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Една капка вода може да 

съдържа: 10 милиона 

вируса, 1 милион бактерии,  

100 паразитни яйца… 

Водата е носител на 

варовик и тежки метали 

които повреждат системно 

Вашите ВиК инсталации и 

уреди използващи вода… 
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Ние сме английска компания със седалище в град Лондон. 

Специализирани сме в  разработване, реализиране и въвеждане в експлоатация, на 

иновативни продукти , чрез които  въвеждаме в бита на хората и в индустрията 

иновативни решения  за устойчиво интелигентно интегриране на технологии  за 

електрофизични и биорезонансни  въздействия върху вода и въздух с цел  постигане 

на био-защитни и здравословни ефекти върху хора, растения и животни! 

ADVA INTERNATIONAL има представителства и клонове в България, САЩ, 

Мексико, Азия. 

Международният екип на ADVA е изцяло посветен на своята мисия: да направи 

технологиите и инсталациите ADVA достъпна за хората от цял свят и да промени 

живота им към по-добро. 

ADVA INTERNATIONAL работи в следните направления: 

 Разработване на методи и апаратури за производство на биологично активна 

структурирана лечебна вода ADVA. 

 Разработване на технологии и апаратура за обезвреждане на вируси, бактерии, 

алергени и други патогенни причинители, чрез електромагнитни и 

биорезонансни вълни. 

 Разработване на фотокаталитични  покрития , обезвреждащи вредните 

органични, неорганични и патогенни замърсители на въздуха. 

 Разработване на алтернативни методи за лечение на бактериални и вирусни 

инфекции. 

 Пълен мониторинг и биозащита на водите и въздуха във всички сфери на бита, 

индустрията, общественият живот и екологията. 

 Разработване на методики за профилактика на онкологични заболявания. 

 Разработване на нанотехнологии. 

 Разработване на функционални води и хранителни добавки за спортисти. 

 Разработване на технологии за биологично земеделие и животновъдство. 

 Разработване на ултразвукови апаратури за деструктуриране на целулозата. 

 Разработване на методики за получаване на алтернативни горива или 

увеличаване на енергийния коефициент на горивата. 

 

ADVA INTERNATIONAL 
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ADVA INTERNATIONAL  

осъществява  следните дейности: 

 Научноизследователска и експериментална. 

 Производство и интегриране на изобретените ADVA  методи, технологии, 

инсталации и продукти в бита на хората и в индустрията. 

 Производство на биологично активна, структурирана, алкална вода ADVA. 

 Пълен мониторинг на питейни и отпадни води. 

 Пълен мониторинг на въздуха. 

 Социална дейност чрез работа с фондации и организации с благотворителна 

дейност. 

 

МИСИЯ НА ADVA INTERNATIONAL: 

 

 

 

  

Да предложим на хората, животните и растенията, реална, 
лесно достъпна, екологична ефективна биозащита, чрез водата!

Да ви дарим със здраве, чрез биозащита на водите които 
ползвате!

Да Ви дарим с биологично активна, лечебна, структурирана вода ADVA!

Да опазим  съвършенството на планетата!

http://www.adva-water.com/
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ЦЕЛИ  НА ADVA INTERNATIONAL: 

 

 

НИЕ ПЛАНИРАМЕ: 

 Да въведем в бита и в индустрията, нашите иновативни изобретения. 

 Да интегрираме  устойчиво, интелигентни био и еко решения. 

 Да постигнем   пълна биозащита на въздуха и водите. 

 Да създадем превенции  и здравословни ефекти за хората, растенията и 

животните! 

 Да реализираме  локални и глобални, микро и макро проекти. 

 

Да Ви дарим с устойчиво здраве!

Да предпазим  хората, животните 
и растенията от заболявания!

Да помогнем на хората да дишат 
чист въздух и пият чиста вода, с 
гарантирана биозащита срещу 

микроорганизми, бактерии, 
вируси, патогени, отровни 
химикали и тежки метали!

http://www.adva-water.com/
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Ще Ви дадем най-важната информация за: 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ADVA WATER

Водните рессурси на планетата.

Тяхното състояние и замърсеност.

Опасностите които крият замърсените води.

Нашето глобално и устойчиво решение на проблема.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ НАШАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОСВЕТЕНА НА 

ВОДИТЕ: 

http://www.adva-water.com/
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ADVA WATER: 
 структурирана, биологично активна, профилактична, лечебна вода, 

произведена по патентована технология. 

  

 
 

 

 

 

 
 

ADVA – the future water! 
 

ADVA – a life changer! 
 

                                                                                                           
                              

НАШИТЕ ДЕВИЗИ СА: 

 

http://www.adva-water.com/
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Когато решихме да създадем ADVA, ние си поставихме три цели: 

 

Първа цел: да изобретим метод и апаратура чрез които, да витализираме всички 

видове води.  

 

Втора цел: чрез изобретеният метод и апаратура, да превърнем водата в: 

 

1. Структурирана. 

2. Биологично активна. 

3. Лечебна вода. 

 

Трета цел: водите преработени чрез нашите инсталации да намерят приложение 

във всички сфери на бита, индустрията, общественият живот и екологията. 
 

 
 

Задачата за разработката ни, бе да усвоим, пресъздадем и овладеем, естествени за 

природата процеси, на които е базиран водният кръговрат на планетата.  

След това трябваше да съумеем устойчиво да управляваме и съчетаваме тези 

процеси. 

Работихме дълго, в продължение на много години. 

Постигнахме и трите си цели.  

Резултатът е следният: Създадохме инсталации за биозащита и витализация на 

всички видове води. 

Нашите инсталации витализират водата чрез процеси пресъздаващи вихровото  

движение и преминаването на водата  през места с различни енергийни потенциали 

и земни скаларни полета. 

 

http://www.adva-water.com/
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Получената вода е с подобрени качествени показатели, защото се пресъздават, 

повтарят и съчетават в производствени и индустриални условия естествените за 

природата процеси - вихрово движение и преминаване на водата, през места с 

различни енергийни потенциали и земни скаларни полета.  

Чрез метода и инсталацията ни,  се получава вода, която има лечебни свойства.  

Ние променяме  структурата на водата и вграждаме в нея на неограничен брой 

информационни матрици, в зависимост от нейното предназначение.  

Чрез прецизен контрол, се дава възможност за пълен мониторинг на всеки етап от 

процеса. 

 

 
Фиг. 1                                                     Фиг. 2 

 

 

 

От фигура 1. е видно че ъгъла между водородните атоми е 104.5о. 

Такава е молекулата на всички води, след като вече са излезли от земните недра.  

 

От фигура 2. е видно че ъгъла между водородните атоми е 109.5о.  

Такава е молекулата на водата докато извира. По време на извирането, водата се 

сблъсква с милиарди камъчета или песъчинки. Сблъсъците  придават кинетична 

енергия на водната молекула. Тази енергия води до отслабване на привличането 

между водородните атоми и  те се раздалечават. 

 

Такава вода се нарича „Жива“, защото съдържа много енергия. 

 

Само когато ъгъла между водородните атоми е 109.5о, водните молекули могат да 

се свързват в хексагонни структури. 

 

 

http://www.adva-water.com/
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Това е съвършената водна структура.  

 

Водата е структурирана. 

 

За живите организми структурираната вода е шест пъти по усвояема, защото те 

много по лесно отделят и усвояват водните молекули.  

 

За сравнение: при ъгъл 104.5о, водата е неструктурирана. Тя  не може да образува 

хексагонни структури и се свързва в клъстери.  

За да усвои неструктурираната вода, организма изразходва енергия да откъсне 

водната молекула от клъстерите. 
 

Чрез нашите инсталации за витализиране на водата, ние вкарваме кинетична 

енергия във водната молекула и променяме ъгъла на водородните атоми от 104,5 о 

на 109,5 о.  

 

Ние структурираме водата. 
 

 

 
 

 

 

 

 

ADVA e структурирана, биологично активна, 
профилактична, лечебна вода, произведена по 

патентована технология.

ADVA е жива, алкална, структурирана вода с 
електролити.

ADVA на един от древните езици 
означава: ромоляща вода, живина във водата, малка 

вълна.

ADVA означава още : вълна, движение, енергия, 
живот

http://www.adva-water.com/
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При ежедневен прием ADVA има 

следните  действия: 

1. Хидратира организма на клетъчно ниво. 

2. Възcтaнoвявa и поддържа eлeĸтpoлитния бaлaнc. 

3. Алкализира и балансира pH на организма. 

4. Помага за създаването на устойчив имунитет. 

5. Детоксикира - най-мощният натурален 

антиоксидант. 

6. Придава енергия, тонизира, ободрява. 

7. Ускорява обмяната на веществата. 

8. Подобрява усвояването на храната. 

9. Редуцира телесното тегло. 

10. Ускорява възстановяването на организма. 

11. Помага възcтaнoвявaнeтo нa мycĸyлитe след 

натоварване. 

12. Увеличава издръжливостта. 

13. Оптимизира възстановяването след натоварване 

или боледуване. 

14. Прави кожата мека и еластична. 

15. Прави косата бляскава и здрава. 

 

http://www.adva-water.com/
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ADVA се произвежда  и предлага на световният пазар от 2014-та година. 

От тогава до днес нашите клиенти и лекари, с които работим, констатираха, че чрез 

ежедневен прием на ADVA се повлияват , редуцират и лекуват следните 

симптоми,  прояви или заболявания: 

1. Респираторни заболявания. 

2. Вирусни и бактериални инфекции. 

3. Регулация на водата при деца и възрастни. 

4. Хроничната дехидратация. 

5. Първичното обезводняване. 

6. Обезводняване след разстройство. 

7. Астма и алергии. 

8. Алергиите и имунната система. 

9. Кръвно налягане. 

10. Диабет. 

11. Запек и усложненията им. 

12. Автоимунни болести. 

13. Болки и симптоми в целият организъм. 

14. Колитни болки. 

15. Главоболия и мигрена. 

16. Болки при ревматоиден артрит. 

17. Болки в долната част на гърба и крайниците. 

18. Остеоартрит. Дископатии. Невралгии. 

19. Затлъстяване. 

20. Хормонален дисбаланс. 

21. Депресия и синдром на хроничната умора. 

22. Повишен кръвен холестерол. 

23. Коронарна болест на сърцето. 

24. Горещи вълни и симптоми на менопауза. 

25. Подагра. 

26. Камъни в бъбреците. 

27. Кожни заболявания  и дехидратация на кожата. 

28. Косопад или чупливост на косата. 

29. Остеопороза. 

30. Онкологични заболявания. 

31. Проблеми със зъбите. 

32. Регулация на водата при бременните жени и  плода. 

33. Регулация на водата при кърмещите жени и кърмачето. 

34. Регулация на водата при активно спортуващи хора. 

35. Регулация на водата при хора с тежко физическо натоварване. 
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Кръвта е слабо алкална, като считаната за нормална стойност pH е между 

7,35 и 7,45.   

Този допустим диапазон обаче е много малък  и лесно може да се наруши.  

Храната, водата и модерният начин на живот директно влияят върху pH на 

организма. 

Тогава се нарушава равновесието между киселинност и алкалност в кръвта, 

а от там и в целия организъм. Нарушаването на алкално-киселинният 

баланс, води до нарушаване на имунитета, заболявания и дори до смърт.

 

• Не е достатъчно само да пием 
много вода. Трябва да 
приемаме „правилната вода“.

За да бъдем здрави, 
трябва да сме добре 

хидратирани.

• Според известният японски 
онколог, професор Хироми 
Шиня, „правилната вода“ е 
водата, богата на 
електролити.

• Затова ние създадохме ADVA –
вода с електролити, съдържаща в
най-чистата и правилна форма
йони на натрий Na+), калий (К+),
калций (Са2+), магнезий (Mg2+),
хлорид (CI-).

В областта на 
физиологията, основните 
йони на електролити са 

натрий Na+), калий (К+), 
калций (Са2+), магнезий 

(Mg2+), хлорид (CI-). 
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ADVA е с рH 9 в момента на производството.  

 

Ежедневният прием на ADVA, балансира алкално киселинният баланс на 

организма. 

 

Ежедневният прием на ADVA има следният ефект: 

 

При нормални нива на pH в кръвта, раковите клетки не се 
развиват.

При нормални нива на pH в кръвта, вирусите не се 
развиват.

При нормални нива на pH в кръвта, бактериалните клетки 
не се развиват.

Ако pH на кръвта на човек се понижи до или под pH 7,30, той 
се намира в голяма опасност.

Алкализира кръвта и 
помага за поддържане на 
правилно pН . С това 
повишава устойчивостта 
на организма срещу 
болести.

Улавя свободните радикали в 
кръвта, свързва се с тях и ги 
изхвърля от организма чрез 
урината /може да конста-
тирате че ходите по-често до 
тоалетна/.
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ADVA е: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ADVA e добър помощник на всички, които се борят с топенето на 

мазнините и свалянето на излишни килограми. 

 

При ежедневен прием на ADVA се потиска осезаемо чувството на глад без 

това да води до дискомфорт 

 

Приятна и вкусна. С усещане за мекота.  Чиста. С нулево съдържание на  тежки 

метали, флуор, хлор и микроорганизми. 

Високо алкална.  

 

Антиоксидантна (оксидационно-редуцираща). 

С балансирани водородни връзки в микроклъстери. Хидратира многократно 

повече от останалите води. 

С висок енергиен заряд. 

Йонизиранa, богата на електрони с oтрицателен електричен заряд . 

 

Наситена с активен водород. 

Намагнитизирана. 
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ADVA – ORP 

/ Какво представлява ORP и защо е от огромно значение за здравето / 

 

ORP, окислително-редукционен потенциал, позволява да се определи количествено 

способността на дадено вещество да окислява т.е. да отнема електрони или да 

редуцира т.е. да дарява електрони.  

Добавянето на електрон се нарича редукция, а отнемането му окисляване.  

Стойността на  ORP се измерва в миливолтове (mV) и може да бъде положителна 

или отрицателна.  

Положителните стойности означават, че изследваното вещество има недостиг на 

електрони и е окислител.  

Отрицателните стойности показват, че веществото притежава свободни електрони, 

които може да отдаде и е редуктор.  

Свободните радикали са молекулите, на които им 

липсва един електрон и това ги прави химически 

нестабилни.  

За да се стабилизират те трябва да отнемат 

електрони от други молекули.  

За целта атакуват здрави клетки, разстройват 

тяхното DNK, повреждат ги и ги убиват. Най често 

ги превръщат в ракови клетки. 

Свободните радикали се свързват и с поява на 

тумори.   

Веществата с голяма концентрация на лесно достъпни свободни електрони, които 

могат да бъдат използвани от свободни радикали се наричат антиоксиданти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVA Е ЕСТЕСТВЕН И ЕФЕКТИВЕН АНТИОКСИДАНТ! 
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Всъщност, ADVA е алкална поради отрицателния заряд на 

съдържащите се в нея свободни електрони.  

 

Понеже ADVA е готова да отдаде своите електрони, тя е 

заредена с енергия, която дарява на живите организми заедно с 

електроните.  

 

ADVA е с отрицателно ORP, което осигурява безопасен 

източник на свободни електрони и блокира окислителния 

потенциал на свободните радикали.  

 

С други думи ADVA е мощен антиоксидант, по-силен от всякакви хранителни 

добавки.  

 

Най мощният естествен антиоксидант . 

 

Най мощният естествен антиоксидант , без странични действия. 

 

Понеже ADVA за кратко време е способна да достигне до всички клетки в тялото, и 

да отдаде голямо количество свободни електрони, тя се явява най  

бързодействащият  антиоксидант  . 

 

Киселата вода е наситена с положително заредени протони. Тази вода е с 

положително ORP. Привличането между отрицателно заредените електрони и 

положително заредените протони е в основа на процеса на взаимното 

неутрализиране между киселини и основи. 

 

Чешмяната вода е с положително ORP между  +400mV и +1,250mV, което означава, 

че е способна да отнема електрони и да окислява други молекули.  

Казано по-просто, чешмяната вода е вода,  която отнема енергия от човешкия 

организъм. Такива са и всичките подсладени, газирани напитки.  

Алкалната вода ADVA , съдържа голямо количество отрицателни ОН йони, които 

имат един свободен електрон. Това прави алкалната вода много мощен 

антиоксидант. Допълнителна полза от реакцията между свободни радикали и ОН 

отрицателни йони е отделянето на кислород, което зарежда организма с голямо 

количество енергия. Ползите от пиенето на алкална вода са многобройни.  

ADVA е вода наситена с електрони. 
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Често хората ни питат : 
Колко вода да пием на 
ден?

Отговорът е: 40 мл. за 
всеки килогорам от 
Вашето тегло.

Хората ни питат и за ADVA: 
Колко ADVA да пием на ден?

Отговорът е същият като при 
водата: 40 мл. За всеки 
килогорам от Вашето тегло:

Формула за изчисляване на препоръчителната дневна доза 

вода за 1 ден: 

Пример: Ако тежите 60кг, необходимата дневна доза за Вас ще бъде: 

60х0,4=2,4, т.е. 2,4литра вода на ден. 

Пиенето на по големи количества е препоръчително. 

ADVA може да се използва като единствената вода за пиене, ежедневно 

и целогодишно. 

ADVA се препоръчва за бебета и деца. 
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ВИДОВЕ ПРОДУКТИ ADVA WATER 

 

 

                                                                     

ADVA  

limited edition 

0,5 литра 

 

 

                                                                    

ADVA  

limited edition 

1 литър 

 

 

                                                                   

ADVA  

detox 

2 литра 

 

 

                                                               

ADVA SILVER 

0.5 литра 

 

 

                                                                

ADVA GOLD 

0.5 литра 

 

 

 

ADVA  

detox 

 

20 литра галон 

http://www.adva-water.com/
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ADVA a life changer 

Шест бутилки от  1,5 литра + една  бутилка от 0.5 литра 

 

ADVA a life changer е концепция разработена за страните със силно присъствие на 

водещи онлайн доставчици като Amazon, Ali express и други. 

