 

Carina Frendin. Jag har tagit MSM i ca 10 år nu- o tar det alltid på morgonen vid frukosten just för att 

det är uppiggande o för att inte riskera påverka nattsömnen. O det funkar bra. Slutat med all allergi-

medicin som jag tog innan sen jag var 5 år. 

 

Anonym.  Jag har vart ”beroende” av silver sedan jag var 16 år, det är över 10 år nu. Innan dess var 

jag sjuk två veckor i månaden, missade alltså 50 % av min skoltid på grund av mystisk sjukdom som 

gav smärtsamma blåsor och sår i hals ner till mage. Det triggas av att immunförsvaret blir lågt. Men 

silver hjälper immunförsvaret. Jag kan nu ta det så fort jag känner symptom och så bryter det (oftast) 

inte ens ut. Det är helt fantastiskt. Får det knappt aldrig längre. Mitt liv blev helt förändrat vid 16 med 

andra ord.  

 

Marita Riml. Har haft klåda och vit beläggning i hårbotten i fyrtio år. Diagnos psoriasis. Aldrig blivit 

riktigt hjälpt av sjukvårdens preparat. Efter att ha börjat med KS, MSM och EMS-salva är jag fri från 

besvär vilket är ett under!  Särskilt salvan tror jag på. Smörjer på kvällen innan hårtvätt. Lätt att 

tvätta ur. 

 

Ove Rydberg. Jag träffade idag en granne som jag lärt dricka silver de hade bekanta som botat många 

krämpor barnbarn med stora halsproblem. Det är kul att höra. 

 

Bialiett Sammaju.  Silver har hjälpt mig att slippa allt från tandproblem till urinvägsinfektion! 

 

Anonym. Måste berätta en annan sak nu också. För ca 4 och en halv vecka sedan så blev min moster 

opererad för hjärtat, för säkerhetsskull, hade dom skickat henne. Hon for dit fullt frisk och kommer 

hem som ett vårdpaket, fick stroke under operationen. Hon fick MRSA i operationssåret, så det har 

inte läkts på 4 veckor öht, jag har med flit inte haft med KS till henne tidigare, för jag tänkte att nu 

om inte förr så borde vi ju få bevisat för läkare här på HVC hur fantastiskt bra Ionosil är. Så nu för ca 4 

dagar sedan så hade jag med KS till henne, då såren aldrig läkte och det vätskades i dem och de var 

infekterade och NU är dom läkta OCH incke infekterade längre - OCH det bästa är, då dom nu säger: 

- Åj vad dina sår har läkt fint nu, så har hon sagt till dem. 

-Ja och vad tror ni att det beror på? Jo det är INGET annat än KS som gjort detta. 

Hon var också riktigt riktigt hes och efter ett dygn med KS var rösten klar igen… 

 

Charlotta Asplund. Jag kräver en ursäkt av YLE som censurerar de goda berättelserna till förmån för 

häxjakten på folk som börjat må bättre? Och var ÄR alla sjuka blåa mänskor som THL varnar för? 

Engagera er i de mögel- och elöverkänsligas vardag i Finland istället tack, de är det högst stigande 

hälsoproblemet i vårt land, men lämna de friska mänskorna ifred om ni inte vill använda dem som 

referenspunkter till ett friskare samhälle! Handlar det om någonslags avundsjuka eller vad?? 



(Jämställdhet i vården = alla ska vara lika sjuka?) Men tack för påminnelsen, Linda Holm och Carolina 

Beijar! Måste beställa nytt kolloidalt silver eftersom jag gav bort min sista slurk till en som ville testa 

något nytt istället för det gamla vanliga pillret vid tuff förkylning. Har inte använt apoteksab sedan 

jag testade detta och blev positivt överraskad. Samhället borde ju överlag minska på ab-

användningen, då är detta ett gott alternativ, och bryr man sig inte om sin egen hälsa så kanske man 

bryr sig om t.ex. fiskarnas... ;) AB-rester är ju ett stort miljöproblem också så jag ångrar inte en 

sekund att jag vågade testa ks istället för ab-kur för många år sedan då jag var sjuk. Inte behövt en ny 

kur sedan dess. Inte ens en paracetamol-tablett, för den ena hälsoeffekten ger den andra... 

