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500 9 28,80 36,00

500 9 26,00 32,00

500 9 26,52 33,00

18,80 25,00

Опис

450 9

ШАМПУНЬ  виготовлений на основі природних компонентів екстрактів 

рослин(гранат-мандарин) та нанчастинок срібла, завдяки слабокислому 

рН не сушить шкіру голови. Реп'яхова олія, яка входить у склад 

шампуню, покращує ріст волосся,зміцнює слабкі волосяні цибулини, 

запобігає утворенню лупи,зволожує шкіру голови. Шампунь не містить 

лауретсульфату натрію,солі,синтетичних барвників та консервантів. 

Наночастинки срібла проявляють фунгіцидну дію на грибки, які є 

причиною виникнення лупи, свербіння і подразнення шкіри, 

перешкоджають розмноженню мікроорганізмів, зменшуючи свербіж і 

лущення шкіри голови. М'яка піна забезпечує ретельне та делікатне 

миття всіх типів волосся.                                                                                                            

Запах : гранат-мандарин

Зображення

ГЕЛЬ для душу "СРІБНИЙ ДОТИК", що містить натуральні екстракти 

алое, манго та дині, із свіжим ароматом малини дбайливо доглядає за 

шкірою, зволожує її, відновлює еластичність, володіє заспокійливим 

ефектом. Гель не містить лауретсульфату натрію, солі, синтетичних 

барвників та консервантів, що можуть прискорити старіння шкіри. 

Антибактеріальні властивості частинок наносрібла допомагають шкірі 

довше залишатись чистою і свіжою. Значення рН максимально 

наближене до кислотно-лужного балансу шкіри, що запобігає її сухості і 

дарує Вам відчуття м'якості і свіжості.

Запах: малина

Гель для інтимної гігієни "СРІБНИЙ ДОТИК" -- спеціально призначений 

для щоденного догляду за чутливою шкірою інтимних ділянок тіла. 

Містить молочну кислоту, яка захищає природну мікрофлору шкіри та 

слизової оболонки, допомагає підтримувати кислотно-лужний баланс. 

М'яко очищає шкіру, дарує відчуття чистоти, свіжості і комфорту. 

Відсутність у складі агресивних компонентів: лауретсульфату натрію, 

солі та барвників, запобігає сухості та подразненню. Вміст наносрібла 

забезпечує тривалий антисептичний та антибактеріальний ефект. 

Запах: лимон

Рідке мило "СРІБНИЙ ДОТИК" з екстрактом алое підходить для всіх 

типів шкіри,особливо для сухої та чутливої,знімає 

подразнення,забезпечує м'яку очистку,та не викликає алергії.Приємний 

запах мигдалю,кавуна,або чайної рози подарує Вам справжню 

насолоду.Засіб не містить лауретсульфату натрію,солі,синтетичних 

барвників.Частинки наносрібла забезпечують тривалий антимікробний 

ефект та сприяють швидкому загоєнню порізів та інших пошкоджень 

шкіри.

Запах: мигдаль, кавун, чайна роза

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

                      Продукція серії ТМ “СРІБНИЙ ДОТИК“ — це лінійка миючих засобів з наночастинками срібла.                                              

СРІБЛО — найсильніший природний антисептик з існуючих на Землі. У всі часи срібло в різних формах використовувалось в 

лікувальних цілях, приносячи користь людині. Найвищою антисептичною та антибактеріальною активністю володіють колоїдні розчини 

наночастинок металевого срібла, які при цьому повністю безпечні і можуть використовуватись у засобах щоденного вжитку. Окрім 

цього, срібло виступає в якості природнього консерванту.Тому, користуючись продукцією ТМ “СРІБНИЙ ДОТИК” ми ще й захищаємо 

себе і наших близьких від різноманітних інфекцій і піклуємось про своє здоров'я та навколишнє середовище.

Компанія «Урожай» пропонує інноваційний продукт на ринку України для домашнього та комерційного 

використання - ТМ "СРІБНИЙ ДОТИК"

Шановні партнери!



450 9 24,96 32,00

500 

дозатор
9 13,50 19,00

500 9 9,90 14,00

500 9 39,00 48,00

500 9 35,88 45,00

250 9 21,84 27,00

31,00

Бальзам "СРІБНИЙ ДОТИК" на основі природніх компонентів, екстрактів 

рослин та наносрібла забезпечує глибоке живлення та зволоження. 

Масло каріте та протеїновий комплекс відновлюють структуру та 

зміцнюють волосся з серединини. Безсиліконова формула забезпечує 

об'єм без обтяження волосся, повертає йому природній блиск. Не 

містить лауретсульфату натрію, солі, барвників, силіконів та 

синтетичних консервантів. М'яка піна забезпечує ретельну та делікатну 

очистку всіх типів волосся.

Запах: маракуйя.