Целта е чрез онлайн доставки, всеки клиент да промени начина си на живот, 

започвайки от алкализирането и детоксикирането на организма си чрез ADVA. 

 

   

  
 

ADVA  означава "ромоляща вода, живина във водата, малка вълна" . 

ADVA  на един от древните езици означава вълна, движение, енергия 

живот. Ние  успяхме чрез високи технологии да произведем вода 

ADVA, която е идентична на водата от най-чистите планински ручеи, 

пресъздавайки процесите на извиране от стотици метри и 

преминавайки, удряйки се в милиарди камъчета. Ние Ви предлагаме 

биологично активна вода. 

http://www.adva-water.com/
mailto:office@adva-water.com


20 
ИНСТАЛАЦИИ ЗА БИОЗАЩИТА И ВИТАЛИЗАЦИЯ НА ВОДИТЕ 

 

Ashley House, 235-239 High Road,  London,  N22 8HF,  UNITED KINGDOM 

www.adva-water.com     office@adva-water.com 

 

 

 

ADVA BRAND 

 Брандирани бутилки ADVA за представителни цели на правителства, 

спортни  отбори, хотелски вериги и други корпоративни клиенти. 
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ADVA SILVER 

 Вземете здравето във Вашите ръце 

 

ADVA SILVER  е вода състояща се от нано сребро, добито чрез иновативна 

нанотехнология на ADVA International,  разтворени в де минерализирана и де 

йонизирана вода ADVA. 

Нанотехнологията е област на фундаменталните и приложните наука и техника, 

които се занимават с теорията , практиката и изследването на контролираното 

манипулиране на отделни атоми и молекули , а също така и с методите за 

производство и използване на продукти със зададена атомна структура.   

Частиците нано сребро ADVA SILVER имат размер  20 нано микрона.  

Милиардите нано частици сребро увеличават покривната му повърхност която 

контактува с патогените. Така полезните антисептични, бактерицидни и 

дезинфикциращи  свойства на среброто се увеличават в пъти.  

Колоидното сребро е напълно безопасно за човек . Без никакви странични ефекти. 

То е най мощният природен антисептик.  

Йонните разтвори на  среброто  , притежават бактерицидни и противовирусни 

свойства.  Те унищожават всички болестотворни вируси и бактерии, повишават 

имунитета , активизират процесите на обмяната на веществата .  

Бактерицидните и дезинфекциращи свойства на среброто се дължат на силният 

афинитет на сребърният заряд към жизненоважни ензими на едноклетъчните 

микроорганизми.  
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Сребърните йони се свързват стабилно със сулфидрилните групи в  ензимите 

осигуряващи дишането на бактериите , вирусите и микроорганизмите  и блокират 

трайно тяхната работа. Това води до бързата смърт на патогените .  

Попаднали чрез водата ADVA SILVER в стомаха , а от там в кръвта , йоните на 

колоидното сребро ADVA SILVER безпрепятствено проникват във всеки орган на 

човешкият организъм . При среща в кръвният поток с болестотворен причинител по 

същият безпрепятствен начин проникват в него и  се свързват с плазмените му 

протеини с което на практика го  убиват.  

Патогенната клетка умира и защото тя има отрицателен заряд и  след проникване в 

нея на сребърните йони които са с положителен електрически заряд , възникват 

електростатични сили в резултат на които бактерията умира.  

Много учени подчертават и важността на физико химичните процеси протичащи в 

бактерията след проникването в нея на колоидните сребърни йони.  Особено важно 

значение имат тези които протичат в бактериалната плазма.  

Тук голяма роля има окисляването на протоплазмата на бактерията и разрушаването 

и в следствие на това окисляване. Среброто катализира силно и устойчиво този 

процес. То ускорява и провокира скоростта на протичане на тази реакция.  

Нарушаването и блокирането на кислородният обмен води до загиването на 

бактериите , вирусите , гъбичките и микроорганизмите.  

Колоидното нано сребро ADVA SILVER атакува и разрушава стабилността на ДНК 

на вирусите и патогените ,  което отново води до тяхната смърт.  

Наличието на сребърни йони ADVA SILVER има още един важен положителен 

ефект за нас : Те действат стимулиращо на кръвотворните органи , което се проявява 

в увеличаване на лимфоцитите и еритроцитите в кръвта. Повишава се нивото на 

хемоглобина и се забавя скоростта на утаяване на еритроцитите/СУЕ /. 

Най новите изследвания показват че колоидното сребро е и мощен имуномодулатор, 

който по сила може да се сравнява единствено с въздействието на стероидният 

хормон.  

ADVA SILVER се препоръчва за ежедневна употреба за хора от всички възрасти. 

ADVA SILVER , усилва тъканото дишане до 200 % и активира имунната система до 

100% . Така ADVA SILVER Ви дава сила , тонус , енергия , здраве и имунитет ! 
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Вие знаете че грипа е много коварно заболяване защото бързо се видоизменя .  

Неговите щамове са над 200 и лекарите не могат да знаят предварително с кой от тях 

ще трябва да се борят. Самият грип не е толкова опасен колкото усложненията които 

настъпват от него . Началото  на 2019-та  година  е доказателство за това!  

Боледуването от грип засегна над 50 % от хората а боледуването и възстановяването 

отне почти на всички заболели по няколко седмици. Има регистрирани и смъртни 

случаи. 

Както знаете първите бариери които се изправят пред грипните вируси са кожата и 

лигавиците ни . В тях се изработва ензима „ лизозим „ . Той разтваря стените на 

бактериалните клетки и така ги убива. Йоните на среброто в ADVA SILVER 

стимулират производството на „ лизозим “ по повърхността на кожата , в лигавицата 

на носната кухина , в стомашно – чревният тракт , в бронхите ! Паралелно с това 

ADVA SILVER  блокира ензимите на патогените . / вече обяснихме по горе /. 

Научно е доказано че при ежедневна употреба на сребърна вода , човек не се 

разболява от вирусите на грип А , В , Митра и Сендай .  

Така ADVA SILVER успешно Ви предпазва от ОРЗ – остри респираторни 

заболявания.  

Задачата  за унищожаването на болестотворните микроби, вируси и бактерии, 

винаги е бил един от най важните задачи за медицината. За това откриването на 

антибиотиците се прие като  огромна крачка напред в лечението на хората и 

фармацевтите се постараха бързо да забравим хилядолетните традиции. Лекарите  

забравиха за среброто и се отдадоха на лечението с антибиотици .  

Но микробите и вирусите имат способността да мутират , да се видоизменят и да се 

приспособяват към антибиотиците. Именно за това лекарите често сменят 

антибиотиците . Антибиотиците имат много вредни странични действия върху  

организма на човека. Те убиват успоредно с патогенните причинители и полезните 

за здравето ни бактерии. Това води винаги до появата на  „дисбактериоза“, след 

употребата на антибиотици. За това те са противопоказани в  много случаи , особено 

при бременни и малки деца. 

ADVA SILVER е доказан приятел в борбата срещу грипа. 
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Медицината мълчи за всичко това . Всеки ден на пазара се появяват нови и нови 

антибиотици, които уж са по добри от предишните . Но не са ! Всичко е илюзия от 

която всички губим. Губим здраве и пари! Често губим и близки хора завинаги. 

Учените които не подхождат комерсиално към здравето на човека и правят наука в 

името на самата наука отдавна са доказали, че антибиотиците могат да бъдат 

заместени чрез приемане било ежедневно като профилактика , било като лечение 

при необходимост , на сребърна вода .  

 

 

 

 

 

 

Ще Ви предложим един сравнителен сравнителен анализ между антибиотиците 

и нано среброто приемано чрез ADVA SILVER: 

Първо ще се спрем на Антибиотиците: 

1.  Антибиотиците  действат на патогенните причинители:/вируси, микро- 

организми и бактерии /. 

За да се предпише правилният антибиотик е необходимо да се направи посявка 

и да се разбере какъв е патогена и кой антибиотик ще го убие.  Често лекарите 

почти директно предписват антибиотик, без да правят посявки. А ако той не 

подейства предписват втори.  Лечението продължава минимум 7 дни . Ако 

след време се разболеете от същият патоген , то антибиотикът който сте пили 

трябва да смени защото вече има изградена резистентност към него.  

 

2. В 90 % от случаите антибиотиците освен патогените,  убиват и полезните 

бактерии и микроорганизми. В резултат на това  се получава като вторичен 

ефект „ дисбактериоза”, особено неприятна при жените ! 

 

3. Антибиотиците не действат против вирусите. 

 

Приема на сребърни йони се смята за едно от най перспективните направления в 

стремежа на хората да живеят здравословно и да удължат живота си ! 

 

Ежедневното пиене на сребърна вода не води до никакви странични ефекти и 

няма никакви противопоказания.  

Напротив - препоръчва се дори за деца и за бременни. 
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4. Приемането на антибиотици води до много странични ефекти. За това е 

необходимо да се вземат успоредно витамини , пробиотици и да се избягва 

алкохол.  

 

5. Антибиотиците имат ограничение за приемане: Категорично се внимава при 

предписанието им при бременни и при малки деца, въпреки че това не на 

всякъде по света  се спазва. Категорично се забранява приема ежедневно или 

дълго време! 

 

 Да разгледаме и най-важното за водата с нано сребро  ADVA SILVER : 

1. ADVA SILVER действа срещу всички патогенни причинители:/ вируси, 

микроорганизми и бактерии/. Убива ги. 

Те не могат да изградят резистентност към среброто и в частност срещу ADVA 

SILVER.  

 

2. Не убива полезните бактерии и микроорганизми! Не води до „ дисбактериоза“. 

Напротив – стимулира тяхното развитие.  

 

3. ADVA SILVER действа срещу вирусите! Убива ги, за разлика от 

антибиотиците. 

 

4. Употребата на ADVA SILVER няма странични ефекти. 

 

5. Няма ограничение за приемане! Дори се препоръчва  ежедневен  или 

дългосрочен прием.  

Изводът е следният: Използването на ADVA SILVER като вода за пиене за 

ежедневна употреба или често пиене, води до повишаване на Вашият имунитет 

защото сребърните йони убиват болестотворните причинители и не убиват 

полезните бактерии в организма Ви! 

Няма да е преувеличено ако кажем че сребърната вода е природен, естествен и 

безвреден лечител. 

Носителят на нобелова награда , световноизвестният учен Робърт Сейнър , сравнява 

пиенето на вода с колоидно сребро с получаването на втори имунитет. ADVA 

SILVER е надежден и сигурен щит , който отлично ни защитава от патогенни вируси, 

бактерии и инфекции .  
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1. Гастрити и язви на стомаха и дванадесетопръстника , защото колоидните 

сребърни йони убиват бактерията „ хелиобактер “ , която е най честата 

причина за появата и развитието на гастрита. А ако вече имате язва или 

гастрит, се препоръчва в продължение на 3 месеца всеки ден да изпивате по 3 

чаши ADVA SILVER , 30 минути преди хранене.  

2. Чревни инфекции и стомашно чревни болести 

3. Диарии и разстройства  

4. Холециститити 

5. Цистити 

6. Инфекциозен хепатит 

7. Панкреатит 

8. Дуоденит  

9. Различни раздразнения на кожата.  Акне и други.  

10. Диабет 

11. Бронхиална астма 

12. Бронхит  

13. Остри и хронични пневмонии 

14. Ревматоиден артрит 

15. Синуит / синузит /  

16. Хрема 

17. Кариеси , пародонтоза  / задържайте глътки вода преди да ги изпиете / 

18. Възпаления на бъбреците 

19. Ендокринни заборявания 

20. При климакс или обилна менструация 

21. Мастит при кърмачки 

22. Простатит  

23. Херпес 

24. Хемороиди 

25. Дисбактериоза 

26. Хелминтози 

27. Онкологични заболявания 

28. Алергии 

29. Ангина  

30. Грип 

31. Ларингит  

32. Хронична умора  

 

Препоръки за използване на ADVA SILVER с профилактично и 

лечебно действие при : 
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Заключение:  

1. Действието на сребърните йони е върху повече от 650 вида бактерии. За  

сравнение: действието на който и да е антибиотик е върху не повече от 5 до 10 вида 

бактерии. 

2.Най-устойчивите микроорганизми загиват за не повече от 6 минути при пряко 

третиране. 

3. ADVA SILVER унищожава пряко всички налични микроорганизми, докато 

повечето антибиотици увреждат само ново образуващите се микробиални клетки, 

без да засягат развилите се вече такива. 

4. Действа много по-бързо от повечето антибиотици. 

5. Няма данни някой болестотворен микроорганизъм да е развил устойчивост към 

колоидното сребро, за разлика от антибиотиците, които трябва да се сменят поради 

изграждане на резистентност на редица микроорганизми към тях. 

6. Известно е, че антимикробния ефект на среброто е по-висок от този на 

пеницилина и повечето антибиотици.  

7. Хомеопатичните лекари и лекарите практикуващи апострофска медицина, 

съветват ако сте болни и се налага да пиете антибиотик , на всяка цена да приемате 

и ADVA SILVER за да можете да обхванете в борбата си срещу болестта по голям 

брой щамове или патогени.  А конкретно срещу проявата на дисбактериоза се 

препоръчва сутрин на гладно да се пие една чаша ADVA SILVER. 

8. Полезно е да се пие ADVA SILVER при приема на каквито и да е лекарства , 

защото сребърните йони предпазват от интоксикация.  

9. ADVA SILVER се пие 20 -30 минути преди прием на лекарства, билки или 

храни, за да се избегне реакция с веществата в тях. Тя усилва действието на 

билките от 3 до 7 пъти, а при лекарствата – от 5 до 10 пъти. Този ефект позволява 

да се намали цената на лечението. Спестявате пари от пробиотици и витамини , 

защото не се налага да ги купувате. Спестявате пари и от съкратеният курс на 

лечение. 

 

  

 

Важно: При сериозни заболявания спазвайте дадените от  нас препоръки като профилактика и 

задължително започнете лечение, под ръководството на лекар. Най добре е първо да се 

консултирате с лекар практикуващ хомеопатия , защото профилактиката която Ви предлагаме 

чрез ежедневна  употреба на сребърна вода ADVA SILVER е част от хомеопатията като наука. 
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ADVA GOLD 

 Осигурете си дълголетие  

 

В целия свят хората обичат скъпоценния метал, наречен злато (от латински aurum, 

което означава утринна звезда).  

Ювелирните изделия струват скъпо и много от нас го харесват единствено заради 

външния му вид. Но малко хора знаят за неговите лечебни свойства. 

Златото се среща рядко в чист вид, но лесно могат да бъдат изолирани негови 

съединения с други елементи. Златото се извлича от златоносния пясък при 

обработка с разтвори на натриева основа и натриев цианиди в присъствие на 

кислород. 

Разпространен метод за извличане на златото във вид на прах е с помощта на 

живак. Живакът образува амалгама със златото. 

Важно е да се знае , че в момента на завършване на процеса на извличане на 

златото , всички помощни вещества като горе изброените остават извън атомната 

структура на златото. 

Химичния знак на златото е Au /aurum/. 

Златото е един от най-тежките метали с относително тегло 19,3 пъти по-голяма от 

водата. 

Златото е най- пластичният и най-ковкият от всички метали. 

Известни са 18 полезно активни изотопа на златото.  

От 90 до 95% от световния добив на злато се използва за резерв за стабилизация на 

световните валути. 
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Половината от оставащото количество се използва в бижутерията. 

Една четвърт се използва за нуждите на електро промишлеността.  

Около 10% - в стоматологията. Това не е случайно! Единствено златните коронки 

предпазват от пародонтоза. Освен това чрез венците човек непрекъснато получава 

златни йони които влизат в кръвообращението . 

Оставащото съвсем малко количество се използва за медицински цели . Този 

процент обаче нараства с всяко изминала година.   

Златото в колоидна /нано/ форма има  огромна полза за човека . 

В митовете и легендите на всички народи по света златото си описва като частичка 

замръзнало слънце. 

Учените вече доказаха, че това не е измислица, и златото наистина е акумулатор 

на слънчева енергия и неговото въздействие върху човека е огромно. 

Ако се обърнем към китайските трактати по медицина , ще забележим, че там често 

се срещат рецепти, свързани със златото. 

Източните мъдреци използвали златото за металотерапия,  микроубождане и 

апликация на златните пластини върху тялото на човека. 

Китайците използвали самородното злато за лечение на нервната система и други 

заболявания. 

Днес все повече започва да  се отделя голямо внимание на ауротерапията (лечение 

със злато) . 

За лечение се използва предимно 24 каратово злато .  

 

Лечебни свойства на златото 

 

От древни времена златото се използва основно по два начина: във вид на прах 

вътрешно или във вид на пластини, поставяни върху болното или поразено място.  

В природната медицина днес златото се използва като помощно средство към 

основните видове терапия.  
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Доказано е  , че златото : 

- Удължава живота 

- Лекува отравяния 

- Възбужда и усилва енергията ( тонизира ) 

- Подобрява паметта и изостря ума. 

- Укрепва сърдечния мускул, повишава работоспособността и издръжливостта. 

Златото притежава силно и благотворно действие върху състоянието на организма, 

както на здравия, така и на болния. Колоидното злато широко се е използвало в 

САЩ за лечение на заболявания до 1940г., при това още през 1885г., то се 

използвало за лечение на алкохолизма. 

Било установено, че може да го използват също за лечение на артрит, кожни язви, 

изгаряния и психически разстройства. 

Златото не притежава бактерицидни свойства, като колоидното сребро , обаче то 

въздейства на различни типове дегенеративни състояния. 

 Стабилизира състоянието на нервната система. 

Възстановява вътрешната хармония, особено у хора с неустойчива психика, 

например при депресии, меланхолии, печал, чувство за страх, отчаяние, склонност 

към суицидни мисли и суицидни нагласи и намерения. 

Златото оказва пряко въздействие на ритмичността и стабилността на сърдечната 

дейност и нормализира функциите на системата на кръвообращение.  

ВАЖНО : Златото  оказва много благотворно действие на органите, които трудно 

се поддават на процесите на регенерация, особено главния мозък.  