 

Therese Rosvall. Att hälla i lite silver i snittblommornas vatten gör att de håller längre. 

 

Sophie Fornander. EMS salvan! Bästa jag haft till min lilla. 

 

Hanna Enell. Efter att ha intagit Msm och KS under en längre tid så har min dotter inga soleksem 

längre. Hon använde sig av betakaroten innan med sådär effekt. 

 

Louise Mahlknecht. Jag drabbades av TBE i början av sommaren och blev jättesjuk,ett par veckor på 

sjukhus där dom inget kunde göra. Fick info om att det skulle ta många månader innan jag blev 

bra/bättre. Väl hemma igen så började jag dricka Ks nästan varannan timme, fick tillbaka lite balans 

och kunde gå utan rollator, kunde hitta de flesta orden när jag pratade. Det enda som jag har kvar av 

sjukdomen är att jag inte kan lösa korsord ännu som jag gjort dagligen tidigare. Med det vill jag ha 

sagt att UTAN KS så hade jag inte återhämtat mig så bra och snabbt! 

 

Pernilla Carlsson. Det är lite som ett lotteri..jag valde att inte ta vaccin men blev drabbad av TBE i 

somras. Var sjuk i 3 veckor innan jag brakade ihop totalt, kräkningar, hög feber, dubbelseende, 

stundtals förlamad.. Blev kurerad med KS och kokosolja.  Har fortfarande problem med hjärntrötthet 

och minnet, men vet det kunde varit värre. Nu är jag immun mot eländet i framtiden. Risken är dock 

rätt liten att bli drabbad (Jag var 8e fallet i Värmland)  Jag vet inte ens med mej att jag haft en på mej. 

Kan känna en viss oro över mina närstående att de ska bli drabbade, men känner lika stor oro om de 

skulle ta vaccin. Pest eller kolera? 

 

Lisa Jansson. Ems är magiskt bra, min svärfar byte sin kortisonkräm mot en ems salva han fick av mig, 

och blev Mycket bättre i sin eksem. 

 

Ingrid Fagundez. I min journal står det att jag: har KOL. Patienten säger att hon inte har Kol. Röntgen 

tyder på KOL. Utandningsproven också. Jag tar inga mediciner av princip. Efter svininfluensa februari 

2016. En svininfluensa som jag inte enl läkaren haft eftersom den ju gick 5 år tidigare. Att 

Folkhälsomyndigheten i mars 2016 gick ut med meddelandet att att det just då var 9 dödsfall och 109 

personer i respirator hade hon ingen aning om av just svininfluensa. Jag började läsa på nätet och 

kom fram till att jag hade SHR Sensorisk hyperaktivitet. Köpte en inhalator och började med silver. 

Detta gav ingen effekt. Tog då en 100 ml ION silver flaska och när mina besvär började sprayade 

rikligt ner i halsen. Denna flaska har jag med mig hela tiden. Har även en nässpray flaska. Efter detta 

har jag fått ett nytt liv. En annan bonus: Har inte haft någon typ av luftrörsproblem denna vinter 

vilket jag haft samtliga vintrar tidigare. Hoppas att någon har nytta av min resa. 

 



Lena Kromsten. Nebulisator( köpa på nätet för ca. 1000:-) och spruta KS har underlättat min KOL. 

 

Jan-Åke Zladden Johansson. Finns nog ingen bot på KOL. jag har kol stadie 4 syrgas dygnet runt. i 2år 

har jag inhalerat kS 3 ggr dag. Det håller mej slemfri och hostfri. Inga lunginflammationer. Före KS 4-5 

lunginflamationer per år. 

