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Ständiga infektioner, ast-
ma och allergier försvann 
för tre år sedan då Lars  
Forsberg började använda 
kosttillskottet kolloidalt s il-
ver.

Lars Forsberg är 48 år och 
arbetar sedan tre år tillba-
ka som massör, ett fysiskt 
krävande arbete.

Han berättar att livet för-
ändrades radikalt för tre år 
sedan då han kom i kon-
takt med kolloidalt silver. 
Lars klassades som öron-
barn med ständigt åter-
kommande infektioner 
i öron och bihålor . Det-
ta övergick senare i astma 
och allergi. 

– Jag har provat all fö-
rekommande behandling 
utan tillräckligt bra resul-
tat, berättar Lars.  

STRAX INNAN SKOLÅLDERN höll 
han på att tappa tänderna 
på grund av alla penicillin-
kurerna han dittills fått. 
Tandläkarna räddade tän-
derna genom att pensla 
dem med lapis, ett silver-
nitrat.

Skoltiden påverkades av 

alla sjukdomar och begrän-
sade ibland kamratkontak-
ter. Lars har alltid haft med 
sig sin medicin för att kla-
ra av sin vardag. Som vux-
en har Lars varit intresse-
rad av hälsa och sökt olika 
alternativa behandlingar.

Genom en tillfällighet 
kom Lars i kontakt med 
kolloidalt silver under ett 
besök i  
prova detta och märkte re-
lativt snart en avsevärd för-
ändring. Inledningsvis blev 
Lars sämre och beskriver 
det som en utdrivningspe-
riod som vände efter två 
veckor till en markant 
positiv förbättring. Lars 
sprayade kolloidalt silver 
dagligen tre gånger i mun-
nen på samma sätt som 
han tidigare använt sin ast-
maspray , och numera sköl-
jer han det samt strilar det 
mellan tänderna fram och 
tillbaka. 

EFTER EN TID beslöt Lars sig 
för att prova att göra ett 
uppehåll med astma- och 
allergimedicinerna. Då han 
mådde fortsatt bra besluta-
de han sig för att sluta med 

dessa och enbart fortsätta 
med det kolloidala silvret.

Genom återförsäljaren 
kom Lars även i kontakt 
med MSM, ett pulver med 
svavel och metyl som kan 
intas i vatten eller juice. 
Lars har goda erfarenhe-
ter av MSM, och har fort-

satt att använda pulvret. 
Han kan också rekommen-
dera MSM till andra. Till 
och med svärmor använder 
detta dagligen och uppger 
sig ha blivit bra bland an-
nat från sin psoriasis och 
kunnat sluta med kortison 
och andra salvor .

– Det är tråkigt att mina 
läkare inte kunnat rekom-
mendera kolloidalt silver 
till mig tidigare, då det 
inneburit ett nytt liv för 
mig, säger en nöjd Lars.

Zenita K ällner

redaktion@ villatidningen.se

DIN HÄLSA

• FA K T A
Ionosil, kolloidalt s ilver är ett  

mineralkosttillskott som ger 

kroppen ett tillskott av spår-

ämnet s ilver. För ca 100 år se-

dan fi ck vi i oss  tillräckligt av 

spårämnet s ilver naturligt ge-

nom kosten, som tyvärr nume-

ra innehåller färre spårämnen. 

Många har pos itiva erfarenhe-

ter av kolloidalt s ilver för att 

behandla bakterieinfektioner. 

Det fi nns  s tudier som visar att 

s ilverjoner och nanopartiklar av 

s ilver har förmågan att döda vi-

rus . 

Kosttillskottet Lignisul MSM 

består av organiskt svavel och 

metyl. Ämnet fi nns  naturligt i 

föda och är ett viktigt närings-

ämne för hela kroppen. Effek-

ter som beskrivs  är;  s tarkare 

och mer levande hår, s tarkare 

naglar, mjukare hy. T illskottet 

kan även dämpa allergiska re-

aktioner av föda, pollen, damm 

och pälsdjur samt har en antiin-

fl ammatorisk och smärtlindran-

de effekt vid ryggvärk, artros , 

reumatism, ledvärk och under-

lättar vid magbesvär.

För mer information se:  

www.ion-s ilver.com

 Jag har aldrig mått så bra , 
är frisk som en nötkärna!  

AT T AR B ETA M ED massage är fysiskt krävande, något Lars Forsberg  numera klarar av. 
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