ВАЖНО : Златото спомага възстановяването на функциите на жлезите с вътрешна 

секреция, стимулира нервната система, освобождава от стреса.  

Златото  оказва целебно действие на храносмилателната система. 

Златото действа позитивно на механизма на терморегулация, особено при 

простуди, трески и обилно потене на сън.  

Прилагано е за лечение на алкохолизъм, намалявайки зависимостта и влечението 

към алкохола. 

 

 

 

ВАЖНО : Използването едно след друго, редувано със сребро, златото усилва съпротивлението на 

организма срещу болести и спомага за възстановяване на жизнения тонус и дълголетието. 

Среброто потиска възпалителните процеси, така както златото укрепва, възстановява и съхранява 

здравето. Златото се прилага при всички типове психически, емоционални и физически 

дегенеративни състояния. 
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КОЛОИДНОТО  ЗЛАТО ADVA GOLD 

Колоидното злато ADVA GOLD представлява колоиден разтвор на свръх малки нано 

частици злато в де минерализирана вода и де йонизирана вода ADVA.  Нано 

частиците на златото се намират във водата в суспендирано състояние.  Диаметърът 

на частиците е около една милиардна от метъра. По никакви механични или някакви 

други начини е невъзможно да се раздроби златото до толкова малка величина.  

Технологията на ADVA International, за добиване на колоидно злато ADVA GOLD 

е иновативна с това че е единствената в света която успява да запази енергийната 

поляризация на златният йон .  

 

 

 

 

 

 

 

Това на практика означава че изпиването на една бутилка от 500 мл. ADVA GOLD 

е равносилно по смисъл и многократно по силно,  на акупунктура със златни игли , 

защото при приема на водата в организма се вкарват 10 пъти повече златни йони от 

колкото при акупунктурата. 

В природата само растенията могат да натрупват  в себе си злато, размерите на 

частиците на което са също така малки, както и в колоидното злато. Размерите на 

частиците са толкова малки, че могат да остават в суспендирано състояние в чиста 

вода неограничено време/колоид/ 

Важно : Колоидното злато не е токсично.  

ADVA GOLD стимулира възстановителните функции на организма.  

ADVA GOLD повишава естественият имунитет.  

ADVA GOLD енергийно стимулира организма! 

ADVA GOLD повишава IQ – то. 

ADVA GOLD  дарява  дълголетие и жизнеустойчивост. 

 

 

Използваме  високо технологичен метод, при който пречистената вече вода/ с 

тройна дейонизация/, се пропуска на повърхността на чисто /0,999/ злато, през 

което преминава ток с висока честота и напрежение. Йоните на златото 

преминават от повърхността на чистото злато във водата, която след това се 

обработва чрез озон  и се пропуска през мощно магнитно поле. В резултат се 

получава чисто злато в чиста форма. 
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ADVA GOLD  успешно се прилага при :  

- Нарушаване функциите на главния мозък 

- Стрес 

- Преумора 

- Физическа активност 

- Интензивни тренировки 

- Депресивни състояния 

- Наркомания 

- Хроничен алкохолизъм 

- Артрит 

- Простудни заболявания 

- Нарушение функциите на системите за кръвоснабдяване 

- Разстройство на храносмилателната система 

- Нарушение на функциите на жлезите с вътрешна секреция 

- Затлъстяване 

- Нарушение механизма на терморегулация 

- Онко заболявания 

Колоидното злато оказва инхибиращо действие на раковите тумори. За да се 

осигури максимален ефект при лечението с колоидно злато на рак, неподлежащ на 

оперативна намеса, е необходимо да се изпълняват следните условия: препаратът 

трябва да е стабилен, с точно определена концентрация, а размерът на частиците , 

съдържащи се в това злато, трябва да бъде достатъчно малък и приблизително 

еднакъв. Но за тази цел все пак е необходима лекарска препоръка. 

ADVA GOLD  ДАРЯВА ВЪТРЕШНА ХАРМОНИЯ , МЪДРОСТ И 

ДЪЛГОЛЕТИЕ ! 
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ADVA Pur Rosz 

Структурирана вода ADVA  с БИО сертифицирано розово масло 

  

 

 

Pur Rosz е вода ADVA с добавено към нея био сертифицирано розово масло от роза 

дамасцена.  

Pur Rosz  съчетава приятен и неповторим аромат на роза с  фин, неповторим и 

незабравим вкус. 

Ползите от Purr Rosz се дължат на комбинацията от ефекта на ADVA Water и 

ефекта от химическият състав на розовото масло. 

Xимичният cъcтaв нa poзoвoтo мacлo  cъдъpжa пoвeчe oт 300 cъeдинeния, нo 

ocнoвнитe мy xимични ĸoмпoнeнти ca: цитpoнeлoлa, фeнил eтaнoл, гepaниoл, 

нepoлa, fаrnеѕоl и ѕtеаrроtеn cлeди oт nоnаnоl линaлooл, nоnаnаl, фeнил 

aцeтaлдexид, цитpaл, ĸapвoн, сіtrоnеllуl aцeтaт, 2-рhеnуlmеnthуl aцeтaт, мeтил 

eвгeнoл, eвгeнoл и poзoв oĸcид. 

 

Ефекта от ежедневният прием на Purr Rosz съчетава ефектите от ползването на 

ADVA Water с подсилени анти-стареещи свойства, облекчаване и подобряване на 

храносмилането, тонизиране на организма, анти-стресово действие, увеличени 

противовъзпалителни и антисептични лечебни свойства. 

Purr Rosz е подходяща за ежедневен прием от хора от всички възрасти. 
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АЗИЯ 

 

 

ПАЗАРИ  НА  ADVA WATER  

ADVA WATER вече е позната в: 
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Япония Непал

Мианмар Индонезия
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Китай Хонг Конг

Казахстан Тайланд
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Азербайджан Узбекистан

Туркменистан Виетнам
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Киргизстан 

 

Израел 

 

Индия 

 

Катар  

 

ОАЕ 

 

Турция 
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  Малдиви 

 

 

Сингапур 

 

Ирак 

 

Саудитска Арабия 

 

 

Армения 

 

Кипър 
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 Таджикистан 

 

Камбоджа 

 

Оман 

 

Филипини 

 

 

Лаос 

 

Пакистан 
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РУСИЯ 
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ЮЖНА И ЦЕНТРАЛНА АМЕРИКА 

 

 

 

МЕКСИКО 

 

 

 

 

 

http://www.adva-water.com/
mailto:office@adva-water.com


43 
ИНСТАЛАЦИИ ЗА БИОЗАЩИТА И ВИТАЛИЗАЦИЯ НА ВОДИТЕ 

 

Ashley House, 235-239 High Road,  London,  N22 8HF,  UNITED KINGDOM 

www.adva-water.com     office@adva-water.com 

 

 

 

 Бразилия 

 

Колумбия 

 

Ямайка 

 

 

Доменикана 

 

 

 

Бахамски острови 

 

 

 

Венецуела 
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САЩ 
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ЕВРОПА  

 

 

 Италия 

 

Германия 

 

Белгия 

 

 

Сърбия 

 

 

 

Малта 

 

 

 

Португалия 
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Швейцария 

 

 

 

Румъния 

 

 

Македония 

 

 

 

 

Естония 

 

 

 

 

 

Испания 

 

 

 

 

Гърция 
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Австрия 

 

 

 

България 

 

 

Чехия 

 

 
 

 

Швеция 

 

 

 

 

 

Холандия 

 

 

 

 

Норвегия 
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
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АФРИКА  

 

 

ЕТИОПИЯ 
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Танзания  

 

 

Кения 

 

 

 

 

Египет 

 

 

Мароко 
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Замбия 

 

 

 

Ботсвана 

 

 

 

 

Малави 

 

 

Сейшелски острови 
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Когато решихме да създадем ADVA water, Ви посочихме че си бяхме поставили 

три цели: 

Първа цел: да изобретим  метод и апаратура чрез които, да витализираме всички 

видове води.  

Втора цел: чрез изобретеният  метод и апаратура,  да превърнем водата в: 

1. Структурирана. 

2. Биологично активна. 

3. Лечебна вода. 

Трета цел: водите преработени чрез нашите инсталации да намерят приложение 

във всички сфери на бита, индустрията, общественият живот и екологията. 

 

 

До тук накратко ви представихме ADVA WATER.

Акцентирахме на процеса витализиране.

Чрез нашите инсталации за витализиране на водите, 
вие можете да превърнете всяка вода в ADVA WATER

Но каква би била ползата от витализирана вода, ако тя е замърсена с 

тежки метали, нитрати, химически съединения и патогенни причинители? 
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След като изследванията, опитите и клиентите ни показаха, че сме постигнали 

целите си, ние си поставихме следващите нови три цели: 

Първа цел: да надградим нашето  изобретение. Да направим така, че чрез нашите  

методи  и инсталации,   да премахнем всички замърсители на водата, без това да се 

отрази на нейното витализиране..  

Втора цел: чрез надграждане на нашите  инсталации,  със сигурност да гарантираме 

премахването от всички видове  води на: 

1. Патогенните микроорганизми и бактериите, вирусите, паразитите и др. 

2. Тежките метали. 

3. Токсичните съединения и химически детергенти. 

Трета цел: водите преработени чрез нашите инсталации да намерят приложение в 

бита на хората и във всички дейности от индустрията, леката и тежката 

промишленост, при които водата участва във технологичният процес. 

 

 

 

 

Мотивацията на нашият екип идва от следата фактология: 

 

1. Водните ресурси на планетата са силно ограничени: 

2. Количеството вода на планетата не може да се възпроизвежда! 

3. Населението на земята расте, а водният ресурс намалява. 

4. Нарастването на населението и индустриализацията с бързи темпове замърсяват 

водите на планетата.  

5. Недостига на вода е осезаем. Над 2 милиарда души на планетата нямат достъп до 

вода. 

6. Заболяванията в следствие на пиене, миене, къпане, готвене и използване на 

заразени води, годишно убива милиони деца и възрастни. 

7. Замърсените води унищожават флората и фауната на планетата. 

 

МОТИВАЦИЯ: 
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Видно е, че само 0,65 % от водата на планетата може да бъде използвана. 

 

 

   

 Познавате  ли дори един жив организъм, който може да 

съществува, без да има нужда от вода поне от време на време? 

 Има ли цвете, което не увяхва, животно, което не умира без вода?  

 Всеки един вид от милионите, населяващи земята, дали голямо 

животно като слон, кит или малко насекомо като пчела или 

мравка, голямо дърво или маргаритка, гъба и накрая, но не на 

последно място човека, зависи от водата.  

 Човекът не само, че зависи от водата, за да оцелее, но също така се 

състои от 70-80 % вода.  

 Водните басейни са важни местообитания за живите организми 

(морета, блата, езера и реки).  

 Водата е много важен елемент в нашето ежедневие: 

 Имаме нужда от вода за производството на стоки за ежедневно 

потребление  (храни и др.), за транспорт ( реки, морета и др.) или 

за почивка (плуване, ски, зимни кънки).  

 Водата е съществена за ежедневните дейности като готвене, пиене 

и чистене.  
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Въпреки ограниченият воден ресурс , какво правим ние, хората? 

 

Ние ежедневно замърсяваме водният кръговрат! 

 

 

 

 

Няма да се спираме на процесите на замърсяване. 

Целта ни е да Ви покажем скритият проблем от замърсяването на водите  с: 

 

 

 

 

 

  

Патогенни 
причинители.

Тежки метали.
Химически съединения 

и детергенти.
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Смъртни случаи всяка година: 

 200 милиона деца. 

 170 милиона възрастни. 

 

Брой отчетени заболявания  всяка година: 

 6 милиарда случая на диарии. 

 5 милиарда случая на остри отравяния. 

 3 милиарда случая на хронични заболявания. 

 

 

  

 

Една капка вода може да съдържа:     

 10 милиона вируса 

 1 милион бактерии 

 100 паразитни яйца 

 Арсен 

 Олово 

 Нитрати 

 Радиация 

 Детергенти 

 Петролни продукти 

 

ТЕ СА ТУК !  

Според Световната здравна организация и УНИЦЕФ, 

резултатите са следните: 

 

http://www.adva-water.com/
mailto:office@adva-water.com


59 
ИНСТАЛАЦИИ ЗА БИОЗАЩИТА И ВИТАЛИЗАЦИЯ НА ВОДИТЕ 

 

Ashley House, 235-239 High Road,  London,  N22 8HF,  UNITED KINGDOM 

www.adva-water.com     office@adva-water.com 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

пие вода. 

 

 

 

си мие зъбите. 

 

 

 

си мие ръцете. 

 

 

 

се къпе. 

 

 

 

мие и после яде плодове и зеленчуци. 

 

 

 

приготвя и консумира храна в чието 

приготвяне участва вода. 

 

 

 
 

Опасностите ни дебнат от всякъде и по всяко време.  

Всеки от нас може да се зарази или интоксикира, докато: 
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 При миене на съдове, чаши, вилици със заразена вода. 

 Когато прането Ви е било с вода загрята под 100 оС. 

 Когато измиете играчката на детето си. 

 Когато сервитьорът Ви или готвачът Ви са си измили ръцете с вода 

замърсена с патогенни причинители.  

 И много, много други. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Възможни са още стотици начини на заразяване с патогени от  замърсени води. 

Възможно е патогените да достигнат до вас: 

 

Ето защо е необходима превенция върху всяка капка вода! 

Важно:  Заразяването с патогенни причинители, които водата пренася, 

може да стане и най-често става докато човек си мие ръцете или се 

къпе. 
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Понятието, „биозащита“ на храните все по-активно се използва в медийното 

пространство и в презентациите на нови технологии и продукти.  

Всъщност какво представлява биозащитата и къде намира приложение? 

Биозащитата при хранителните продукти представлява добавяне на избрани 

безопасни бактерии, които да потиснат растежа на нежелани микроорганизми. Чрез 

потискане на растежа на нежеланите бактерии, микробното качество се подобрява, 

защото добавените микроорганизми създават препятствия, които патогенните 

микроорганизми или тези, които водят до разваляне, не могат да преодоляват или 

могат, но само в ниска честота. 

Накратко: Биозащитата има за цел да не допусне чрез храните до хората да достигнат 

патогенни микроорганизми! 

 

 

 

  

Биозащита на водите е понятие което въвежда екипа на ADVA international! 

Благодарение на  нашата иновативна технология, ние не допускаме, чрез водата, до 

хората да достигнат патогенни микроорганизми! 

 

 

 

 

Понятието, „биозащита“ ще бъде все по често срещано и все по често технологиите 

за биозащита ще намират приложение в  бита, индустрията и промишлеността! 

 

 

 

До 2030 година мониторинга за биозащита ще стане 

задължителен във всички сфери. 

 

Биозащита – понятие: 

 

Биозащита на водите. 

Понятие: 

 

Биозащита. 

Бъдеще: 
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Ако се питате защо, то отговора е следният:  През 2017 година са, констатирани са 

17 000 смъртни случая в Европа и 80 000 смъртни случая в Азия, в следствие на 

резистентност към антибиотици. Учените знаят, че смъртните случаи ще се 

увеличават! 

За това Европейският съюз въведе директиви за забрана за ползването на 

антибиотици в животновъдството. Предстои въвеждане на ограничения и в 

медицината. 

Да си припомним и броят на смъртните случаи в света, всяка година, вследствие на 

болести пренесени чрез водата: 

 200 милиона деца. 

 170 милиона възрастни. 

Замислете се! Това са милиони съдби! Милиони погубени човешки животи и 

страдащи семейства!  

Да не забравим и броя на отчетените заболявания в света, всяка година, също 

причинени от болести пренесени чрез водата:: 

 6 милиарда случая на диарии. 

 5 милиарда случая на остри отравяния. 

 3 милиарда случая на хронични заболявания. 

За мъртвите животни статистиката е в милиарди! 

Видно е, че човечеството трябва да намери решение! 

Вариантите които в момента масово се предлагат или разработват са все за лечение 

на заболелите! 

 

 

 

 

 
 

Екипът на ADVA international, предлага друго решение: 

 Да не се допускат патогенните причинители пренасяни чрез водата,  

до хората и животните. 

Само така ще се избегне необходимостта от ползване на  

антибиотици и ще могат на практика да се спазват европейските 

директиви. 

Само така, ще предпазим хората от болести и ще намалим драстично 

смъртните случаи. 
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ADVA 
СИСТЕМИ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА БИОЗАЩИТА И ВИТАЛИЗАЦИЯ НА ВСИЧКИ 

ВИДОВЕ ВОДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ефективна биозащита на всички видове води в света.  

2. Ефективна биозащита на всяка капка вода, преминала през ADVA 

instalations. 

3. Сигурна превенция срещу заболявания при хората. 

4. Сигурна превенция срещу заболяванията при  животните. 

5. Сигурна превенция срещу заболяванията при растенията. 

6. Решаване на здравни проблеми в глобален аспект. 

7. Решаване на екологични проблеми на международно ниво. 

8. Решаване на хигиенно санитарни проблеми  в различните видове пазари и 

сегменти. 

9. Решаване на водната криза в райони след бедствия и аварии. 

 

 

 

 

 

 Ниско енергоемка технология . 

 В синхрон с европейските директиви. 

 В синхрон с природозащитните организации и с тяхната борба за ограничаване 

на разпространението на болести. 

 Изцяло екологично и биотехнологично ориентирана. 

 

 

 

Нашето глобално решение на Вашите проблеми, е въвеждането в 

експлоатация на системите и инсталациите ADVA. 

 

 
Чрез ADVA instalations  ние гарантираме: 

 

ADVA instalations  е: 
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1. Двойно, независимо едно от друго, инфрачервено и биорезонансно сканиране 

водният поток.  

2. Мигновен софтуерен анализ. 

3. Подаване на контролирани, модулирани скаларни вълни за структуриране на 

водата. 

4. Подаване на биорезонансни вълни за ДНК деструктуриране на патогените. 

5. Подаване на пакети от електрически импулси, за имплозии във водните 

клъстери.  

6. Контролирани имплозии във водните клъстери. 

7. Създаване на контролирани йонизационни полета. 