 

Malin Andersson. Tyvärr kan man inte bota KOL. Lindrig KOL kan delvis gå i regress, d v s om man 

vidtar åtgärder som att sluta röka, äta antiinflammatorisk kost, motionera, ta kosttillskott. Även KS 

kan hjälpa, och ft a om det inhaleras via nebulisator. Avancerad KOL är svårare att rå på. Det finns 

ofta emfysemutveckling med i bilden, vilket medför att lungblåsorna spricker och bildar större, 

oelatstiska hålrum i lungvävnaden. Det går ej att regenerera vävnaden så att den blir som förut :( 

Ibland kan man operera bort skadade områden av lungan, vilket kan medföra en viss förbättring. Det 

finns ju en inflammatorisk astmakomponent med i KOL, d v s inflammation i luftrören. Denna 

inflammation kan man påverka, varvid symptom kan förbättras något. Många upplever en betydande 

symptomlindring efter en tids inhalering av KS- Detta beror troligtvis på att silver kan syresätta blodet 

effektivt, samt att KS har antiiflammatorisk effekt. Dessutom kan KS minska risk för infektioner. Har 

man KOL och andra lungsjukdomar så är man mer mottaglig för lunginflammation, mm. Sådana 

infektioner kan bidra till progress av sjukdomen. Därför är mycket vunnet om man kan motverka 

infektioner med t ex KS, D-vitamin, C-vitamin i högdos, MSM, mm. 

 

Kersti Runfors. Skölj med ks, blöt en tuss med ks som du lägger mot den onda tanden och bit ihop, 

upprepa flera ggr. Hade tandvärk from hell som jag fick bort så. Lycka till!! 

 

Linda Perla Perlström. Tusen tack för KS! Superdålig igår i muskelinflammation.....  idag nästan borta! 

 

Tina Johansson. Testade EMS salva på min Rosacea, väldigt förvånad hur snabbt det lugnade huden 

;) Har nog provat det mesta innan,nåt jag verkligen kommer fortsätta med :) 

 

Marie Bogren. Jag måste bara berätta om igår när min man skulle gå och lägga sig så hade han tagit 

en halstablett för att han hade en jättejobbig rethosta som inte ville ge med sig. Han låg och hosta så 

jag trodde han skulle hosta sönder sig. Till slut gick jag och gav honom 1/2 dl KS och bad honom 

dricka det. Han slutade att hosta i stort sett på en gång och han fick sova lugnt hela natten. KS hjälper 

mig mot allt som har med förkylning att göra. Hostmedicin, nässpray och ont i halsen. Bästa 

medicinen för mig! 

 

Jonny Pulli. Har haft eksem i hela mitt liv, har blivit värre på senare år hmm 50+ har testat allt man 

kan tänka sig av krämer,salvor,antibiotika,immun sänkande (Sandimun Neoral), kortison 

kurer...massor.. Kaliumbad osv.. Köpte nu äntligen Silverkrämen� eftersom det verkar har varit en 

huggsexa över denna kräm:) Har nu testat krämen med såkallade "Hydrocoll" plattor, typ som plåster 

utan det mjuka.... tog krämen på 2 stora sårskorpor och på med plattan, hade sedan detta i 3 dygn. 

När jag tog bort plattan var huden slät och fin!!Kan verkligen rekommendera Silver krämen till ALLA 

med eksem! Ska nu fortsätta med Silver och plattor! 

 

Marianne Kandelin. Idag har jag flyttstädat fick massor med sprickor på mina fingrar det gjorde så 

ont i mina händer. Dränkte en bomullsvante i KS och på med en hudvänlig plasthandske för att hålla 



bomullsvanten våt så länge som möjligt. Efter ca 2 timmar var den fortfarande blöt inga 

hudreaktioner annat än att sprickorna somliga blödande hade LÄKT och jag hade ej längre ont. 

Känner mig så tacksam för KS! 

 

Elvy Bray. Har haft stor användning för just KS läkte min plurasit tror jag det hette i ögonen som 

enligt läkare ej gick att bota samt tagit bort fuls märken, bruna, på kroppen? Min rinnande näsa som 

hållit på i flera år blev bra efter jag stoppat in KS m m. Doppade eko bomullspinnar i KS en min sedan 

stoppade jag dessa pinnar i näsan o rörde om ordentligt o därefter smörjde jag runt näsan med en 

pad som jag hällt KS på. 

 

Maire Sager. TACK KS! Bitmärken innanför kinden som vägrar å ge sig. Intensiv behandling med 

KS..spray o gurgla..Två dagar med smärta..tredje dagen - borta! Kommer aldrig å överge Ks! 