Кондиціонер "СРІБНИЙ ДОТИК" на основі природніх компонентів, 

екстрактів рослин та наносрібла . Сприяє легкому розчісуванню волосся, 

надає гладкості та еластичності. Натуральна рецептура дарує силу, 

свіжість та повертає до життя ламке та сухе волосся. Не сушить шкіру 

голови (слабо-кисле рН), запобігає утворенню лупи та укріплює волосся. 

Не містить лауретсульфату натрію, солі, силіконів, барвників та 

синтетичних консервантів (парабенів).

Запах: кокос.

Міцелярна вода "СРІБНИЙ ДОТИК" ― м'яко очищує, зволожує, 

заспокоює та природньо тонізує. Комплекс вітамінів F, E, C збагачує 

шкіру та повертає природній блиск. Не викликає алергії. Засіб не містить 

лауретсульфату натрію, солі, барвників. Слабо-кисле рН запобігає 

сухості та подразненню шкіри. Частинки наносрібла забезпечують 

тривалий природній антимікробний ефект. Збалансована рецептура 

забезпечує м'яку очистку та не викликає алергії.

Піна для ванни "СРІБНИЙ ДОТИК" на основі природніх компонентів, 

екстрактів рослин та наносрібла покращує самопочуття та позбавляє від 

втоми, робить шкіру ніжною та м'якою. Не містить лауретсульфату 

натрію, солі ,барвників та синтетичних консервантів (парабенів). Вміст 

частинок наносрібла надає антибактеріальний та антисептичний ефект. 

Не викликає алергі.

Запах: абрикос.

Рідке мило "Lako" ― унікальний новітній продукт на високоякісній 

сировині. Засіб не містить лауретсульфату натрію, солі, барвників. 

Слабо-кисле рН запобігає сухості та подразненню шкіри. Частинки 

наносрібла забезпечують (тривалий) природній антимікробний ефект. 

Збалансована рецептура забезпечує м'яку очистку та не викликає 

алергії.

Запах: м'ята-лайм.

9 21,84500

Рідке мило дозатор “СРІБНИЙ ДОТИК”.М'яко очищає та зволожить Вашу 

шкіру. Збалансованість між компонентами робить мило приємним у 

використанні. Наночастинки срібла захистять від впливу хвороботворних 

бактерій

Продукт не містить: барвників, солі, синтетичних консервантів — 

парабенів, силіконів.

Унікальна антибактеріальна формула наносрібла (Ag — Аргенвіт) 

запобігає виникненню та лікує дерматомікози.

Спосіб застосування: масажними рухами нанесіть на шкіру та змийте 

водою. При потребі повторити.

Ingridients: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Lauretsulfosuktsynat, 

Glycereth-2-Cocoate, Polysorbate-80, Colloidal Silver, Aloe Barbadensis Leaf 

Juice Extracte Citric Acid, Aroma.



500 9 9,00 14,00

5 л 1 42,50 50,00

10л (к) 1 870,00 1030,00

5л (к) 1 447,00 530,00

114,0096,00

204,00 260,00

10л (р/р) 1 396,00 490,00

500 (р/р) 12 32,70 41,00

12 21,60

50 (р/р) 12 14,88 20,00

250 (р/р) 27,00

Аргенвіт (робочий розчин)

"Аргенвіт" - препарат нового покоління на основі водного розчину металевих наночастинок срібла  з протимікробними, антисептичними, 

противірусними та протигрибковими властивостями. Препарат володіє протимікробною дією відносно 650 видів хвороботворних мікрорганізмів, зокрема 

таких як: Сінна, Синегнійна, Кишкова паличка, Золотистий стафілокок, Кандидоз, грибок, Герпес та інші. Аргенвіт є біосумісним, екологічно чистим, не 

викликає подразнення у живих організмів, безпечний для людей та тварин (висновок Міністерства Охорони Здоров'я України № 05.03.02-04/14854 від 

27.02.12, відповідає вимогам ГОСТ 12.1.007).

Засіб пропонується у вигляді спреїв готових до застосування(робочий розчин) та концентратів. Аргенвіт запобігає загноєнню та сприяє швидкому 

відновленню шкіри при опіках різних ступенів, синяках, забоях, гематомах, відкритих ранах, гнійних захворюваннях шкіри, дерматозах, екземах.

Рідина для миття посуду "Lako" ― виготовлена по збалансованій 

рецептурі, забезпечує помірну пінність, містить екстракт алое та 

гліцерин, легко видаляє забруднення з поверхонь посуду без шкоди для 

ваших рук. Наносрібло природньо дезінфікує і запобігає повторній появі 

хвороботворних бактерій. Густа консистенція та зручний дозатор 

допоможе зекономити продукт та зберегти ваш бюджет.

Запах: лимон.

60,60

5л (р/р) 1

Ціни вказані станом на 03.02.2017р.

Аргенвіт (концентрат)

72,001л (р/р) 8

1л (к) 1