8. Създаване на условия за окисляване на тежките метали и химическите 

съединения. 

9. Окисляване на тежките метали и химическите съединения. 

10. Създаване на условия за контролирани редукционни процеси върху във 

водата. 

11. Каталитични реакции . 

12. Контролирани флотационни процеси. 

13. Непрекъснат мониторинг чрез софтуерен контрол * / *предлага се като 

опция/. 

14. Eлектролитни процеси- ноу-хау технология, на създаване на полезен 

електролит във водният  поток. 

15. Увеличаване на електропроводимостта на водата и създаване на условия за 

експлозивно протичане на процесите във водата и намаляване на 

използваната енергия.  

 

 

 

 

 

 Филтри. 

 Консумативи. 

 Химикали. 

 

ADVA instalations 

Принципи на действие: 

 

 

ADVA instalations  

е единствената в света екологична технология, която не използва : 
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 Физични процеси повтарящи естествени процеси в природата. 

 Електро физични процеси. 

 Електро химични процеси. 

 Електромагнитни процеси. 

 Скаларни вълни. 
 

 

 

 

 Водопроводни 

 Речни 

 Изворни 

 Езерни 

 Артезиански 

 Сондажни 

 Блатни 

 Басейнови 

 Застоели 

 

 

 

ADVA instalations може да бъде захранвана от: 

 Eлектроснабдителната мрежа. 

 Акумулаторни батерии и токопреобразователи. 

 Дизелови и бензинови агрегати. 

 Фотоволтаични соларни системи. 

 Водни турбини. 

 

 

 

 

ADVA instalations 

е единствената в света технология която работи само на базата на : 

ADVA instalations 

е единствената в света технология която е универсална и приложима за  

всички континенти и региони по света: 

Автоматичният режим на работа, липсата от необходимост на консумативи, 

липсата на необходимост от квалифициран персонал, правят ADVA 

instalations необходима и единствена алтернатива за труднодостъпните 

региони. 

ADVA instalations 

е единствената в света технология която е универсална и приложима за  

всички видове води: 
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Те взаимно подлагат водата на уникален процес на преструктуриране, чрез 

повлияване на водородните връзки,  на база на софтуерното залагане. 

Така  водата получава полезни свойства, правещи я приложима в различни сфери 

на бита и индустрията. 

Иновативната ни технология,  запазва полезните минерали и премахва вредните: 

 котлен камък /варовик, калциевикарбонат/ 

 хлор 

 флуор 

 арсен 

 нитрати 

 всички тежки метали 

 химикали 

 микроорганизми 

 бактерии 

 вируси 

 патогени 

В зависимост от софтуерното задание във водата протичат процеси които: 

 Окисляват тежките метали и химикали и ги превръщат в съединения 

нетоксични за организма 

 Убиват патогените, на база на йонизационни полета, електро 

импулсите, имплозия, био резонансни вълни. 

 Структурират водата. 

 Разделяне на полезните от вредните минерали. 

 Моментно създаване   на естествени полезни електролити във водата. 
 

 

 

ADVA instalations  

е съвкупност от  хардуер и софтуер. 

Софтуерът е създаден специално за ADVA instalations. 
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В зависимост от заданието, което му се зададе , софтуерът прави водата с 

възможно най доброто качество необходимо за: 

 Пиене – в бита на хората, в дома, офиса, работното място, обществените места. 

 Пиене и готвене – в ресторантите, заведенията за бързо хранене,  

 Водолечение, водни процедури и къпане - Басейните, СПА центровете, 

обществените бани. 

 Производство на храни и съпътстващи действия в хранително вкусовата 

индустрия – на входа и на изхода на водата в  предприятията. 

 Защита от разпространение на болести и епидемии в туризма – хотели, резорти. 

 Пиене – в райони след бедствия и аварии – след наводнения, обилни валежи, еко 

катастрофи.  

 Пиене – в райони със силно замърсени и ограничени водни ресурси – Африка, 

Индия, Пакистан и други. 

 Животновъдството и растениевъдството – за по високи икономически резултати. 

 

 

 

 Се извършва  ежедневен мониторинг върху водата която постъпва във adva 

instalations  и качеството с което излиза. 

 

 Свързвате Вашата инсталация с wi-fi и получавате уведомяване за проблеми с 

качеството на водата, които не зависят от ADVA instalations. 
 

 

 

 

 

Като опция предлагаме софтуерни решения за мониторинг при които: 

 

Софтуера се актуализира всяка година. 
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ADVA instalations е единствената в света технология, позволяваща промяна на 

качеството на водата без прибавяне на реактиви, химикали и други. 

ADVA instalations е единствената в света технология пречистваща водата и 

същевременно структурираща водната молекула. 

ADVA instalations дава сто процентова гаранция при избора Ви за еко и био 

решения. 

 

 

 

 

Ние Ви гарантираме максимално високо качество, което е видно от следното: 

30 години гаранция на корпуса 

30 години гаранция на циркулационната система. 

3 години пълна гаранция за модификациите ADVA instalations. 

3 години пълна гаранция за ADVA Systems. 

 

 

Във всяка държава в която се предлагат ADVA instalations, ние осигуряваме 

гаранционен и след гаранционен сервиз. 

 

 

 

 Температурен режим на работа: 0-50 Co 

 Влажност: 0-90% 

 Захранващо напрежение: 110; 230 V 

 Сертификация: CE сертификат, SGS, TUV 

 Габаритни размери: Според модела 

 Тегло: Според модела 

 

ADVA instalations.  

Качество и Гаранции: 

Сервиз: 

Качество: 

Условия и параметри на работа: 

Качество: 
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Режим на работа: проточен. 

 

 

 

 

1000; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000; 10 000; 15 000; 20 000; по 

задание на клиента. 

 

 

 

 

 

 

 

 Автоматична защита. 

 Автоматичен режим на работа. 

 Контрол на изходящият поток. 

 Работа без консумативи. 

 Работа без филтри.. 

 

Всичко това Ви дава опция да експлоатирате Вашата ADVA instalations, без да се 

налага да отделяте от Вашето време или от това на Вашите служители. 

 

 

 

 

 Олекотена конструкция. 

 Компактни габарити. 

 Нисък разход на електрическа енергия. 

 Икономически ефективна технология. 

 Опция за големи дебити. 

 Опции за индивидуални настройки. 

 Съвременен дизайн. 

Режим на работа: 

Качество: 

Капацитети в литри на час: 

Качество: 

ADVA INSTALATIONS  

Предимства: 

ADVA Instalations. 

Интелигентни системи на управление: 
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ADVA 
ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА КОТЛЕНИЯ КАМЪК /ВАРОВИКА/ ОТ ВОДАТА 

ВЪВ ВАШИЯТ ДОМ ИЛИ ВАШИЯТ БИЗНЕС 

 

 

 

 

Котленият камък трайно поврежда Вашата ВиК мрежа. В течение на години, той се 

натрупва и стеснява просвета на тръбите. Така се създават предпоставки за развитие 

на много патогени в самите тръби, а ако използвате помпи и хидрофори, те в пъти 

по често се налага да се включват. Това освен че води до преразход на пари за ел. 

енергия води и до по бърза амортизация на Вашата ВиК система и до по чести 

аварии.       

Вижте как изгледа тръба след 7 години ползване: 

 

 

 

Котленият камък във водата, създава проблеми на домакинствата и на индустрията 

в цял свят. 

 

 

Ефективната Биозащита изисква трайно и устойчиво премахване на 

котленият камък, защото той създава среда за развитие на много 

микроорганизми, бактерии и патогени. 
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Калциевият карбонат е много слабо разтворим във вода. При наличието обаче 

на въглероден диоксид във водата се образува калциев дихидрогенкарбонат 

Ca(HCO3)2, който е доста по-разтворим.  

По този начин калциевият карбонат (варовика) от скалите се измива на места и 

повишава твърдостта на водата.  

На места, където съдържанието на въглероден диоксид във водата се намали по 

един или друг начин, варовикът изкристализира отново.  

Така се образуват сталактитите и сталагмитите в пещерите, а също и котленият 

камък.  

Котленият камък, кристализира под формата на калцит.  

С течение на времето и с движението на водата калцитът се отлага по повърхностите 

на тръбите и нагревателите с дебелина от 3 – 10 мм. и унищожава нагревателя на 

вашата пералня, съдомиялна, бойлер, кафе машина и други. 

Котленият камък поврежда  Вашите ВиК кранове, ВиК уреди, душ кабини, 

хидромасажни вани, СПА уреди, помпи, хидрофори и други. 

Котленият камък води до похабяване на Вашите чаши, чинии и посуда.  

Както вече казахме котленият камък във водата, създава проблеми на домакинствата 

и на индустрията в цял свят. 

 

 

Освен че амортизира Вашата ВиК система и електроуреди, котленият камък 

създава отлична среда за развитие и пренос на най-честите заболявания 

причинени от замърсена вода. Това  са Тиф, Холера, Ботулизъм, Дизентерия, 

Легионелоза, Криптоспоридоза, Гардиаза и много, много други. 
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Битката с котленият камък до този момент се осъществява чрез омекотителни 

инсталации  за вода, базирани на йонообмен и съдържащи смола.  

Тази смола притежава естествената характеристика да поглъща магнезия и калция. 

Контролен вентил пропуска твърдата вода през смолата, в която магнезиевите и 

калциевите йони се заместват с натриеви йони.  

Поддържането на омекотителна инсталация от този тип изисква постоянен 

мониторинг, непрекъснато зареждане със сол, поддържане на качествен солеви 

разтвор, смяна на йонообменните смоли на определе интервал, наличие на отходен 

канал за изливане на регенерационните води. 

Поддръжката е скъпа. 

Изисква се достатъчно място за монтаж, тъй като оборудването за провеждане на 

йонообменен процес се състои от вертикален цилиндричен съд под налягане с 

устойчива на корозия облицовка, в която се съдържа смолата.  

Обикновено съдът се изпълнява като колона с пълнеж, като са възможни различни 

конфигурации. Съоръженията включват и системата от вентили и тръбопроводи, 

посредством която третираните води или регенериращият разтвор се насочват по 

съответните си направления. Системите за регенериране на смолата се състоят от 

оборудване за разграждане на соли и разреждане. 

При този процес цялото количество освободен калций и магнезий на водата се 

изхвърля в канализацията а от друга страна водата е силно обогатена с натриеви 

йони. 

Водата от тези инсталации не е вкусна и не е полезна. 

При къпане, може да доведе до раздразнения на кожата и на лигавицата на очите и 

половите органи. 

 

 

 

Екипа на ADVA Inernational Ви предлага готово екологично и природосъобразно 

решение. 

 

 

 

 

Каква алтернатива имате? Сигурно това се питате? 

 

Всички процеси протичащи във и върху водата, в следствие работата на ADVA 

Instalation,  водят до трайно и устойчиво премахване на котленият камък, без 

използването на консумативи и необходимостта от мониторинг и поддръжка. 
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Технологията ADVA предлага високо качество на преработка на водата и 

дългогодишна гаранция за ефекта от работата на инсталацията. 

Убедени сме че нашите инсталации ще работят сигурно и безотказно над  30 

години, като Ви даваме пълнагаранция от 10 години. 

Номинален дебит на ADVA Home e  2  м3/ч.  (при входяща твърдост на водата до 

70°F ≈ 40°H) За ADVA Instalation  номиналните дебити са по номенклатура. 

Серийните производства гарантират от 1 м3/ч. до 20 м3/ч.,  а когато е необходим по 

голям капацитет, предлагаме индивидуално решение. 

Параметрите на  ADVA Home са следните: 

Загубите  на налягане в уреда при пиков дебит са 100 g/cm2 = 0,1 bar 

Присъединителни  размери на входа и на изхода на апарата: 1", външни резби 

Габаритни размери на апарата: според модификацията. 

Максимална твърдост на входящата вода в системата: 100°F (56°H) 

Максимално работно налягане: 10 bar 

Максимална температура на входящата вода в системата: 0- 50°C 

Влажност: 0-90% 

Максимална температура на третираната вода в инсталацията: 80°C 

Захранване: 1x220-240V, 50-60Hz 

Електрическа консумация: 22 W 

Клас на защита от външни въздействия: IP54 

Максимална соленост на водата: 1500 TDS 

Дължина на кабела: Според модификацията. 

Тегло: Според модела. 

Преди уреда трябва да се монтира филтър за механични частици 25 mcr. 

Стандарти: БДС EN60335-1, SVGW, W/TPW 

Директива за магнитна съвместимост: 2004/108/CEE 

ADVA Instalation  разполага с патентована уникална система за предотвратяване 

на отлагане на котлен камък (варовик) във всички възможни места: Вашите 

жилища, офиси, бизнес производства. 
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Калциевите и магнезиевите соли, присъстващи във водата в променливи количества, 

се отлагат под формата на кристали калцит при промяната в температурата и 

налягането.  

Кристалите калцит са много абразивни и образуват варовити структури, които са 

изключително плътни, съгласно принципа на максималното химическо уплътняване 

(възможно най- малкото празно пространство). 

 

Така възниква това катастрофално явление на утаяване на котлен камък, оказващо 

разрушителни последици върху уреди и системи и завишени разходи за 

експлоатация и поддръжка, както в производствени, така и в домашни дейности. 

 

Варовикът може също така да се отлага в кристалната форма на аргонит, 

формирайки полиморфни, игловидни, леко плътни и слабо лепливи структури, които 

остават плаващи и лесно се транспортират от водния поток. 

 

След процеса по активация, част от варовика в разтвора ще формира ватеритни ядра 

на кристализация, докато останалият калциев карбонат в разтвора ще влезе в състава 

на ядрата на кристализация, вместо да се отлага по стените. 

Как става изчистването от котлен камък и как ADVA Instalation, предпазва от 

образуване на нов? 
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След като достигне определени размери, кристалът ватерит се разпада и формира 

дребни кристали аргонит, които остават разпръснати във водата. 

 

 

 

 

 

ADVA Instalation е надежден гард срещу котленият камък за: 

 
 Всеки дом 

 Всички Индустриални производства /Хранително вкусова индустрия и всички 

индустрии използващи вода/ 

 Малък и среден бизнес използващ вода. 

 Медицина и медицинско обслужване 

 Военно промишленият комплекс. 

 Екологични и природозащитни организации. 

 Спортисти и спортни отбори. 

 Отглеждане на домашни любимци. 

 Животновъдство. 

 Растениевъдство. 

 Пречиствателни станции. 

 Туризъм , балнео лечение и СПА процедури. 

 Корабоплаване и плавателни съдове. 

 Региони без чиста питейна вода 

 

ADVA Instalation защитава топлообменниците и всякакво термално оборудване.  

ADVA Instalation увеличаване на ефективността на използваните от Вас системи. 

Ограничава авариите и необходимостта от ремонти на Вашите уреди.  

Удължава срока на ползване на различните елементи, сензитивни към  натрупването 

на котлен камък.  

 

 

 

Всичко това се дължи на описаните подробно в нашите презентации и 

презентационни материали, процеси на структуриране и витализация на водите. 
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Премахването на котленият камък е интегрирана система към всички видове ADVA 

Instalation. Ето защо, не е необходимо да правите нищо по различно от това да 

прецените какъв капацитет вода Ви е необходим и на база на това да изберете 

съответният модел със съответният капацитет. 

Казано накратко: 

Моделът ADVA Instalation, се избира според максималният часов дебит вода и вида 

на Вашият бизнес или необходимост за Вашият дом.  

Системата ADVA Instalation се избира според максималният часов дебит и не се 

касае от входящата твърдост на водата, защото е проектирана да се справи със 

всички нива на твърдост. Все пак ако твърдостта е прекалена, можете да се обърнете 

към регионалният ни представител за да Ви предложим индивидуално решение. 

ADVA Instalation предотвратява натрупването  /отлагането/ на котлен камък и 

постепенно намалява /разтваря и отмива/, като в един момент трайно премахва вече 

образувания  и съществуващ котлен камък във Вашият дом.  

ADVA Instalation работи ефикасно. 

ADVA Instalation работи  без поддръжка, мониторинг или каквото и да е било 

обслужване 

ADVA Instalation  не се нуждае от консумативи. 

Монтажът е лесен. Заема изключително малко място. Не се нуждае от връзка с 

канализацията.  

ADVA Instalation е икономична.  

ADVA Instalation  пести енергия и подобрява ефективността на Вашата ВиК 

инсталация и ситема.  

ADVA Instalation  няма никакви отпадъчни продукти или отпадъци.  

ADVA Instalation е Вашето екологично решение. 

Преди ADVA Home трябва да бъде инсталиран филтър за премахване механични 

частици с пропускливост в диапазона 10÷100 μm.  

ADVA Home се монтира след филтъра на входа на инсталацията.  

Предлагаме гаранционен монтаж и инструкция за монтаж придружаващ 

инсталацията. 

Как да изберете Вашата система ? 
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 Няма да имате котлен камък във водата.  

 Това означава лесно почистване на: батериите, душовете, плочките, 

тоалетните чинии.   

 Банята Ви ще блести.   

 Чиста и блестяща баня е най-осезаемата награда за домакинята във 

семейството. Защото тя най-добре знае колко труд е необходим за да изглежда 

банята перфектно! 

 Душът Ви няма да се задръства. Дюзите на главата на душа няма да се 

запушват. 

 Ще имате отлична струя за къпане. 

 Фаянсовите и теракотените Ви плочки ще са чисти и без варовикови /бели/ 

петна.  

   

   

   

 

Какви са ползите от премахването на котленият камък Във Вашият дом? 
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 Омекотената вода ще спести от Вашите пари,  отделяни за закупуване на сапун 

и почистващи продукти.  

 Дългогодишните ни опити показват че, нашите  клиенти използват само 

наполовина от  праха за едно пране в своята перална машина.  

 Отпада необходимостта да се използват непрекъснато рекламираните в 

медиите/ радио, телевизия, брошури/  скъпи продукти, предотвратяващи 

отлагането на котлен камък върху нагревателите.   

 Вие ще редуцирате количеството тоалетен сапун, душ гел и шампоан които 

използвате. 