 

Carina Lander. Jag har använt KS i 4 år. Sprayar i ögon på sår brännsår även i näsan när jag känner 

förkylning på G och dricker... KS är oslagbart och mer än guld värt. 

 

Felicia Mobeck. Jag använder nebulisator för att inhalera KS dagligen mot kraftiga andningsbesvär, 

det har hjälpt ngt oerhört. 

 

Regina Silverdufva. Jag blev tipsad om KS då jag har/haft ett svårläkt sår. Dränkte in en bomullsvadd 

med KS och plastfolie runt vaden. 3 dagar med detta så är såret läkt! Gått i flera år med öppet sår 

som aldrig läkt. 

 

Merja Wallenius. MSM gjorde så mitt hår växte som ogräs samt att jag fick supertjockt hår, testa 

vettja. 

 

Ellen Hagerö. Hej gänget. 2013 blev jag sjukpensionär efter många många år i sängliggande sjukdom. 

(Min historia finns här i användarberättelser). Fick sent veta att jag hade borrelia, bartonella och 

babesia. Jag började med ionosils kolloidala silver och msm där och då. Processen har sedan dess gått 

framåt och jag känner att det är dags för en uppdatering för er som följt mig. 

Jag har gått ner 25 kilo och jobbar idag 50%. Jag har vart helt sårfri i många år. Jag tränar 

regelbundet. Jag har ett liv idag. Jag är fortfarande hjärntrött från och till och vid hård ansträngning 

blir jag lite syrefattig i yttre cirkukationen så läpparna blir blåa och jag fryser lätt. 

Men jag har ett liv idag. Jag kan åka ut med min familj, gå på fest, träna, jobba och dansa. Går idag på 

grunddos 2-3msk silver per dag. Använder även sprayflaska genast vid halssymptom och 

nässpraysflaska om näsan krånglar. Stora mängder vid magsymptom. Msm är jag känslig mot. Har 

aldrig tagit mig över kryddmåttet men det har god effekt. 

Så glad att jag struntade i allt skitsnack och rekommendationer från lmv. Det har gett mig livet 

tillbaka! Tack ks! ....och nej, jag har inte blivit blå. 



 

 
 

Margaretha Garp. KS har hjälpt när en medarbetare hade magsjuka på jobbet. Alla fick dricka 

silvervatten och ingen annan blev sjuk. har det på sår också. 

 

Zenita Källström. Jag har aldrig mått dåligt av det. Borde ta min dagliga dos alltid men tappar 

rutinerna ibland. När jag tar en msk morgon o kväll så är jag inte sjuk. Använder det ofta till djuren 

när dom får skador. Min katt kom hem med två fistelgånger fulla med grön sörja. Dom läkte på två 

dygn när jag sprutat in KS i såren. 

 

Anna Liljedahl. KS är helt fantastiskt mot magsjuka! Och på sår! 

 

Jessie Jessicasson. Jag gav silversalva till min dotters kompis, på 1 vecka var hyn mycket bättre. Hon 

har stora problem i vanliga fall, men silversalva fungerade jättebra. 

 

Malin Makhzomi .När min son hade svinkoppor baddade jag med KS gick bort på typ 2-3 dagar. 

 

Ewa Frejelin. Jag blev av med alla mina allergier efter en kort tids användning av MSM. 

 

Camilla Brinkmann. Jag dricker KS varje dag. Det renar mina njurar. Jag känner av det om jag gör 

uppehåll! 

 

Kerstin Wagner. Dricker 1msk 2ggr/dag mot min astma tillsammans med 2msk MSM. Motverkar 

inflammation i lungorna så att jag kunde dra ner Kortisonspray.Kunde dra ner Kortison till hälften. 

 



Linda Karlsson.  Dricker KS i morgoncitronvattnet. Sedan jag började med det har jag varit sjuk 

oootroligt mkt mindre. Var förut nästan konstant förkyld. Inga magsjukor el dålig mat biter heller nu. 

