HISTORIK
Ion Silver startades 2001 och som många andra företag i ett garage hos grundaren, i detta fall
Anders Sultan. Efter att ha kommit i kontakt med kolloidalt silver på nätet i mitten av 1990talet så insåg Anders vilken potential produkten hade. Då produkten var i princip helt okänd i
Sverige så såg han möjligheten att kunna erbjuda kolloidalt silver med alla dess spännande
användningsområden till behövande nordbor. Idag är Ion Silver den största producenten av
kolloidalt silver i Norden.
Ion Silver började sin bana med kolloidalt silver och MSM, men detta kompletterades snabbt
med en serie med EMU-oljebaserade produkter i form av EMS, Silversalva och Silverlotion.
Idag har dessa även fått sällskap av bland annat liposomalt C-vitamin, Silver Creme och en
silverbaserad deodorant.
2002 flyttade Ion Silver HB in i sina första lokaler på Produktvägen 8 i Löddeköpinge.
Anders stod ofta ensam bakom fyllningsmaskinen, fyllde flaskor och producerade, svarade i
telefon och på mail, packade och skickade sina flaskor över hela landet. Samtidigt föreläste
han och spred sin allt bredare kunskap så fort tillfälle gavs. Detta gav sakta men säkert
resultat.
2012 ombildades Ion Silver HB till ett aktiebolag och samma år hade Ion Silver AB växt ur
rocken och fick därför flytta till en större lokal - även denna på Produktvägen, nu nummer 12.
Sedan dess har företaget haft en starkt tillväxt, trots alla påhopp av myndigheter, skeptiker
och media. Produkterna har blivit allt fler och idag är det fyra heltidsanställda hos oss och vi
dubblade vår lokalyta under hösten 2016.
Vi fortsätter att kontinuerligt investera i effektiva hjälpmedel som skall hjälpa oss möta den
allt jämt ökande efterfrågan på våra produkter. Ion Silver expanderar nu även ut i Europa,
Afrika och Latinamerika och etablerar sig i olika länder via distributörer på plats.
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