 Къпането с омекотена, структурирана, биологично активна вода ще направи 

кожата Ви копринено гладка и ако желаете може да не използвате кремове, 

лосиони, балсами, масла или други овлажнители.  

 За Вас къпането ще бъде удоволствие. 

 Ежедневният Ви душ ще бъде лукс и удоволствие без скъпи препарати. 

 Бръсненето с мека вода е значителни по-приятно. Ножчета за бръснене 

издържат по-дълго,  рискът от порязване и обриви е ограничен. 

 Омекотената вода прави косата мека и лесна за разресване и прическа . Поради 

тази причина много фризьори използват в салоните си ADVA Instalation. 

 

 Омекотената вода облекчава състоянието на Вашата кожа при екзема,  

псориазис и други кожни заболявания. Много от клиентите споделят, че 

кожата им става по мека и еластична, след като са закупили и използват ADVA 

Home. 

 

 При  изплакване на чашите, съдовете и вилиците и лъжиците с омекотена вода, 

не остават мръсни петна. Омекотената вода спестява много от Вашето време. 

Проучванията ни сочат, че домакините губят много от времето си за 

почистване на следи от варовик. Повърхностите на мивките и плочките в 

банята губят от блясъка си  когато водата е твърда.  Почистването им 

постепенно се превръща в кошмар, защото твърдата вода в съчетание със  

сапуните в почистващите препарати, оставят петна, отстраняването на които е 

почти невъзможно. 

 

 

 

Важно*: Сметките Ви за почистващи и перилни препарати ще  намалеят. 
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 Омекотената вода  перфектно подпомага изпирането  и най-мръсните дрехи.   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Важно: Сметките Ви за ремонт, профилактика и поддръжка на 

Вашата ВиК Система и електроуреди използващи вода ще  намалеят. 
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Съдомиялните машини,  водогрейните котли,  кафе машините, смесителите, уредите 

за готвене, и т.н – видно е че във всеки детайл от Вашият дом, Вие  виждате, 

чувствате, усещате и търпите негативните ефекти от твърдата вода.  

Ефективността и продължителността на живота на много уреди и оборудване се 

намалява драстично при натрупване на варовик в тях. 

С водата от ADVA Instalation : 

 Вашите смесители ще блестят, 

 Вашата баня, мивка и плочки ще бъдат гладки и чисти и ще изглеждат съвсем 

нови, 

 Омекотената вода ще предпази вашите смесителни батерии и душове от 

запушване, 

 Омекотената вода ще предотврати евентуални разходи за ремонти или замяна. 

ADVA Instalation  е Вашето решение  срещу твърдата вода в кухнята. 

Компактността на нашите инсталации  дава възможност за лесен монтаж дори в най-

тесните места във Вашият дом. 

Вие можете лесно и завинаги да защитите Вашият дом от котлен камък,  като 

същевременно се  грижите за околната среда, тъй като ADVA Instalation  намалява 

необходимостта от сапуни, миещи  и перилни препарати драстично. 

 

 

 

 

 

 

 Омекотената вода със сигурност ще Ви осигури реални финансови икономии, 

от Вашият бюджет, чрез намаляване на необходимостта от поддръжка и 

подмяна на бойлери, перални и миялни машини,  душове, батерии като 

удължава  техния живот, срок и годност на ползване. 

Важно: Сметките Ви за ел. енергия ще  намалеят. 
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 Важно е да се знае, че омекотената вода, ще  подобри ефективността на 

Вашите уреди за отопление ползващи вода от ВиК системата Ви. Когато 

водата е  твърда, натрупването на котления камък върху нагревателя на 

бойлера е средно 1,6 мм за календарна година. Тези 1,6 мм, гарантирано 

намаляват ефективността на уреда със средно 12%. За две години 

натрупването става 3,2 mm и това определя гарантирана 25%-ва 

неефективност. Омекотената вода постепенно премахва отлаганията и 

възвръща оптималната производителност на системите за отопление. 

 

 
Често задаван въпрос към нас е: „Трябва ли да добавям сол в миялната ми машина?“. 

Отговорът ни е следният: „В съдомиялната Ви машина, последният процес е свързан 

със силно изпаряване за са се изсушат  съдовете. След това изпаряване,  водата може 

да остави следи под формата на фин прах от калциев карбонат. /Обяснихме че калция 

остава във водата в полезно, електролитно състояние/. Тези следи обаче са много 

лесни за отстраняване, тъй като не са кристализирали върху съдовете. /ако не 

разполагате с омекотителна инсталация, знаете че варовика кристализира и много, 

много трудно се почиства/. 
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С памучна кърпа или салфетка, ще ги премахнете с едно движение. Добавяйки малко 

количество сол в миялната машина, петната ще изчезнат. Така че Вие, преценете! 

Освен петната друг проблем който всички констатираме в дома си или ресторанта е, 

че чашите и посудата много често помътняват. Причината за помътняването на 

чашите се крие в наличието на котлен камък който води до корозия на стъклото. 

Корозията на стъклото, е необратим процес, тъй като повредената от варовика 

повърхностт е податлива на влиянието на миещите препарати и високата 

температура в съдомиялните машини . Не се безпокойте, корозията на стъклото е 

процес, който ще изчезне, когато котленият камък във Вашият дом или ресторант 

бъде премахнат. 

  
 

Едно е ясно, С ADVA Instalation, Вие ще имате блестящи съдове, чаши, посуда, 

вилици и лъжици и с удоволствие ще ги използвате семейно или заедно с Вашите 

гости или клиенти / в дома, в хотела, в ресторанта/. 
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1. Традиционните системи против варовик се нуждаят от непрекъснато добавяне 

на сол, тъй като използват химичен процес за третирането на водата. ADVA 

Instalations използва електрофизични и природни вихрови и скаларни процеси и не 

се нуждае от никакви консумативи. 

2. ADVA Instalations не увеличава ли разхода на вода, докато стандартните 

омекотителни инсталации го увеличеват.   

3. Традиционните системи за омекотяване  се нуждаят от периодична 

регенерация на йонообменните смоли. ADVA Instalations не се нуждае от никаква 

промивка или профилактика. 

4. Разхода за поддръжка на ADVA Instalations е нулев. Обратно, разходът за 

поддръжка на инсталациите със смола е скъп и ежедневен. Освен количеството на 

използваната сол, трябва да се добави водата, която се губи за промивките. ADVA 

Instalations се нуждае само от електрически контакт. Разходът на електроенергия е 

много нисък, сравним с този на енергоспестяваща крушка. 

5. Традиционните омекотителни системи променят химичните характеристики 

на водата. Нивата на натрий се увеличават и значително превишават лимитите, 

позволени от Световната здравна организация (СЗО). Водата не се препоръчва за 

пиене, готвене, къпане. 

6. Водата от ADVA Instalations е биозащитена, витализирана, структурирана, 

лечебна и се препоръчва като единствена вода за ежедневна употреба за пиене , както 

и за готвене, миене и къпане. 

7. ADVA Instalations  предотвратяват образуването на калциев карбонат във 

влакната на тъканите. Водата третирана с ADVA Instalations  превръща варовика в 

неотлагащ се. Дрехите Ви ще бъдат чувствително по-меки от преди.  

8. Това ли е най-доброто решение за зоните, в които водата е много твърда? 

Отговорът е – Да! С една традиционна система, при по-висока твърдост на водата, е 

необходима по интензивна работа на инсталацията и по висока калциево/натриева 

обмяна. Водата с високи нива на натрий провокира силна корозия на Вашата ВиК 

инсталация и електроуреди работещи с вода.  ADVA Instalations предотвратява 

образуването на котлен камък но не създава натриеви йони и не вреди на Вашият 

дом или бизнес. Напротив, със своето действие Вие имате сигурен гард и незаменим 

помощник в победата над варовика. 

Сравнение на действието на ADVA Instalations и стандартните 

омекотителни инсталации работещи чрез йонообменни смоли. 
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Във всяка държава в която се предлагат ADVA instalations, ние осигуряваме доставка 

и монтаж на Вашият обект. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доставка и монтаж на инсталациите ADVA 

Качество: 
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№ NOM. No: ADVA INDUSTRY LITTER/HOUR: 

1 IND-1 ADVA  INDUSTRY 1000 1 000 

2 IND-2 ADVA  INDUSTRY 2000 2 000 

3 IND-3 ADVA  INDUSTRY 3000 3 000 

4 IND-4 ADVA  INDUSTRY 4000 4 000 

5 IND-5 ADVA  INDUSTRY 5000 5 000 

6 IND-6 ADVA  INDUSTRY 6000 6 000 

7 IND-7 ADVA  INDUSTRY 7000 7 000 

8 IND-8 ADVA  INDUSTRY 8000 8 000 

9 IND-9 ADVA  INDUSTRY 9000 9 000 

10 IND-10 ADVA  INDUSTRY 10000 10 000 

11 IND-15 ADVA  INDUSTRY 15000 15 000 

12 IND-20 ADVA  INDUSTRY 20000 20 000 

*  I - IO ADVA  INDUSTRY "IO" BY DEFAULT 
 

 

 

 

№   ADVA MEDICAL LITTER/HOUR: 

1 MED-1 ADVA  MEDICAL 1000 1 000 

2 MED-2 ADVA  MEDICAL 2000 2 000 

3 MED-3 ADVA  MEDICAL 3000 3 000 

4 MED-4 ADVA  MEDICAL 4000 4 000 

5 MED-5 ADVA  MEDICAL 5000 5 000 

6 MED-6 ADVA MEDICAL  6000 6 000 

7 MED-7 ADVA  MEDICAL 7000 7 000 

8 MED-8 ADVA  MEDICAL 8000 8 000 

9 MED-9 ADVA  MEDICAL 9000 9 000 

10 MED-10 ADVA  MEDICAL 10000 10 000 

11 MED-15 ADVA  MEDICAL 15000 15 000 

12 MED-15 ADVA  MEDICAL 20000 20 000 

* MED-IO ADVA MEDICAL "IO" BY DEFAULT 
 

 

 

 

 

ADVA INSTALATIONS  

Модификации, номенклатури и капацитети  според предназначението: 
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    № NOM. No: ADVA SPORTS TEAM LITTER/HOUR: 

1 ST-1 ADVA  SPORTS TEAM 1000 1 000 

2 ST-2 ADVA  SPORTS TEAM 2000 2 000 

3 ST-3 ADVA  SPORTS TEAM 3000 3 000 

4 ST-4 ADVA  SPORTS TEAM 4000 4 000 

5 ST-5 ADVA  SPORTS TEAM 5000 5 000 

6 ST-6 ADVA  SPORTS TEAM  6000 6 000 

7 ST-7 ADVA  SPORTS TEAM 7000 7 000 

8 ST-8 ADVA  SPORTS TEAM 8000 8 000 

9 ST-9 ADVA  SPORTS TEAM 9000 9 000 

10 ST-10 ADVA  SPORTS TEAM 10000 10 000 

11 ST-15 ADVA  SPORTS TEAM 15000 15 000 

12 ST-20 ADVA  SPORTS TEAM 20000 15 000 

* ST-IO ADVA  SPORTS TEAM "IO" BY DEFAULT 
 

 

 

 

   № NOM. No: ADVA HOTELS LITTER/HOUR: 

1 H-1 ADVA  HOTELS 1000 1 000 

2 H-2 ADVA  HOTELS 2000 2 000 

3 H-3 ADVA  HOTELS 3000 3 000 

4 H-4 ADVA  HOTELS 4000 4 000 

5 H-5 ADVA  HOTELS 5000 5 000 

6 H-6 ADVA HOTELS  6000 6 000 

7 H-7 ADVA  HOTELS 7000 7 000 

8 H-8 ADVA  HOTELS 8000 8 000 

9 H-9 ADVA  HOTELS 9000 9 000 

10 H-10 ADVA  HOTELS 10000 10 000 

11 H-15 ADVA  HOTELS 15000 15 000 

12 H-20 ADVA  HOTELS 20000 20 000 

* H-IO ADVA  HOTELS "IO" BY DEFAULT 
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   № NOM. No: 

ADVA BARS & 

RESTAURANTS LITTER/HOUR: 

1 BR-1 ADVA  BARS & RESTAURANTS 1000 1 000 

2 BR-2 ADVA  BARS & RESTAURANTS 2000 2 000 

3 BR-3 ADVA  BARS & RESTAURANTS 3000 3 000 

4 BR-4 ADVA  BARS & RESTAURANTS 4000 4 000 

5 BR-5 ADVA  BARS & RESTAURANTS 5000 5 000 

6 BR-6 ADVA  BARS & RESTAURANTS  6000 6 000 

7 BR-7 ADVA  BARS & RESTAURANTS 7000 7 000 

8 BR-8 ADVA  BARS & RESTAURANTS 8000 8 000 

9 BR-9 ADVA  BARS & RESTAURANTS 9000 9 000 

10 BR-10 ADVA  BARS & RESTAURANTS 10000 10 000 

11 BR-15 ADVA  BARS & RESTAURANTS 15000 15 000 

12 BR-20 ADVA  BARS & RESTAURANTS 20000 20 000 

* BR-IO ADVA  BARS & RESTAURANTSHOTELS "IO" BY DEFAULT 
 

 

 

 

 

 

№ NOM. No: 

ADVA WELLNESS & 

BEAUTY LITTER/HOUR: 

1 WB-1 ADVA  WELLNESS & BEAUTY 1000 1 000 

2 WB-2 ADVA  WELLNESS & BEAUTY 2000 2 000 

3 WB-3 ADVA  WELLNESS & BEAUTY 3000 3 000 

4 WB-4 ADVA  WELLNESS & BEAUTY 4000 4 000 

5 WB-5 ADVA  WELLNESS & BEAUTY 5000 5 000 

6 WB-6 ADVA  WELLNESS & BEAUTY  6000 6 000 

7 WB-7 ADVA  WELLNESS & BEAUTY 7000 7 000 

8 WB-8 ADVA  WELLNESS & BEAUTY 8000 8 000 

9 WB-9 ADVA  WELLNESS & BEAUTY 9000 9 000 

10 WB-10 ADVA  WELLNESS & BEAUTY 10000 10 000 

11 WB-15 ADVA  WELLNESS & BEAUTY 15000 15 000 

12 WB-20 ADVA  WELLNESS & BEAUTY 20000 20 000 

* WB-IO ADVA  WELLNESS & BEAUTY "IO" BY DEFAULT 
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№ NOM. No: ADVA FITNESS & HEALTH CLUBS LITTER/HOUR: 

1 FH-1 ADVA FITNESS & HEALTH CLUBS 1000 1 000 

2 FH-2 ADVA  FITNESS & HEALTH CLUBS 2000 2 000 

3 FH-3 ADVA  FITNESS & HEALTH CLUBS 3000 3 000 

4 FH-4 ADVA  FITNESS & HEALTH CLUBS 4000 4 000 

5 FH-5 ADVA  FITNESS & HEALTH CLUBS 5000 5 000 

6 FH-6 ADVA  FITNESS & HEALTH CLUBS  6000 6 000 

7 FH-7 ADVA  FITNESS & HEALTH CLUBS 7000 7 000 

8 FH-8 ADVA  FITNESS & HEALTH CLUBS 8000 8 000 

9 FH-9 ADVA  FITNESS & HEALTH CLUBS 9000 9 000 

10 FH-10 ADVA  FITNESS & HEALTH CLUBS 10000 10 000 

11 FH-15 ADVA  FITNESS & HEALTH CLUBS 15000 15 000 

12 FH-20 ADVA  FITNESS & HEALTH CLUBS 20000 20 000 

* FH-IO ADVA FITNESS & HEALTH CLUBS "IO" BY DEFAULT 
 

 

 

 

 

 

№ NOM. No: ADVA SPA  LITTER/HOUR: 

1 S-1 ADVA  SPA 1000 1 000 

2 S-2 ADVA  SPA 2000 2 000 

3 S-3 ADVA  SPA 3000 3 000 

4 S-4 ADVA  SPA 4000 4 000 

5 S-5 ADVA  SPA 5000 5 000 

6 S-6 ADVA SPA 6000 6 000 

7 S-7 ADVA  SPA 7000 7 000 

8 S-8 ADVA  SPA 8000 8 000 

9 S-9 ADVA  SPA 9000 9 000 

10 S-10 ADVA  SPA 10000 10 000 

11 S-15 ADVA  SPA 15000 15 000 

12 S-20 ADVA  SPA 20000 20 000 

* S-IO ADVA  SPA  "IO" BY DEFAULT 
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   № NOM. No: ADVA SWINING POOL LITTER/HOUR: 

    

1 SP-1 ADVA  SWINING POOL 1000 1 000 

2 SP-2 ADVA  SWINING POOL 2000 2 000 

3 SP-3 ADVA  SWINING POOL 3000 3 000 

4 SP-4 ADVA  SWINING POOL 4000 4 000 

5 SP-5 ADVA  SWINING POOL 5000 5 000 

6 SP-6 ADVA SWINING POOL  6000 6 000 

7 SP-7 ADVA  SWINING POOL 7000 7 000 

8 SP-8 ADVA  SWINING POOL 8000 8 000 

9 SP-9 ADVA  SWINING POOL 9000 9 000 

10 SP-10 ADVA  SWINING POOL 10000 10 000 

11 SP-15 ADVA  SWINING POOL 15000 15 000 

12 SP-20 ADVA  SWINING POOL 20000 20 000 

* SP-IO ADVA  SWINING POOL "IO" 

BY 

DEFAULT 
 

 

 

 

 

   № NOM. No: ADVA ARMY LITTER/HOUR: 

1 A-1 ADVA  ARMY 1000 1 000 

2 A-2 ADVA  ARMY 2000 2 000 

3 A-3 ADVA  ARMY 3000 3 000 

4 A-4 ADVA  ARMY 4000 4 000 

5 A-5 ADVA  ARMY 5000 5 000 

6 A-6 ADVA  ARMY 6000 6 000 

7 A-7 ADVA  ARMY 7000 7 000 

8 A-8 ADVA  ARMY 8000 8 000 

9 A-9 ADVA  ARMY 9000 9 000 

10 A-10 ADVA  ARMY 10000 10 000 

11 A-15 ADVA  ARMY 15000 15 000 

12 A-20 ADVA  ARMY 20000 20 000 

* A-IO ADVA  ARMY "IO" 