 

Birgitta Westin. Jag inhalerar mot min Kol och astma, känner mig mycket bättre av det än den 

medicinen jag blev ordinerad, Jag dricker några msk morgon och kväll. Mina tänder och tandkött mår 

verkligen bra av det och jag har blivit betydligt mindre infektionskänslig. När jag fick influensan åt jag 

"silvergroggen" och det gick över mycket snabbare än vanligt. Jag baddar silver på min Psoriasis då 

jag tycker att den kliar mindre efteråt och det kan lugna den när den är irriterad. Sen har jag blivit av 

med min värk men jag vet inte om jag kan säga att det är KS som gjort det då jag även intar en tsk 

MSM varje morgon......Min man jobbar med varma pannor och får ofta mindre brännskador och då 

använder vi KS finns sannerligen inget bättre då det läker otroligt fort!! Och det slutar göra ont. 

 

Eva Sjölin. Så fantastiskt bra skrivet,jag kan intyga att ks har hjälpt mig det bästa jag provat har 

druckit det ett år snart å bara älskar det, Ju mer jag tar det destot bättre mår jag. 

 

MayBritt Aldebro. KS är fantastiskt!! Har använt det i snart 4 år och kommer fortsätta med det livet 

ut!! 

 

Anna Dybeck. Min dotter har en 4 mån baby som har väldigt röda utslag i ansiktet. Jag har sagt till 

henne att det är normalt (Alla mina 4 barn hade så) hon var orolig och gick till läkaren och fick 

kortison salva utskrivet. Jag sa att det skulle hon inte ta i onödan och det skulle ibte hjälpa. Babyn 

blev inte bättre. När hon var här senast med lillkillen så smörjde jag på msm salva och på en 

halvtimme var utslagen borta och han var lite röd bara på kinderna. Det var så påtagligt så min dotter 

blev alldeles till sig och ska nu köpa egen salva. 

 

Sophie Holmström. Den svenska befolkningen lever under både tvång och hot. De tvingas äta gift 

och luras injicera både sig själva och sina nyfödda barn med fruktansvärda för kroppen giftiga ämnen 

som tex kvicksilver - aluminium - formaldehyd och celler från både apor och aborterade 

människofoster. Det tycls vara så att våra myndigheter vill att vi skab bli sjuka hellre än friska? 

Antibiotika behövdes inte tidigare eftersom bla Silver fanns och fungerade utmärkt. Antibiotika 

orsakar cancer eftersom det förstör våra immunförsvar och är en form av mögel. Kolloidalt Silver 

motverkar både cancer och andra åkommor - utan biverkningar. Trots detta förtalas det. Sjukvården 

använder Kolloidalt Silver men talar inte högt om det. Det gynnar ju inte läkemedelsindustrin. Jag 

själv har druckit mkt av detta Silvervatten och mått utmärkt under tiden. Sjukvården rekommenderar 

gift. Det tycker jag att vi ska tacka nej till. 

 

Christer Winge. Fick ESBL på thoraxkliniken I Uppsala 2016 började ta silvervatten har tagit 2 prover 

sen dess men det visar inget. Har tagit en klunk ur flaskan morgon och kväll. 

 

Agneta Månlid. Jag högg av mig toppen på ett pekfinger vid vedhuggning. Lade om med steril 

gasbinda dränkt i ks på dagarna, lät lufta på nätterna. både fingertoppen och nageln växte ut igen, 

syns bara ett pytteärr på fingertoppen. Matförgiftning i Albanien strax innan hemfärd. Räddad av ks. 

Förkylning/influensa? Några silvergroggar och nästa dag frisk. osv. osv. 

 

Rebecka A Sand. Det bästa som hänt min hälsa någonsin! Har faktiskt inget negativt att säga om ks. 



Mår mkt bättre i min Fibromyalgi, botat ögoninflammationer, blivit av med urinvägsinfektioner, 

magsjuka o förkylningar bland annat. Minskat min tandsten med 50% enligt min tandhygienist, o då 

har jag så mkt att jag riskerar tandlossning . Även perfekt för brännskador. 

 

Marina Ekström. Har gurglat och svalt, samt haft i dricksvattnet nu i två år. Har inte varit sjuk en 

endadag. Tror ingen varit magsjuk eller förkyld i familjen förrutom de som slarvat en del med maten. 

 

Viktoria Maria. Fick efter min andra graviditet en känsla av magkatarr men kände mig inte stressad 

och åt bra. En vän sa att det kunde vara candida och jag hade läst om KS innan det men inte testat. 

