
ki nujno potrebujejo kisik, dobro uspeva-
jo v okolju z malo kisika. Zato je treba, 
da jih uničimo, ustvariti okolje s kisikom.

POWERSEPT FORTE
Powersept Forte je še močnejša for-

mula. V njem je večja koncentracija ak-
tivnih snovi. Namenjen je obdelavi kože 
in nohtov, kjer se zadržujejo še posebej 
trdovratne glivice. In tedaj, ko je noht že 
odstopil. Poleg vodikovega peroksida 
vsebuje še srebrove ione, ki zagotavlja-
jo podaljšano delovanje izdelka. Srebro-
vi ioni pustijo na koži nevidno plast, ki 
deluje in nas varuje pred glivicami, bak-
terijami in virusi še nekaj časa po nano-
su. Poleg tega pa vodikov peroksid obo-
gatijo in zagotavljajo močnejše delovanje.

Oba izdelka že dobro leto testirajo na 
Biotehnični fakulteti v Ljubljani. A. Š. 

či glivice, viruse in bakterije. Uniči jih ta-
koj, na kar opozarja tudi bela pena, ki se 
navadno pojavi, ko ga poškropimo na 
prizadeto mesto. Če so glivice površin-
ske, jih uniči takoj. Težava pa je, ker so 
glivice navadno tudi pod nohtom in v 
žepkih okoli nohta, tako da jih tekočina 
ne doseže. Izdelku je zato priložen pose-
ben aplikator oziroma nanašalec, da laž-
je dosežemo mesto pod nohtom in oko-
li njega.

MOČ VODIKOVEGA 
PEROKSIDA

Razkuževalna sredstva običajno vse-
bujejo samo eno učinkovino in je zato nji-
hova učinkovitost omejena na določeno 
področje, niso univerzalno varna za ljudi 
in živali ter niso biološko razgradljiva. Za 
Powersept pa velja ravno nasprotno, saj 
stabiliziran vodikov peroksid s srebrovi-
mi ioni sprošča proste kisikove radika-
le, ki začnejo takoj napadati celično opno 
poškropljenega mikroorganizma.

Vodikov peroksid je naravno priso-
tna spojina, ki nastaja tudi v vsaki celici 
našega telesa. Je biološko razgradljiv, ob 
reakciji razpade na vodo in kisik ter delu-
je kot močan oksidant.

Da uničimo bakterije, viruse in glivi-
ce, moramo namreč telesu dodati ravno 
kisik. Bakterije, virusi, paraziti, glivice in 
plesni v nasprotju s človeškimi celicami, 

Glivice pokonča vodikov peroksid v družbi srebrovih ionov

Pokončajmo glivice
Vsak deseti med nami ima na 

prstih na nogah glivice. Te ima-
jo najraje prepotene super-

ge, gumijasto ali nepredušno zaščitno 
obutev, balerinke in tesne salonarje. 
Na zdravje nohtov moramo še poseb-
no skrbno paziti, če smo že nabrali štiri-
deset let, če smo že imeli glivične okuž-
be in če smo sladkorni bolniki. Glivice 
se rade naselijo tudi na ljudi z motnja-
mi imunskega sistema, krvnega obtoka 
nog in rok. Pa na športnike in popotni-
ke. Pa na ljudi, ki opravljajo težko delo. 
Rade imajo tudi kmete in ribiče.

O Powerseptu, inovativnem razkuže-
valnem pršilu proti glivicam, smo v Mis-
terijih pred leti že pisali. Švicarji ga izde-
lujejo že petindvajset let. Zdaj so formu-
lo izpopolnili, da je še učinkovitejša in 
ima podaljšano delovanje, do sedemde-
set ur, ter daljši rok trajanja, do osemnajst 
mesecev. Njegova osnova je vodikov pe-
roksid, ki so mu pridani srebrovi ioni.

POWERSEPT
Powersept uniči glivice kjer koli na 

koži. Z njim razkužujemo obutev, noga-
vice in površine. Če obutve ne razkuži-
mo, se glivice z veliko verjetnostjo po-
novijo. Učinkovito razkuži tudi pilice za 
nohte in ščipalnik. Tekočine nam ni tre-
ba izpirati ali brisati, samo poškropimo 
in pustimo, da se posuši. Njegova pred-
nost je, da ne vsebuje rakotvornih in mu-
tagenih snovi. Je biološki, saj po delova-
nju razpade na vodo in kisik, zato ga lah-
ko uporabljajo tudi nosečnice in otroci. 
Za ženske pa je še posebno pomembno, 
da ni hormonski motilec.

Powersept ni zdravilo, ki bi zdrávilo 
prizadeto kožo, temveč razkužilo, ki uni-

Na zdravje nohtov zlasti 
pazimo, če že imamo nad 40 

let, če smo že imeli glivice 
ali smo diabetiki.
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VODIKOV PEROKSID

Powersept vsebuje 200 mililitrov pršila 
in aplikator za nanos pod nohtom; stane 
29,90 €. Powersept Forte je v 50 mililitr-
ski steklenički; stane 14,90 €. Naprodaj sta 
v trgovini www.misteriji.si; 051/307 777.