BY 

DEFAULT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adva-water.com/
mailto:office@adva-water.com


90 
ИНСТАЛАЦИИ ЗА БИОЗАЩИТА И ВИТАЛИЗАЦИЯ НА ВОДИТЕ 

 

Ashley House, 235-239 High Road,  London,  N22 8HF,  UNITED KINGDOM 

www.adva-water.com     office@adva-water.com 

 

 

 

   № NOM. No: ADVA YACHTS & SCHIPS LITTER/HOUR: 

1 YS-1 ADVA  YACHTS & SCHIPS 1000 1 000 

2 YS-2 ADVA  YACHTS & SCHIPS 2000 2 000 

3 YS-3 ADVA  YACHTS & SCHIPS 3000 3 000 

4 YS-4 ADVA  YACHTS & SCHIPS 4000 4 000 

5 YS-5 ADVA  YACHTS & SCHIPS 5000 5 000 

6 YS-6 ADVA  YACHTS & SCHIPS 6000 6 000 

7 YS-7 ADVA  YACHTS & SCHIPS 7000 7 000 

8 YS-8 ADVA  YACHTS & SCHIPS 8000 8 000 

9 YS-9 ADVA  YACHTS & SCHIPS 9000 9 000 

10 YS-10 ADVA  YACHTS & SCHIPS 10000 10 000 

11 YS-15 ADVA  YACHTS & SCHIPS 15000 15 000 

12 YS-20 ADVA  YACHTS & SCHIPS 20000 20 000 

* YS-IO ADVA  YACHTS & SCHIPS "IO" BY DEFAULT 
 

 

 

 

 

 

 

№ NOM. No: ADVA FARM LITTER/HOUR: 

1 F-1 ADVA  FARM 1000 1 000 

2 F-2 ADVA  FARM 2000 2 000 

3 F-3 ADVA  FARM 3000 3 000 

4 F-4 ADVA  FARM 4000 4 000 

5 F-5 ADVA  FARM 5000 5 000 

6 F-6 ADVA  FARM  6000 6 000 

7 F-7 ADVA  FARM 7000 7 000 

8 F-8 ADVA  FARM 8000 8 000 

9 F-9 ADVA  FARM 9000 9 000 

10 F-10 ADVA  FARM 10000 10 000 

11 F-15 ADVA  FARM 15000 15 000 

12 F-20 ADVA  FARM 20000 20 000 

* F-IO ADVA  FARM "IO" 

BY 

DEFAULT 
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   № NOM. No: ADVA PLANTWORK LITTER/HOUR: 

1 PW-1 ADVA  PLANTWORK 1000 1 000 

2 PW-2 ADVA  PLANTWORK 2000 2 000 

3 PW-3 ADVA  PLANTWORK 3000 3 000 

4 PW-4 ADVA  PLANTWORK 4000 4 000 

5 PW-5 ADVA  PLANTWORK 5000 5 000 

6 PW-6 ADVA  PLANTWORK  6000 6 000 

7 PW-7 ADVA  PLANTWORK 7000 7 000 

8 PW-8 ADVA  PLANTWORK 8000 8 000 

9 PW-9 ADVA  PLANTWORK  9000 9 000 

10 PW-10 ADVA  PLANTWORK 10000 10 000 

11 PW-15 ADVA  PLANTWORK 15000 15 000 

12 PW-20 ADVA PLANTWORK  20000 20 000 

* PW-IO ADVA  PLANTWORK "IO" 

BY 

DEFAULT 
 

 

 

 

 

 

 

 

   № NOM. No: ADVA REGIONS WITHOUT WATER LITTER/HOUR: 

1 RWW-1 ADVA   REGIONS WITHOUT WATER 1000 1 000 

2 RWW-2 ADVA   REGIONS WITHOUT WATER 2000 2 000 

3 RWW-3 ADVA   REGIONS WITHOUT WATER 3000 3 000 

4 RWW-4 ADVA   REGIONS WITHOUT WATER 4000 4 000 

5 RWW-5 ADVA   REGIONS WITHOUT WATER 5000 5 000 

6 RWW-6 ADVA   REGIONS WITHOUT WATER  6000 6 000 

7 RWW-7 ADVA   REGIONS WITHOUT WATER 7000 7 000 

8 RWW-8 ADVA   REGIONS WITHOUT WATER 8000 8 000 

9 RWW-9 ADVA   REGIONS WITHOUT WATER  9000 9 000 

10 RWW-10 ADVA   REGIONS WITHOUT WATER 10000 10 000 

11 RWW-15 ADVA   REGIONS WITHOUT WATER 15000 15 000 

12 RWW-20 ADVA   REGIONS WITHOUT WATER  20000 20 000 

* RWW-IO ADVA   REGIONS WITHOUT WATER "IO" BY DEFAULT 
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  № NOM. No: 

ADVA NATURAL DISASTERS & 

ACCIDENTS LITTER/HOUR: 

1 NDA-1 ADVA  NATURAL DISASTERS & ACCIDENTS 1000 1 000 

2 NDA-2 ADVA  NATURAL DISASTERS & ACCIDENTS 2000 2 000 

3 NDA-3 ADVA  NATURAL DISASTERS & ACCIDENTS 3000 3 000 

4 NDA-4 ADVA  NATURAL DISASTERS & ACCIDENTS 4000 4 000 

5 NDA-5 ADVA  NATURAL DISASTERS & ACCIDENTS 5000 5 000 

6 NDA-6 ADVA  NATURAL DISASTERS & ACCIDENTS 6000 6 000 

7 NDA-7 ADVA  NATURAL DISASTERS & ACCIDENTS 7000 7 000 

8 NDA-8 ADVA  NATURAL DISASTERS & ACCIDENTS 8000 8 000 

9 NDA-9 ADVA  NATURAL DISASTERS & ACCIDENTS 9000 9 000 

10 NDA-10 
ADVA  NATURAL DISASTERS & ACCIDENTS 

10000 10 000 

11 NDA-15 
ADVA  NATURAL DISASTERS & ACCIDENTS 

15000 15 000 

12 NDA-20 
ADVA  NATURAL DISASTERS & ACCIDENTS 

20000 20 000 

* NDA-IO ADVA  NATURAL DISASTERS & ACCIDENTS "IO" 

BY 

DEFAULT 
 

 

 

 

 

 

 

№ NOM. No: 

ADVA PURIFICATION 

STATIONS LITTER/HOUR: 

1 PS-1 

ADVA  PURIFICATION STATIONS 

1000 1 000 

2 PS-2 

ADVA  PURIFICATION STATIONS 

2000 2 000 

3 PS-3 

ADVA  PURIFICATION STATIONS 

3000 3 000 

4 PS-4 

ADVA  PURIFICATION STATIONS 

4000 4 000 

5 PS-5 
ADVA  PURIFICATION STATIONS 
5000 5 000 

6 PS-6 

ADVA  PURIFICATION STATIONS  

6000 6 000 

7 PS-7 
ADVA  PURIFICATION STATIONS 
7000 7 000 

8 PS-8 

ADVA  PURIFICATION STATIONS 

8000 8 000 

9 PS-9 
ADVA  PURIFICATION STATIONS 
9000 9 000 

10 PS-10 

ADVA  PURIFICATION STATIONS 

10000 10 000 

11 PS-15 
ADVA  PURIFICATION STATIONS 
15000 15 000 

12 PS-20 

ADVA  PURIFICATION STATIONS  

20000 20 000 

* PS-IO 
ADVA  PURIFICATION STATIONS 
"IO" 

BY 
DEFAULT 
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№ NOM. No: 

ADVA MALLS & PUBLIC 

BUILDINGS LITTER/HOUR: 

1 MPB-1 
ADVA  MALLS & PUBLIC BUILDINGS 

1000 
1 000 

2 MPB-2 
ADVA  MALLS & PUBLIC BUILDINGS 

2000 
2 000 

3 MPB-3 
ADVA  MALLS & PUBLIC BUILDINGS 

3000 
3 000 

4 MPB-4 
ADVA  MALLS & PUBLIC BUILDINGS 

4000 
4 000 

5 MPB-5 
ADVA  MALLS & PUBLIC BUILDINGS 

5000 
5 000 

6 MPB-6 
ADVA  MALLS & PUBLIC BUILDINGS 

6000 
6 000 

7 MPB-7 
ADVA  MALLS & PUBLIC BUILDINGS 

7000 
7 000 

8 MPB-8 
ADVA  MALLS & PUBLIC BUILDINGS 

8000 
8 000 

9 MPB-9 
ADVA  MALLS & PUBLIC BUILDINGS 

9000 
9 000 

10 MPB-10 
ADVA  MALLS & PUBLIC BUILDINGS 

10000 
10 000 

11 MPB-15 
ADVA  MALLS & PUBLIC BUILDINGS 

15000 
15 000 

12 MPB-20 
ADVA  MALLS & PUBLIC BUILDINGS 

20000 
20 000 

* MPB-IO 
ADVA  MALLS & PUBLIC BUILDINGS 

"IO" 

BY 

DEFAULT 
 

 

 

 

 

№ NOM. No: 

ADVA HOUSING & 

RESIDENTIAL BUILDINGS LITTER/HOUR: 

1 HRB-1 
ADVA  HOUSING & RESIDENTIAL BUILDINGS 

1000 
1 000 

2 HRB-2 
ADVA  HOUSING & RESIDENTIAL BUILDINGS 

2000 
2 000 

3 HRB-3 
ADVA  HOUSING & RESIDENTIAL BUILDINGS 

3000 
3 000 

4 HRB-4 
ADVA  HOUSING & RESIDENTIAL BUILDINGS 

4000 
4 000 

5 HRB-5 
ADVA  HOUSING & RESIDENTIAL BUILDINGS 

5000 
5 000 

6 HRB-6 
ADVA  HOUSING & RESIDENTIAL BUILDINGS 

6000 
6 000 

7 HRB-7 
ADVA  HOUSING & RESIDENTIAL BUILDINGS 

7000 
7 000 

8 HRB-8 
ADVA  HOUSING & RESIDENTIAL BUILDINGS 

8000 
8 000 

9 HRB-9 
ADVA  HOUSING & RESIDENTIAL BUILDINGS 

9000 
9 000 

10 HRB-10 
ADVA  HOUSING & RESIDENTIAL BUILDINGS 

10000 
10 000 

11 HRB-15 
ADVA  HOUSING & RESIDENTIAL BUILDINGS 

15000 
15 000 

12 HRB-20 
ADVA  HOUSING & RESIDENTIAL BUILDINGS 

20000 
20 000 

* HRB-IO 
ADVA  ADVA  HOUSING & RESIDENTIAL BUILDINGS 

"IO" 

BY 
DEFAULT 

 

 

 

   № NOM. No: 
ADVA HOME 

LITTER/HOUR: 

1 H-1 ADVA  HOME 1000 1 000 

2 H-2 ADVA  HOME 2000 2 000 
 

 

* "IO" - Individual order 
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 Индустрията 

 Хранително вкусовата промишленост 

 Медицината 

 Спорта 

 Хотелиерството 

 Ресторантьорството 

 Фитнес и Welnes центровете 

 Водолечението и СПА индустрията 

 Плувните басейни 

 Яхтите, круизните и товарните кораби 

 Молове и бизнес сгради 

 Жилищните комплекси 

 Пречиствателните станции 

 Районите без вода 

 Районите след бедствия и аварии 

 Животновъдството 

 Аквакултурите 

 Растениевъдството  

 Дома, вилата, офиса. 
 

    

 

    

 

    

 

 

  

От посочените номенклатури и модификации, е видно че,  

ADVA INSTALATIONS са модифицирани според нуждите на: 
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Замисляли ли сте се, каква вода тече във водопроводната система на Вашият дом? 

Сигурно си мислите, че щом пиете бутилирана вода, то всичко е наред и няма 

значение какво е качеството на водата течаща от чешмите от дома Ви. 

Но прави ли сте? 

Ще Ви зададем следните въпроси: 

1. С каква вода се къпете? 

2. С каква вода си миете зъбите? 

3. С каква вода си миете ръцете? 

4. С каква вода перете ? 

5. С каква вода си миете тоалетните принадлежности? 

6. С каква вода миете кухненската посуда в дома си? 

7. С каква вода готвите? 

8. С каква вода си приготвяте смути, чай, кафе? 

 

 

 

 

Преди да разгледаме Вашите отговори, ще Ви припомним статистиката, поднесена 

ни от Световната здравна организация (СЗО) и УНИЦЕФ: 

ADVA HOME 
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 2,1 милиарда души нямат достъп до регламентирани и контролирани  

водоизточници. 

 4,6 милиарда души нямат достъп до  водоизточници с чиста питейна вода. 

 1 700 000  деца всяка година умират от диария, чревни разстройства, 

натравяния и други в следствие на пиенето на заразени води. 

 Годишно, една четвърт от общият брой  в света на смъртните случаи на  деца 

се дължи на замърсена, вода. 

 200 милиона възрастни годишно умират от стомашно чревни инфекции, в 

следствие на замърсени води! 

 Шест милиарда души всяка година боледуват от заболявания причинени от 

заразяване с патогени, чрез водата за пиене. 

 

 

 

 Водата в дома ни, най-често е замърсена с: 

 хлор 

 флуор 

 всички тежки метали 

 нитрати 

 огромно разнообразие от токсични химикали  

 микроорганизми 

 бактерии 

 паразити 

 вируси 

 патогенни причинители 

 котлен камък /той създава отлични условия за развитие и пренос 

на патогени във Вашата ВиК система/. 

 и много други 
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Водата за пиене е замърсена в почти всички страни в света, в следствие на 

контаминирането на водният цикъл. 

Най-чест причинител на замърсяване и фекално–оралният механизъм.  

За патогени, предавани по фекално-орален път, питейната вода е само средство за 

предаване.  

Замърсяването на храната, ръцете, приборите за хранене дрехите е сигурно, когато 

домашната канализация е оставена без мониторинг.  

Ние не казваме, че Вашата държава и Вашият доставчик на В и К услуги не си 

вършат работата. С тази информация Ви съобщаваме, че процесът на замърсяване 

на водата във водопроводната мрежа може да се дължи на : 

 замърсяване на водосборните басейни и съдове за питейната вода. 

 замърсена вода в рамките на водоразпределителната система, (например 

течащи тръби или остаряла инфраструктура) . 

 Замърсяване на водата която ползвате с подпочвени води. 

 замърсена вода в дома Ви,  в резултат на невъзможността Ви физически да 

почиствате цялата водопроводна мрежа Във Вашият дом. 

 

От нашата презентация вече знаете , че само една капка вода може да  съдържа: 

 10 милиона вируси 

 1 милион бактерии 

 1 000 паразитни кисти  

И знаете, че всички те са невидими! 

И нямат вкус! 

  

 

 

 

 

 

И дори веднъж само попаднали във Вашият дом, въпреки течащата вода във Вашата 

водопроводна мрежа, те могат и най-често го правят, да се фиксират за тръбен нанос 

и там да останат в латентна форма или да се размножават.  

И риска да попаднат всеки един момент във Вашият организъм или в този на Вашето 

бебе, дете, родственик е повече от 90 %. 

При лабораторните анализи за откриване на микроби, които причиняват 

заболявания (например Salmonella typhymurium и Vibrio cholerae),  ако 

бактериите са в ниски норми, то те не могат да бъдат засечени. Това означава, 

че дори и да се правят изследвания, не винаги ще можете да откриете наличните 

патогени/. 

 

http://www.adva-water.com/
mailto:office@adva-water.com


98 
ИНСТАЛАЦИИ ЗА БИОЗАЩИТА И ВИТАЛИЗАЦИЯ НА ВОДИТЕ 

 

Ashley House, 235-239 High Road,  London,  N22 8HF,  UNITED KINGDOM 

www.adva-water.com     office@adva-water.com 

 

 

Най-честите заболявания причинени от замърсена вода са следните: Диария, Тиф, 

Холера, Ботулизъм, Дизентерия, Легионелоза, Хепатит А и Е / жълтеница/, 

Полиомиелит, Криптоспоридоза, Гардиаза и много, много други. 

А знаете ли, че за 25 години, чрез водата за готвене и водата за приготвяне на кафе, 

човек приема: 

 

 109 кг хлор /Хлорираната вода влияе негативно на хранопровода и стомаха. 

Предизвиква кожни раздразнения и алергии, допринася за обостряне на 

астматичните заболявания. Много от хлорните съединения са канцерогенни/. 

 

 25 кг нитрати. /Много е рисковано да се използва вода с повишено съдържание 

на нитрати за приготвяне храна за бебета, защото може да се развие тежкото 

заболяване нитратно-нитритна метхемоглобинемия. То поразява дихателната 

система и сърцето. А при възрастните се наблюдават трайни натравяния на 

организма/. 

 

 500 г алуминий. /Това вещество се натрупва в черния дроб. А също така в 

жизненоважни области на главния мозък и води до тежки нарушения на 

централната нервна система/.  

 

 3 кг желязо. /Излишъкът на желязо в организма атакува бъбреците. 

Предизвиква чернодробни болести, както и заболявания на кръвта. Освен това 

повишава риска от инфаркт/.  

 

 Един литър нефтопродукти. /под влияние на нефтопродуктите се разрушава 

черният дроб/. 

 

 27 г бор. /Този химичен елемент бързо се усвоява в стомашно-чревния тракт, 

но много бавно се изкарва. Затова предизвиква сериозни разстройства на 

функциите в половата сфера както при мъжете, така и при жените. Водата с 

бор е опасна за бременните и влияе вредно на развитието на плода/. 

 

Все тревожни факти, нали? 

Как се бори света с този проблем и какъв е ефекта? 
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Ще Ви отговорим: 

 Пречиствателни станции в които се пречиства водата: 

 

/След напускане на водата от пречиствателната станция, до като 

достигне тя до Вашата кухня, баня, градина, басейн и т.н, възможността 

да бъде отново заразена с патогени или вредни примеси е почти 100%. 

