
 
 
 

    
 

 

Srebro jako lek? 
 

Opinie na temat leczniczych 
czy wręcz magicznych właściwości 
srebra są dość mocno 
rozpowszechnione. Niektórzy 
uważają je za fakty a inni za 
mity. Istnieje dość powszechna 
opinia o jego skutecznym 
zabezpieczeniu przed działaniem 
sił nieczystych. Kule, ostrza czy 

krzyże wykonane z tego metalu, 
mają być śmiertelnym zagrożenie 
dla różnej maści potworów, w tym 
wilkołaków i wampirów. Naczynia 
wykonane ze srebra poza walorami 
ozdobnymi traktowane bywały 
także jako zabezpieczenie przed 
chorobami. Istniej całkiem spora 
liczba takich „ludowych mądrości”. 

Srebro koloidalne, czyli 
roztwór sporządzony z wysoce 
rozdrobnionych drobinek srebra 
i destylowanej wody, uważane jest 
za swego rodzaju antybiotyk. 
Stosowane bywa, jako lek na 
zapalenie spojówek a także do 
stosowania miejscowego na skórę. 
Spore grono osób traktuje je, jako 
skuteczny środek zwalczający 
grzyby, wirusy i bakterie. Ma 
przyspieszać również regenerację 
tkanek i poprawiać odporność 
organizmu. Niektórzy 

wykorzystują je do dezynfekcji 
urządzeń, pomieszczeń a także do 
odkażania wody. Tworzy ono 
niejako barierę przed wnikaniem 
drobnoustrojów, a jego 
dezynfekujące właściwości 
wykorzystuje się do prania 
i prasowania. 

 
 
 
 
 



 
 
 

    
 

 

Wykorzystywane jest także 
w kosmetyce w kremach 
nawilżających, a także 
dezodorantach, gdzie pełni rolę 

aktywną oraz konserwującą, 
a także wzmacniającą 
funkcjonowanie innych składników. 

 
 
Dość powszechnie 

przekazywana jest opinia, jednak 
niepoparta naukowo, o ciemnieniu 
srebra, gdy osoba je nosząca jest 
chora. Istnieje przypuszczenie, że 
źródłem tego zjawiska mogą być 
związki siarki wydalane z potem. 
W czasie choroby większa ilości 
potu zawierająca związki siarki 

ma kontakt z biżuterią, powodując 
jej ściemnienie. Podobne zjawisko 
zachodzi, gdy dieta zawiera 
większe ilości cebuli, czosnku, poru 
czy wyroby wysokobiałkowe takie 
jak jaja i sery oraz gdy używa się 
kosmetyków mających w swym 
składzie siarkę. 

 
Sceptycy lub wręcz wrogowie 

stałego stosowania srebra 
koloidalnego twierdzą, iż może się 
ono przyczynić do argyri, czyli 
srebrzycy, objawiającej się 
przebarwieniami skóry, zmianami 

na paznokciach i dziąsłach. Innym 
skutkiem ubocznym może być 
uszkodzenie nerek i wątroby oraz 
zaburzenia w funkcjonowaniu 
układu nerwowego. 

 
 



 
 
 

    
 

 

Mimo różnych opinii na lecznicze działanie srebra, na pewno nie 
powinno nikomu zaszkodzić posiadanie ozdób wykonanych z tego pięknego 
metalu. 
 