Jag köpte en flaska och drack en liten shot varje dag, efter det kom det aldrig mer tillbaka. Min 

mamma med reumatism mådde väldigt dåligt med ont i lederna så hon kunde knappt jobba. Jag 

tänkte att det inte kan skada med lite KS. Nu två år senare tar hon fortfarande silver varje dag då 

hennes värk minimerats avsevärt efter att hon börjat med den. Hon prisar KS högt! 

 

Jill Johansson Parnevik. För några år sedan hade min familj vinterkräksjukan varje år. En av mina 

döttrar fick den 4 gånger samma vinter. Sedan vi började ta silver har ingen i min familj varit 

magsjuka (5år) Vi tar endas silver om vi hör att kräksjukan går i skolan, så det är inget vi tar dagligen. 

Silver har även hjälpt oss otroligt bra vid ögoninflammation. Badda ögat i silver flera gånger om 

dagen och dagen efter är inflammationen borta. 

 

Ann Bäck. Har fått bort ögoninflammation med KS. 

 

Kjell G Nyman. Använt i 3 år. I stället för ett dussintal receptmediciner. Jag har blivit av med min 

malaria. Nu senast en djävulsk gikt försvann med KS och C-vitamin. 5dl KS och 3g C-vitamin /dag. 

Enbart positivt att säga. 

 

Roshan Malekian. Blir av med förkylningar på några timmar. 

 

Jenny Haglén. Förutom det som redan skrivits har KS läkt ut kraftig acne hos sonen. 

 

Emily Sandström. Vattkoppor !! När barnen hade hemsk klåda så baddade jag dem flitigt med KS och 

kopporna torkade ut super snabbt samt klåda la sig. 

 

Anna-Mia Ericsson Lindelöf. Öroninflammation går över på studs med KS-tuss i örat, och lindrar 

bihåleinflammation. Då kokar jag upp vatten och droppar i eukalyptusolja, toppar med 1/2 dl KS och 

andas in under en handduk. 

 

Malin Johangaarden. Har använt KS under många år på både mig och hundarna. Allt ifrån hosta, 

förkylningar men det bästa är att det funkar mot mina andningssvårigheter vid ansträngning!  Har 

även använt mot urinvägsinfektion, brännskador, sår osv. På hundarna är den ypperlig mot rinniga 

ögon, svamp, diarré, sår eller skitiga öron. Förhindrar lätt infektioner. Kommer aldrig vara utan KS. 

 

Lena Penno-Andersson. Hade haft sprickor i underlivet för några dagar och det blev bättre direkt 

efter jag använde KS en enda gång. 

 



Tindra Nalind. KS, det enda som funkar för mig när inget annat funkar! 

 

Akita Achatina. Positivt! KS funkar på både människor o djur med snabba resultat. 

 

Iréne Söber. Väldigt positivt, jag har använt KS i mer än 10 år, lika med MSM. Har blivit av med den 

nickelallergi jag haft hela mitt vuxna liv. 

 

Erik Pernmyr.  Jag har iaf använt det till infektion i sår och även vid kraftig inflammation i tandköttet 

och det har funkat kanon. Bättre än nått annat jag provat. Tog en mun KS som jag höll kvar i munnen 

på det ställe där inflammationen är på kvällen när jag lagt mig. Lät det ligga där och gotta sig i säg 5-

10 min sen svalde jag det och somnade. Vaknade utan inflammation. 

 

Åsa Häggström. En äldre granne till mig hade ett djupt och varigt sår på foten, sk bensår. Hon hade 

hemtjänst men ingen tog hand om det åt henne. Då kom jag på att jag hade silver hemma och fyllde 

en liten sprayflaska som hon kunde spraya på såret. Det gick inte särskilt många veckor förrän såret 

hade torkat och djupet minskat till hälften. Då upptäckt hemtjänsten det och började lägga om det. 

Så nu vet varken hon eller jag hur det ser ut, men det läggs fortfarande om efter mer än ett år. Om 

hon fortsatt med silvret några veckor till är jag övertygad om att det hade gått bort helt. Det var i alla 

fall mycket fascinerande att se hur snabbt det läkte och det var då jag blev övertygad om att silver 

faktiskt fungerar. 