Огромните километрични водопреносни мрежи, на места остарялата им 

инфраструктура и невъзможността да бъдат почиствани, ги превръщат в 

инкубатор за патогени. 

 

 Пречиствателни филтри: 

 

/Да, филтрите са неоценим помощник за чистата питейна вода! Да, добре е да 

ги имате в дома си! Но те технологично могат да уловят частично вредни 

химикали и тежки метали, но не могат да спрат болестотворните причинители. 

Дори след седмица, две от поставянето им, се превръщат в инкубатори за 

патогените/. 

Филтрите категорично не могат да премахнат вирусите, бактериите, 

микроорганизмите и патогените от водата. 

Филтрите имат капацитет на ползване и трябва да се сменят. Смяната струва 

пари. 

 

Филтрите винаги са инкубатор на патогени!  

 

В даден момент домакините забравят да ги сменят и филтрите стават още по-

голям инкубатор на патогени!  

Изхвърлянето на филтри води до замърсяване на природата. 

Никой не използва филтри на отходните води на дома си!  

Няма филтри за дома пригодени за това! Необходими са мини 

пречиствателни станции които освен че са скъпи също са голям инкубатор на 

патогени!  
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 Чрез препарати и хлориране на питейните води: 

 

o Препаратите винаги са на химическа основа.  

o Най често са на основата на хлор.  

o Професор Хироми Шиня, един от най-добрите световни онколози, е 

доказал че хлора е един от най-големите причинители на рака. Професор 

Шиня твърди че хлора е като ядрено гориво за свободните радикали. 

Свободните радикали са причината за рака! 

o Всеки химикал вреди на хората, вреди и на природата, защото влизайки 

в кръговрата на водата той остава в почвите! 

Използването на химикали за третиране  на отходните води на дома е 

скъпо и изключително агресивно спрямо планетата! 

 

 Предлагане на бутилирана вода за пиене: 
 

 Да. Много хора пият бутилирана вода. Но не повече от 1 % от 

хората готвят или си мият зеленчуците и съдовете с бутилирана 

вода. 

 Статистиката сочи, че процента бутилирана вода използван за 

готвене и приготвяне на кафе и чай е нищожен 

 

 Приемане на медикаменти за лечение на болестите причинени от 

замърсена вода. 

 

 Да, след като вече е попаднала инфекцията във Вас, Вие трябва 

да се лекувате.  

 Но защо да е така? 

 Нека заедно да се погрижим , че Вие да ползвате в дома си чиста 

вода, без патогени и да бъдете здрави.  

 Това Важи както за Вас, така и за Вашето бебе, деца, родители, 

родственици. 

 

Към днешна дата няма доставчик в света който едновременно да гарантира 

следното: 

 

 Биозащита само чрез електро физични процеси, без химикали и филтри. 

 

 Превръщане на водата в структурирана, което я прави отлична за пиене, 

готвене, миене на плодове и зеленчуци, къпане , пране и други. 
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ADVA international, Ви предлага устойчиво, иновативно, интелигентно решение на 

проблема. 

ADVA international, Ви предлага сигурна Биозащита на водите които ползвате във 

Вашият дом или бизнес. 

ADVA international, Ви гарантира получаването на чиста вода за пиене, готвене, 

хигиенно-санитарни и всякакви Ваши домашни мини-индустриални нужди/ 

отглеждане на домашни зеленчуци, домашни животни и т.н/. 

 ADVA home  ще бъде Вашият сигурен гард срещу невидимите 

болестотворни заплахи. 

 ADVA home  ще Ви даде по-качествена и по-хубава вода за пиене и готвене. 

 ADVA home  е достъпна за всички. 

 Нашето решение е ниско енергоемко и е на 100 % екологично и БИО! 

Някой от клиентите ни,  никога не са имали превенция върху водата в дома си и 

ADVA home се явява първата тяхна покупка в това направление. 

Други клиенти /може би и Вие сте от тях/, вече са  закупили система за пречистване 

на водата в дома си / статистиката показва че най-често това са филтри/. 

Хубавото в случая е, че нашата система ADVA home, може да се инсталира след тази 

вече която имате! Тоест не е необходимо да деинсталира наличната си система! Така 

Вие постигате двоен ефект. / чрез филтрите обикновено се филтрират само твърдите 

частици. С ADVA home, убивате всички патогени във водата и преобразувате 

вредните химикали и тежки метали в безвредни съединения/. 

 

 

 

 Високо качествени филтри и консумативи на високи цени. 

 Ниско качествени филтри и консумативи на високи цени. 

 Средно  качествени филтри и консумативи за средни цени. 

 Ниско  качествени филтри и консумативи за ниски цени. 

/ 80% от клиентите нямат време в детайли да се запознават с качеството и 

действието на филтрите които монтират в дома си. Дори и в началото да се 

запознаят, после когато дойде време за смяна на филтрите, знанията са 

избледнели и тогава започват размислите, от типа точно кой модел и коя 

модификация филтър трябваше да купя? Много често в едно семейство 

обикновено съпруга е този който инсталира филтърната система, но после 

ангажимент на съпругата е да купува филтрите за смяна. Статистиката показва 

че в над 80% от домакинствата, филтрите не се сменят в указания от 

производителя срок/. 

Чрез ADVA HOME ние Ви даваме възможността да си спестите следните покупки: 
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ADVA home едновременно гарантира сигурна биозащита за Вашият дом и 

същевременно гарантира всичко което Ви е необходимо и се предлага в класовете  

от нискобюджетни до  дизайнерски и  луксозни системи за пречистване на вода. 

Вие може да използвате ADVA home за преработка на: 

 водопроводни 

 изворни 

 речни 

 езерни 

 артезиански 

 сондажни 

 блатни 

 застоели 

 ледникови  

 всякакви води 

 

 

 

 Жени и мъже на всяка възраст. 

 Хора с всякакъв стандарт на живот.  

 Хора във възраст в която имат достатъчно много знания на тема здраве, 

лечение, профилактика, екология, опазване на водите, въздуха и околната 

среда! 

 Хора знаещи, социално отговорни,  активни, мобилни и комуникативни. 

 Хора с грижа за здравето си и с желание за превенция срещу заболяванията. 

Те прекарват много време в офиса, но също така посещават различни 

обществени места, почиват и спортуват активно: 

 Желаят да имат активна биозащита в дома си. 

 Желаят да имат активна биозащита  на работното си място. 

 Желаят да имат активна биозащита в ресторанта. 

 Желаят да имат активна биозащита там където релаксират или 

тренират. 

 Желаят да имат активна биозащита там където почиват. 

 Хора с наднормено тегло. 

 Семейства с бебета и малки деца. 

 Болни хора. 

 Хора болни от СПИН и други заболявания при които превенцията срещу 

всички патогени е жизнено необходима! 

 

Нашата статистика показва, че първите  клиенти за ADVA home са: 
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 Социално отговорни са и са загрижени за опазването на водата и въздуха на 

планетата. 

 Посещават семинари, участват в конкурси и различни събития, свързани с 

опазването на здравето на човека и опазването на водата и въздуха на 

планетата. 

 Пазаруват онлайн. 

 Активно използват мобилни услуги и всичките им приложения. 

 Членуват в професионални общности. 

 Членуват в социални групи . 

 Споделят мнения и коментари за неща, които харесват или не харесват. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направихме анкета сред нашите клиенти. 

Попитахме ги, кое ги е накарало да си купят ADVA home? 

Представяме Ви обобщение на най-често срещаните отговори: 

 

 

Чрез ADVA HOME предлагаме  алтернатива на хората по света да си 

произвеждат в домашни условия ADVA WATER – биологично активна 

лечебна, структурирана вода. 

 

АНКЕТА СРЕД НАШИТЕ КЛИЕНТИ: 
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1. Защото това е единствената в света апаратура, метод и технология за биозащита 

на водата и превръщането и в структурирана био активна лечебна алкална вода, 

добита чрез електро физични процеси, а не чрез прибавяне на химикали! 

2. Защото гарантираме за себе си и за своето семейство, качеството на водата която 

пием или с която готвим, къпем се или перем. 

3. Защото знаем колко е замърсена с патогени водата която ползваме. 

4. Продукта е иновационен и искаме да го имаме. 

5. Цената е конкурентна за това което инсталацията ни предлага и опциите които 

ни дава. 

6. Защото има нулев разход за консумативи. 

7. Защото има ниска енергоемкост. 

8. Инсталацията е с високо качество. 

9. Защото фирмата предлага много добри гаранции и сервиз. 

10. Защото фирмата е иновативна и предлага надграждане на продуктите си. 

11. Защото ADVA  HOME  е единственото универсално решение за щадящи 

технологии при отпадните води спрямо планетата. 

12. Защото ние мислим за опазването на природата и искаме да я дарим с кислород 

и чисти отпадни води. 

13. Защото компанията интегрира интелигентни софтуерни решения! 

14. Защото компанията разполага с научен отдел и продължава развойната си 

дейност. 

15. Защото виждаме синхрон на ADVA home, с тенденцията за екологични и 

„зелени“ иновативни продукти! 

16. Защото ADVA home, ще бъде силно търсен продукт и искахме да сме сред 

първите които са закупили инсталация за дома си. 

17. Защото живеем в район без чиста питейна вода /това са посочили клиенти от  

Азия, Индия, Пакистан , Африка и други/. 

18. Защото има опция за захранване на апарата чрез фотоволтаична система / 

соларна система/. 

19. Защото имаме фобии от микроорганизми, бактерии, вируси, паразити и други. 

20. Защото мисля за здравето на своето бебе. 
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21. Защото моите деца много боледуват. 

22. Защото живеем в район със силно замърсени подпочвени води. 

23. Защото лекарите ни посъветваха да пием само алкална вода. 

24. Защото водата ни беше много варовита и ни създаваше проблеми. 

25. Защото ние живеем в район без вода и в съдове съхраняваме водата която сме 

доставили до дома си и от съхранението тя се замърсява. 

 

 

 

 

 

ADVA home се монтира лесно във Вашият дом, като се интегрира към входа на 
водата в жилището. Най-често след водомера.  
Има опция монтажа да бъде към конкретна чешма в дома или към ваната, джакузито, 
душ кабината, съдомиялната, пералнята. 
 
Ако Вие сте  природозащитник по душа, професия, призвание или чувствате като 
Ваша мисия спасяването на планетата,  можете да си закупите  още една инсталация  
ADVA home и да я монтирате  към отходната си канализационната  система. 

Така, Вашето  жилище няма да замърсява природата с бактерии, микроорганизми,  
химикали и тежки метали от дома Ви.   

Това е препоръчително за жилища – предимно вили, които не са свързани към 
канализационни системи и отходните води се отичат в септични ями или в реки. 

 

 

 

 

Технологията на ADVA home, води до образуване на много свободен кислород, по 
време на работа на инсталацията. 

ВАЖНО: Всеки апарат ADVA home, независимо в коя точка на света е монтиран, е 

„бял дроб“, издишващ кислород в полза на планетата!!! 

 

 

 

Всяко жилище оборудвано с ADVA home се явява като донор на кислород за 

планетата! 

 

ADVA home  се предлага с инструкционна книжка на езика на държавата в която 

се продава. Вътре има подробен инструктаж. 

 

Монтаж във Вашият дом: 
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1. А Class с размери в/ш/д в мм.  600/170/80  

 

2. Е Class с размери в/ш/д в мм.  600/220/80  

 

3. S Class  с размери в/ш/д в мм.  600/330/150 

 

4. Sl Class с размери в/ш/д в мм. 600/330/150 + Опции за външни реактори 

според проблема на клиента. 

 

5. G Class - с размери в/ш/д в мм. 600/350/230 – Това е размера на системата в 

разглобен вид. Трябва да се предвиди за мястото на монтаж допълнително 

още 27 см височина, поради фабрично вграденият протектор за твърди 

частици, който се поставя елементарно при самият монтаж. Системата дава 

опции за свързване към нея на външни реактори според проблема на 

клиента. 
 

 

ADVA home  се произвежда серийно и се предлага в следните модификации: 
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Живеем в 21 век.  

Времето е динамично.  

Въпреки тенденциите за био-земеделие и био-продукти, огромният процент от 

храните  и напитките, които консумираме,  са произведени индустриално. 

Основните индустрии доставящи храната и напитките  до нашата трапеза,  са: 

 Млекопреработвателна промишленост. 

 Месо преработвателна промишленост.  

 Кланици, Птицекланици и транжорни цехове. 

 Хлебопроизводство. 

 Сладкарско производство. 

 Производство на сладоледи и замразени торти. 

 Производство на индустриален лед. 

 Производство на полуфабрикати. 

 Консервна промишленост. 

 Пивоварни. 

 Производители на безалкохолни напитки. 

 Производители на бутилирани води. 

 Други. 

 

 

        
 

 

       
 

ADVA INDUSTRIAL 

ADVA BAR & RESTORANTS 
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Друг основен източник,  на храните и напитките,  които консумираме са: 

 Ресторантите. 

 Заведенията за бързо хранене. 

 Обектите  за готова  храна за дома. 

 Баровете  и питейните заведения. 

 Кафенетата. 

 Производителите на закуски. 

 Други. 

 

                     

 

Във всяка държава, огромни екипи от държавната администрация, са натоварени със 

задачата да следят за безопасността на храните. 

Непрекъснато се вземат проби и се правят изследвания за наличие на Salmonella и 

други патогенни причинители. 

Водят се системи за контрол на качеството като HACCP и други. 

Индустрията и бизнеса, губят милиарди долари и евро годишно от заразени храни и 

необходимостта от оттеглянето им от пазара и унищожаването им. 

В битката за пазари, всеки компрометиран продукт води до трайна загуба на пазарни 

позиции. Медиите много често информират, когато научат за случай на заразена 

продукция или храна и това допълнително създава проблеми на производителите. 

Във всяко предприятие, ресторант или заведение се вземат превантивни 

дезинфекционни мерки,  с цел полуготовата или готовата храна, да не се заразят. 

И въпреки всичко, въпреки взетите мерки, случаите на заразени храни са много. 

Това особено често се наблюдава в летните месеци на страните с континентален 

климат и целогодишно в Азия, Африка и Латинска Америка. 

Сигурно си мислите, че Вас тази тема не Ви засяга. 

Сигурно сте горд в качеството Ви на собственик, мениджър, технолог или 

специалист на предприятие или обект произвеждащ храни или напитки, че във 

Вашата фирма, мерките са толкова сериозни, че няма как да се допусне зараза. 

http://www.adva-water.com/
mailto:office@adva-water.com


109 
ИНСТАЛАЦИИ ЗА БИОЗАЩИТА И ВИТАЛИЗАЦИЯ НА ВОДИТЕ 

 

Ashley House, 235-239 High Road,  London,  N22 8HF,  UNITED KINGDOM 

www.adva-water.com     office@adva-water.com 

 

 

Да, сигурно във Вашето предприятие или ресторант има: 

 Безупречна хигиена 

 Безупречно почистване 

 Безупречна дезинфекция 

 Филтри за вход на персонала 

 HACCAP система 

 

Нашият екип следи над 20 години в целият свят, мониторинга на безопасността на 

храните.  

Разговаряли сме с десетки, със стотици Ваши колеги. 

И всички преди разговорите с нас са смятали, че всички врати за заразите към 

техните продукти са затворени. 

И след като е възниквал проблем са ни канили да направим одит за да  покажем от 

къде е дошъл той. 

 

 

 

 

Статистика ни, показва следното:  

Навсякъде има една широко отворена врата за достъп до храната на: 

 Вируси 

 Паразити 

 Патогенни микроорганизми 

 Патогенни бактерии 

 Тежки метали 

 Нитрати 

 Други замърсители 

Ние винаги правим това , което сега ще кажем и покажем и на Вас. 

          

 

В момента сме тук и се обръщаме към Вас,  в качеството Ви на собственик, 

мениджър, технолог или специалист на обект произвеждащ храни или напитки, 

за да споделим с Вас нашият опит: 
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Коя врата ли? 

Това е Вашият водоизточник!  

Или Вашите водоизточници ако са няколко. 

При 100% от водоизточниците, никой не може да каже какъв път е изминала водата 

докато стигне до производственият процес или хигиенно–санитарният цикъл във 

Вашата фирма. 

Кръговрата на водата е дълъг. 

 

Това че при Вас водата идва от Вашият сондаж, или от градската ВиК мрежа , не 

означава, че водата не е пътувала стотици, дори и хиляди километри. 

И докато е пътувала,  шанса да е заразена с вируси, паразити и патогенни бактерии 

и микроорганизми е сто процентов.  

Шанса да е замърсена с тежки метали, нитрати и химикали клони към 100 %. 

И това че Вие може би правите мониторинг веднъж годишно на водата от 

водоизточника, нищо не означава.  

Обикновено мониторинга на водата е само за тежки метали. Но дори и да е за 

патогенни причинители, всеки литър вода които се ползва във Вашата фирма е 

различен. 

Показваме че през цялото време има една широко отворена врата за 

болестите, към Вашият завод, фабрика, предприятие, ресторант, 

закусвалня и т.н. 
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Всяка капка вода е потенциален преносител на болести и зарази. 

Няма филтри които да Ви гарантират обезвреждането на патогенните причинители. 

 

 

Ясно е че риска от контаминации чрез водата, във Вашият бизнес е огромен. 

Те най често се получават при: 

 Пряко участие на водата в рецептурите на Вашите продукти. 

 Измиване с вода на инвентара и технологичните линии. 

 Измиване с вода на производствените помещения. 

 

 

 

Попаднали веднъж в готовият продукт, върху инвентара или върху ръцете на 

служителите, патогенните причинители водят до редица проблеми.  

 

Всяка капка вода е различна. Всяка капка вода може да бъде Вашият 

причинител на проблеми. 

 

Ясно е, че при Вас,   водата участва в производственият и хигиенно 

дезинфекционният цикъл! 

 

И гарантирано се получават при многократното измиване на ръцете на Вашите 

служители. 
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Най често срещани са случаите на откриване на салмонелоза. 

Салмонелата са бактерии, които лесно се разпространяват с храната ни. 

