
Anne Blom Städservice har provat ett nytt
grepp för att hålla personalen frisk. Man
ger personalen kosttillskott! -Vi är nog
ganska ensamma om detta grepp men jag 
tror det är något som kommer i takt med
att man förstår att det finns effektiva lös-
ningar därute säger företagets VD Anne
Blom.

- Alla som använder det är väldigt positiva 
till de resultat de får säger Anne. Produkten
har inneburit ett stort uppsving för allmän-
hälsan hos personalen.

Det låter märkligt, men man kan faktiskt 
förebygga förkylningar och även stoppa 
upp dem helt när man märker att man fått 
påhälsning av ett virus, säger Anne. Men 
även andra problem har det kolloidala silv-
ret hjälpt personalen med. Camilla har haft 
besvär med handeksem och klåda sedan 
tonåren. Klådan är nu borta och eksemen 
har minskat markant. Dessan har blivit 
hjälpt med sin klåda på benen och även 
hennes utslag i ansiktet har blivit mycket 
bättre. Anne själv har under flera år lidit av 
att hennes mage svullnat upp efter det att 
hon ätit något. Det försvann på två månader
och nu kan hon äta allt utan problem säger
hon.

Hela företaget håller sig friskt med kolloidalt silver

Hon konstaterar att resultatet av satsning-
en har blivit klart bättre än väntat. Allra 
bäst effekt har man fått av Ionosil, ett 
kolloidalt silver som effektivt dödar 
svamp, virus och bakterier. Produkten 
används flitigt av de anställda och deras 
familjer. Man berättar om hur man spray-
ar bort halsinfektioner på några minuter 
men får även förkylningar att försvinna.  

Anne Blom Städservice i Älvsjö är ett städ-
företag med 30 kvinnor anställda. Att detta 
är en bransch med traditionellt hög sjukfrån-
varo känner nog alla till, genomsnittet ligger 
på 5 %. Därför är vi mycket stolta över att ha 
en sjukfrånvaro på endast 1,3 % säger Anne 
Blom. 
Det intressanta med vårt upplägg är att alla 
tjänar på det. Både arbetsgivare och personal. 
Vi har friska medarbetare som slipper avdrag 
för karensdagar och vi slipper betala en 
massa sjukersättning. Vi räknar med att vi 
spenderar ca 125.000 kr i förebyggande frisk-
vårdsaktiviteter. Men det är väl investerade 
pengar - vi sparar nämligen dubbelt upp. 
240.000 kr är vad vi sparar årligen i form av 
starkt reducerade sjuktal. Sen ska vi inte 
glömma våra uppdragsgivare som har en 
pigg och glad person på plats för att ta sig 
an kundens uppdrag, konstaterar Anne.
När vinterkräksjukan drabbar var och var-
annan har vi ett bra skydd som består i några 
teskedar kolloidalt silver var dag. Förkyl-
ningar och influensa är det likadant med.

Anne rekommenderar alla arbetsgivare som
har problem med höga sjuktal att testa det 
annorlunda greppet med att ge sin personal 
tillgång till kolloidalt silver och andra viktiga 
näringsämnen. Det betalar sig verkligen! 

Nu har vi precis börjat testa Lignisul MSM. 
Det lär ha en fantastisk effekt på allt från 
hudbesvär till besvär med astma, allergi och
leder, men även trötthet - och energi det är 
något vi verkligen behöver för att kunna göra 
ett så bra jobb som möjligt ute hos våra upp-
dragsgivare avslutar Anne med.