 

Berit Johansson. Min mammas bensår läkte med silversalvan! 

 

Anna Wigstrand. Jag har druckit ks när jag varit Indien och känt i magen. Och vips så lugnade magen 

ner sig och ingen magsjuka bröt ut. 

 

Birgitta Ahlden. Jag hade känning av begynnande infektion i tarmfickorna. Tog KS med citron och 

ljummet vatten i 2 dagar och blev av med besväret. Tar nu KS förebyggande ca 15ml morgon och 

kväll med lite citron. 

 

Ellinor Ottosson. Min borrelia försvann med hjälp av KS och extra mineraler � tog minst 2 msk 2-

3gånger/dag tills 1 liter var slut!  (drygt 2 veckor). 

 

Marie Winterstam. Jag har varit pollenallergiker i ca 40 år, började med KS för 4 år sedan, sprayar 

ögon, näsa morgon och kväll, svalget får sin dos med KS och MSM, känner inte av pollen längre. Ett 

måste för mig. 

 

Malin Johangaarden. Jag har behandlat min svåra astma med kostomläggning och homeopati främst 

men luftvägarna har ändå krampat vid ansträngning. Jag tar ca 0,5-1 dl precis innan träning (max 10 

min innan) och det hjälper VARJE gång!! Det roligaste var att jag började ta det av en slump innan 

träningen för jag hade missat att ta det på morgonen! Nu är jag aldrig utan det och jag kan liksom 

träna obehindrat för första gången sen liten. 

 

Sara Herraez. Jag har själv rosacea men är mycket bättre sedan ett par år. Slutade med rosaceagel 

helt när jag bytte till EMS krämen samt Nannic masken. Det har inte blossat upp igen. Dock använder 



jag Maria Åkerbergs outdoor protection året runt.  

 

Elisabeth Fält. Blanda ren c-vitamin ( askorbinsyra i blå påse fr kryddhyllan ) med KS till en pasta. 

Lägg detta på fläcken med kompress över. Håll på tills fläcken skrumpnar och faller av. 2st jag tipsat 

har blivit av med sina efter denna åtg. En gjorde biopsin efter och allt var borta. 

 

Ann-jeanette Moberg. Efter ett besök hos tandläkaren i fredags så fick jag akut blodförgiftning efter 

40 min. Intravenöst penicillin 3 gånger dagligen i 6 dagar. Jag återhämtade mig fort eftersom min 

make kom med "dunken" på lördag FM. Är så tacksam för ks. 

 

 

 

 

 

Madelen Carlmark. Jag har använt KS i några år när ja behövt det. KS tog bort min astma och min 

svåra pollenallergi det tog 1 månad och ja tog 2 dl per dag. Efter en vecka försvann astman och sedan 

allergin. Min son hade astma med ja gav honom 1 msk i 2 veckor han var då 2 år ca. Även han helt 

botad från sin astma. Jag pratar nu att ja levt med svår astma och allergi sedan ja föddes mycket 



mediciner hela livet har ja tagit för det. Denna pollentiden har jag tidigare varit inne stängda fönster 

helt förstörd i ögon luftvägar fått mediciner utskrivna som i sin tur gjorde mig till en zombie med 

huvudvärk och kunde då inte va ute heller fast de tog allergin så var ja helt slut så orkade inte ens gå 

ut bara ligga pest eller kolera. När ja var yngre fick ja ha mask på somrarna pga min astma och 

allergi. 

 

Viktoria Sandberg. Jag fick nagelsvamp i fingret vilket dessutom blev infekterat o hade fingret i ett 

snapsglas en stund morgon o kväll m ks blev bra utan det som doktorn hade skrivit ut. 

 

Tess Havannah Pierre. Jag vill dela något som är nytt för mig mina blommor har alltid varit dåliga har 

haft all möjlig växtnäring men inte riktigt funkat..så jag prövade o hällde i ks i blomvattnet o vad 

skådar mitt norra, mitt östra o mitt västra öga? Efter några dagar så blommar de för fullt nu! 

 

Anne Lemmetty Åkerlöf.  Jag har tillsatt en skvätt KS i blomvattnet hela vintern. Blommorna har 

aldrig varit så fina tidigare. 

 

Irene Lannebrink. Fick bort ullöss från mina blommor med KS! 

 

Kerstin Berglund. Vann högvinst i tisdags. Lider av kronisk mun torrhet och var hos tandläkaren. 5 år 

sen sist ingen karies bara lite tandsten. Tror det beror på att jag sköljer munnen med kolloidalt silver 

innan natten. 

 

Ylva Stiernborg. Sedan jag började med KS för 3 år sedan har jag inte varit förkyld en enda gång. 

Tidigare hade jag jobbiga, långdragna infektioner 3-4 ggr/år med lång återhämtningstid. Helt 

underbart! 

 

Cecilia Gustafson. Jag har tagit msm i över 2 år . Känner en förbättring i leder å hy .Håret växer så det 

knakar och tappar nästan ingenting längre. 

 

Bertil Ruthström. Ja att men inte vet bättre och är professor .Ja har använt silver i 6 år aldrig 

sjuk.perfekt tandhälsa slut med blödande tandkött och tandsten. 

 

Christina Lindeqvist. Jag har använt det varje dag sen i höstas, mår utmärkt! Gurglar mig och dricker 

en rejäl klunk morgon och kväll. Har inte varit sjuk en enda dag i vinter! Har även fått totalbukt med 

en vårtig liten utväxt, den försvann helt och hållet efter en månads behandling med silversalva, 

suveränt med silvret! Bättre än läskiga mediciner!! Vad innehåller inte de? 

 

Elenor Rosdahl. Har reumatism och får mkt god hjälp av cbd olja och msm. Är så gott som smärtfri 

idag. Nytt liv för min del. Läs och fråga mer om cbd olja i fb grupperna CBD och Hälsa, Hampaolja och 

endocannabinoid systemet och CBDFabriken. Sover mycket bättre och även bättre psykiskt. Viktigt 

för mig har även varit att ändra kosten till antiinflammatorisk kost.Lycka till! 

 

Tove Lovén.  Jag hade problem med tandlossning och fick gå två ggr per år, numera sköljer jag,håller 

en stund, alltid med silvervatten. Får numera bara positivt från tandläkaren och behöver bara gå en 

gång per år. Känns jättebra. 



 

Kicki Sjöstrand. KS fungerar kanon mot parodontit. Använd KS som du silar mellan tänderna i 5-6 min 

2-3 ggr /dag. 

 

Agneta Berg. Min pojkvän har 15 metastaser i levern samt Intrahepatisk cancer i gallgångarna..sedan 

detta upptäcktes i nov -17 har han druckit KS dagligen och metastaserna har inte växt och heller inte 

blivit fler..2 av dem har faktiskt krympt med några mm. Man kan dricka små mängder många 

ggr/dygn el större mängder några få ggr/ dygn. Just nu tar han 0,5 dl innan han går och lägger sig. De 

första månaderna tog han KS 4 ggr/dag;15 ml varje gång. När det gäller inhalering av KS verkar det 

vara effektivt när man har cancer el andra sjukdomar som sitter i lungor, andningsvägar osv..dock 

tänker jag att det kan vara bra att inhalera det i förebyggande dvs för att förhindra spridning till 

lungor osv. Om jag vore dig skulle jag dricka KS utspritt under dagen..ta 4-6 ggr/dag 15-30 ml varje 

gång. Det viktigaste av allt är ATT du tar det..tveka för allt i världen inte!! Har själv botat min 

histaminintolerans, IBS samt blödande tarm med KS..på bara några månader! Det är verkligen ingen 

överdrift att det är ett undermedel..det är fantastiskt bra! 

 

Helena. Min mamma har fått flera kollegor att börja med ks, samma med mitt ex som arbetar på 

Scania i Södertälje flera män på Scania har blivit stamkunder nu och ks har hjälpt jätte mycket mot 

deras olika besvär (en med svår eksem har nu slutat helt med sina starka smärtstillande då huden är 

nästintill hel och inga vätskan sår som fastnar i tygerna på kroppen. Man kan ju inte bli mer glad för 

hans skull). 

 

 