Характерни са продуктите от животински произход.  

Могат обаче да се пренасят и чрез всички онези повърхности, съдове и вода, до 

които те са били в контакт.  

Тяхното размножаване и разпространение е изключително бързо. 

Особено в топлите месеци или в държавите с топъл климат. 

 

 

 
  

 

 

Единственото решение за 100 %-ва биозащита на всяка капка, за всеки литър,  за 

всеки галон вода във Вашата фирма е ADVA industrial. 

Чрез апаратите за биозащита ADVA industrial, ние Ви гарантираме следното: 

 Осигуряваме Ви пълна биозащита на водата Във Вашата фирма. 

 Премахваме от водата : 

 Вируси 

 Бактерии 

 Микроорганизми 

 Паразити 

 Патогенни причинители. 

 Тежки метали 

 Химикали 

 Нитрати 

 

 

 

Вие  ще си спестите  сериозни суми от бракувана продукция в следствие на разваляне 

заради развитие на бактерии в храната. 

Монтирайки на входа на водата ADVA industrial, ние гарантираме 

нейната биозащита! 

 

До този момент нито един собственик или специалист на предприятие с открита 

салмонелоза и контаминирани продукти, не е потърсил причината във водата.  

Статистиката обаче посочва че 85 % от случаите са вследствие с пренесени чрез 

водата салмонели. 
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Вашите клиенти на Вашите  хранителните продукти, получават сериозна превенция 

и биозащита при консумиране на Вашите храни! 

 

 

 

 

 

Важно е да отбележим, че Вие освен биозащита, ще получите и структурирана вода. 

 

Структурираната вода ще направи със сигурност Вашите готови продукти по-

вкусни, защото има шест пъти по-високи разтворителни свойства от останалите 

води. Това придава на храната още по ярък и осезаем вкус. 

Пробвайте и ще се убедите. 

Ние можем да сме Ви от полза не само за входящите а и за изходящите отпадни води. 

 

 

 

 

 

Така се замърсява кръговрата на водата и природата! 

Монтирайки на изхода  на отпадните Ви води,  ADVA purification stations, Вие 

гарантирате биозащита на природата! 

 

 

 

 

 

Да не забравяме: Всеки апарат ADVA Industrial e един бял дроб за 

планетата, издишващ кислород. 

 

Направеният от нас произволен мониторинг показа че във 100 % от водите 

използвани за направа на сирена, колбаси, сладоледи, готвени ястия, кафе, 

коктейли и др., има наличие на живи микроорганизми и патогенни 

причинители! 

 

Направеният от нас произволен мониторинг показа че във 100 % от водите 

изхвърляни след производството, от заводи, кланици, фабрики, 

ресторанти, предприятия и други, подобни на Вашите,  има наличие на 

живи микроорганизми и патогенни причинители! 
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Няма спор, че местата с най-висока концентрация на болестотворни 

микроорганизми, бактерии, вируси и паразити са: 

 Болниците 

 Поликлиниките 

 Медицинските центрове 

 Лекарските кабинети 

 Зъболекарските кабинети 

 

Огромният поток на болни хора, създава отлична предпоставка, за контаминиране 

на помещенията с всички тези патогени. 

Мониторинга на изброените медицински учреждения, включва редовна, системна и 

добре поддържана хигиена. 

Миенето, почистването, дезинфекцирането се извършва на определени часове, по 

график. 

С всяко дезинфекциране се убиват наличните патогени по, подовете, стените, 

вратите…. 

 

 

   

   

ADVA MEDICAL 
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Отговорът е: Отново се появяват контаминаци. 

И Вие мислите че контаминациите идват от новодошлите пациенти на преглед или 

на лечение? 

Грешите! 

Ако оприличим болниците и лекарските кабинети с крепости, лекарите с войници 

които бранят крепостта  а болестотворните причинители с врага които иска да 

проникне в крепостта, ще видим че въпреки геройската битка, врага е винаги в 

крепостта. 

Защо ли? 

Защото никой не е блокирал достъпа до всеки лекарски кабинет на патогенните 

причинители,  чрез водата от водопроводната мрежа. И те свободно си влизат, с 

всяко пускане на чешмата и използването на вода. 

Ако водата беше чиста, хирурзите нямаше да си дезинфекцират ръцете, а само щяха 

да ги мият! 

А те първо си мият ръцете и после ги дезинфекцират. 

В борбата срещу вируси, бактерии, микроорганизми и патогени, всички забравят че 

водата  от водопроводната мрежа е основен  техен преносител. 

Направеният от нас произволен мониторинг в над 20 държави, показа че във 100 % 

от водите използвани в изброените обекти, има наличие на живи патогени! 

Водата участва в хигиенно – дезинфекционният цикъл  във всеки кабинет или 

отделение! 

 

 

 

 

А какво се случва между две измивания 

които обикновено са на 8 часа ? 

Следователно , вратите на крепостта /болницата/ са  широко отворени за врага! 
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Съществуващият периодичен мониторинг, не е правилен от гледна точка на 

биозащитата!  

Ще Ви дадем един пример: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да ви дадем ли още един пример:  

 

 

 

 

 

 

В болниците или лекарските кабинети, няма ежедневен мониторинг върху 

здравният статус  на водата! 

 

По време на работата си,  зъболекаря промива устната кухина с вода от 

водопроводната мрежа!  

А ако тя е компрометирана!  

Така патогенните причинители, ще попаднат в устната кухина и организма ще 

бъде принуден да се бори срещу тях, за да не се получи инфекция! 

 

 

 

 

 

 

Хидротерапиите във всичките им форми, използват вода от водоизточника на 

болничното учреждение. И много често от една страна лекуват, а от друга 

контаминират пациента. 

При процедури като колонотерапия, се създават предпоставки, патогенни  

причинители да проникнат в чревните стени. 

 

 

 

 

http://www.adva-water.com/
mailto:office@adva-water.com


117 
ИНСТАЛАЦИИ ЗА БИОЗАЩИТА И ВИТАЛИЗАЦИЯ НА ВОДИТЕ 

 

Ashley House, 235-239 High Road,  London,  N22 8HF,  UNITED KINGDOM 

www.adva-water.com     office@adva-water.com 

 

 

 

От огромно, от жизнено важно значение е болниците да бъдат био защитени! 

 

 

 

 

 

За да Ви предпази от всички рискове, ADVA international, предлага готово решение 

за всяка болница, за всяка поликлиника, за всеки лекарски кабинет: 

 

 

 

 

Монтирайки на входа на водата ADVA Medical,  във Вашето здравно заведение, Вие 

ще спестите в настояще и бъдеще време, страданията на стотици пациенти, от 

последвали терапията инфекции.  

Всички лекари, които вече са ни се доверили, обясняват, че след монтирането на 

ADVA Medical, са значително по спокойни и вече не се опасяват толкова много от: 

 Вторични инфекции при пациентите. 

 Вътрешно болнични инфекции. 

Но приключихме ли до тук по темата водите в болничните заведения? 

Не сме приключили! 

Знаете ли къде отива водата от лекарските и зъболекарските кабинети?  

Отговорът е: На 100% в канализационната мрежа. 

Знаете ли къде отива водата от болниците и поликлиниките? 

Отговорът е отново: 100% в канализационната мрежа. 

 

 

 

Монтирайки на входа на вашият водопровод, ADVA medical ние 

гарантираме биозащитата на водата! 

 

Направеният от нас мониторинг в 20 държави, показа че във 100 % от водите 

изхвърляни от тях има  живи микроорганизми и патогени! 

 

 

За всеки лекар, за всеки директор и собственик на болница, най-

ужасната новина е, че има вътреболнична инфекция. 
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Така се замърсява кръговрата на водата и природата! 

Така се създават предпоставки за епизотии, панзотии и т.н. 

И тук ADVA international, предлага готово решение за всяка болница, за всяка 

поликлиника, за всеки лекарски кабинет: 

 

 

 

 

 

Според нас това е задължително за всеки здравен обект. 

Вашата грижа за природата ще бъде оценена по достойнство от обществото. 

 

П.П Настоящата информация Важи и за всички ветеринарни клиники и кабинети. 

 

 

 

 

 

 

Монтирайки на изхода  на отпадните  води  ADVA purification stations, ние 

гарантираме пълно унищожение на всички патогени, пълна биозащита на 

отпадните води и сто процентова биозащита на природата! 
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Чрез нашата инсталация ADVA sports team, ние извършваме витализиране на  

водата. 

Това гарантира прилив на жизнена енергия за спортиста. 

Как правим това ли? 

Чрез ADVA sports team която Вие сте монтирали във Вашата тренировъчна база, ние 

правим от водата във Водопроводната мрежа, аналог на ADVA water. 

/Ако Вашият отбор има подписан спонсорски договор с доставчик на вода, Вие може 

да използвате доставената от него вода и да я витализирате./ 

В текстовата част за ADVA waterq сме посочили, че ADVA придава: 

 

 

 

 

 

 

Водата в организма е от съществено значение за по-доброто кръвообращение.  

Когато клетките са добре хидратирани процеса на възстановяване на организма след 

натоварване, се ускорява.  

 

ADVA SPORTS TEAM 

 Енергия 

 Видима бодрост 

 Зарежда тялото с енергия и поддържа високо енергийните нива за по-

дълго време.  

 Създава устойчив имунитет. 
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 ADVA е сериозен  енергиен източник на тялото . 

 ADVA генерира електрическа и кинетична  енергия във всяка телесна клетка 

и така увеличава жизнената й сила . 

 ADVA има огромна роля чрез структурата си за и  в архитектурата на 

клетката . 

 ADVA предотвратява увреждането на ДНК и прави възстановяването й по-

лесно. 

 ADVA  усилва многократно ефикасността на имунната система.  

 ADVA  е основният разтворител за хранителни добавки, медикаменти 

приемани перорално , всички храни, витамини и минерали.  

 ADVA участва в цикъла на усвояването  на храната, в нейния метаболизъм и 

усвояване.  

 ADVA внася енергия в храната по време на храносмилането.  

 ADVA увеличава степента на усвояване  на по-голям процент от 

хранителните  вещества спрямо приема им без ADVA.  

 ADVA участва в цикъла на транспортиране  в тялото на всички микро и 

макро елементи.  

 ADVA повишава ефикасността на зареждане с кислород на червените кръвни 

телца в белите дробове.  

 ADVA помага за бързата детоксикация на спортиста от медикаменти и 

хранителни добавки.  

 ADVA хидратира силно  ставите  и сухожилията. Така дава издържливост и 

гъвкавост на спортиста! 

 ADVA хидратира  силно  дисковете на гръбначния стълб . 

 ADVA  увеличава  концентрацията на спортиста – Мозъкът в 90% се състои 

от вода. Пиенето на ADVA ще подобри способността на състезателите  за 

съсредоточаване и концентрация по време на състезанието. 

 ADVA предпазва мускулната тъкан  - Отличното хидратиране  запазва 

тургура на мускулната клетка и поддържа постоянна мускулната маса.  

 ADVA не само запазва мускулната маса, но и подпомага синтеза на 

мускулатурата. 

 ADVA  благодарение на много силната хидратация, увеличава 

издържливостта на спортиста! 

 ADVA  помага за бързото възстановяване след състезание! 

 Зареждането се прави всеки ден преди тренировка и в дните на и след 

състезанието. 

 ADVA  помага за бързото възстановяване след контузия! 
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Казано на кратко: 

Професионалните спортисти губят голяма част от телесното си тегло чрез потта при 

интензивните си тренировки и натоварване. 

Това налага приема на много повече течности от останалите хора. 

Силната хидратацията и алкализираране на организма е от първостепенно значение 

за издържливостта и постиженията името защо ADVA е от огромна полза за активно 

занимаващите се със спорт.  

 

 

 

 

Това дава опция за по-бързо възстановяване на мускулатурата и на водния баланс на 

тялото след обилното изпотяване по време на спорт.  

В процеса на създаване на ADVA чрез скаларните вълни, вкарваме кинетична 

енергия във водната молекула. 

Това води до силното и енергизиране на водата. 

Тази енергия се придава на спортиста и се усвоява от неговият организъм. 

 

 

 

 

 

ADVA създава устойчив имунитет на спортистите, благодарение на алкалните си 

свойства. 

Препоръчваме на всеки отбор да разполага с инсталация  ADVA sports team 1000 

или 2000. 

 

 

 

 

ADVA се усвоява от организма шест пъти по-бързо от обикновената вода, 

което води до много по-бърза хидратация, а от там и до по-активна обмяна на 

веществата и повишава интензитета на дейността на клетките. 

 

ADVA детоксикира спортистите, след приема на медикаменти.  

Силната хидратация води до ускорено отделяне на активните действащи 

вещества на хранителните добавки и лекарствените препарати. 
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Информацията която ще прочетете е от изключителна полза за Вас: 

В нашият динамичен свят, пътуването и настаняването в хотел е необходимост. 

Вие се настанявате в хотел по различни поводи: 

 По време на командировка 

 По време на лично пътуване 

 По време на екскурзии 

 По време на почивки 

 

Виe може да се настаните в: 

 частен дом 

 частна квартира  

 къмпинг 

 мотел 

 хостел  

 хотел с категоризация от една до пет звезди. 

 

Когато влезете в Airbnb.com , Booking.com , TripAdvisor.com,  Airbnb.com и други 

подобни сайтове, предлагащи Ви всички опции за Вашето настаняване, Вие ще 

видите, че администраторите на сайта и гостите на хотела са се постарали да дадат 

пълна и точна представа за всяко едно потенциално място за Вашето настаняване.  

 

ADVA HOTELS 

http://www.adva-water.com/
mailto:office@adva-water.com


123 
ИНСТАЛАЦИИ ЗА БИОЗАЩИТА И ВИТАЛИЗАЦИЯ НА ВОДИТЕ 

 

Ashley House, 235-239 High Road,  London,  N22 8HF,  UNITED KINGDOM 

www.adva-water.com     office@adva-water.com 

 

 

Собствениците на хотелите търсят всякакви възможни опции да Ви привлекат да 

бъдете техен гост. Те използват така наречените комуникационни канали: 

 интернет реклама 

 печатна реклама 

 радио реклама 

 телевизионна реклама 

 други 

 

Когато става въпрос за настаняване за една или няколко нощи, за командировка или 

почивка, всеки от Вас се стреми да получи максимума за цената която плаща.  

За това особено примамливо звучат офертите от типа: 

 С включена закуска 

 С включена закуска и вечеря 

 С All inclusive 

 С Ultra All inclusive 

  

Ще кажете: Защо ни карате да четем всичко това? 

Преди да Ви отговорим ще Ви зададем два въпроса: 

Първият въпрос е : Знаете ли кое е общото между Вас и Всички милиони, дори 

милиарди пътуващи, които ползват услугата хотелско настаняване ? 

Отговорът който предполагаме, че ще Ви изненада е:  

 

 

Вторият  въпрос е : Знаете ли кое е общото между всички места за настаняване  в 

света? 

Отговорът е:  

 

 

 

Нестандартно въпроси със стандартни отговори, нали? 

И какво се получава на практика? 

 

Всички искат да си тръгнат здрави когато напускат хотела. 
 

Всички използват вода. 
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 във всички хотели, чаят и кафето се приготвят с вода от водоизточника на 

хотела. 

 във всички хотели храната в кухнята се приготвя с вода от водопроводната 

мрежа на хотела. 

 Много от гостите на хотелите пият вода от чешмата. 

 Всички си мият ръцете с вода от чешмата. 

 Ако няма предупреждение /както често това се случва в Индия/, гостите на 

хотела си мият зъбите с вода от чешмата в банята. 

 Всички се къпят с вода от водоизточника на хотела.* 

*Същото важи и при настаняването в къмпинги, мотели, хостели, частни квартири и 

частни  апартаменти. 

И какво се получава на практика: 

 Много често се разболявате по-време на пътуване или на почивка. Отдавате 

това най често на смяната на климата, на климатиците, на умората. 

 Чувствате се уморени, отпаднали и го отдавате на пътя, отново на смяната на 

климата. 

 Пряк свидетел сте или от медиите разбирате, че в хотелски комплекси 

предлагащи ваканционен туризъм, са избухнали стомашно чревни 

заболявания. 

 

 

 

 

Ние Ви гарантираме, че няма нито един собственик в света, на хотел и каквото и да 

е място за настаняване, който иска да Ви разболее. 

Напротив, всички искат Вие да сте доволни и отново да бъдете техен гост. 

 

       

 

Накарахме Ви да прочетете всичко това, защото за Вас най важно е Вашето 

здраве. 

 

Нашето наблюдение в хотели в над 80 държави показа следното: 
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Знаем, че тази информация, ще бъде прочетена и от собственици на места за 

настаняване, на хотели, хотелски вериги. 

 

 

 

 

 

 Вие сте инвестирали Вашите средства и очаквате Вашето бизнес начинание да 

Ви носи устойчиви дивиденти.  

 

 Вие с тревога виждате как непрекъснато се увеличава Вашата конкуренция и 

правите всичко възможно да сте атрактивни във Вашият сегмент и да 

осигурите максимална годишна запълняемост на Вашата леглова база. 

 

 Вие освен в сграден фонд и в обзавеждане, инвестирате много средства в 

сервиз, обслужване, реклама, персонал. 

 

 Вие спазвате всички хигиенно санитарни норми и следите за отличната 

чистота във Вашият хотел. 

 

 

Да, разбираме всичко това, и ние и Вашите клиенти оценяваме Вашият труд. 

 

Но! 

 

Вие не сте направили най-важното: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За това сега ще се обърнем към собствениците на хотели: 

здраве. 

 

Вие не сте осигурили биозащита на водата която ползвате във 

Вашият хотел. 

здраве. 
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В тази презентация, в директориите за необходимостта от биозащита, ADVA home,  

ADVA Industrial,  ADVA Bar & Restorants,  ние в детайли описахме всички рискове 

които крие използването на вода от водоизточник или от водопроводната мрежа.  

 

Надяваме се че ги прочетохте. Препрочетете ги отново. Ще Ви бъдат  от полза. 

 

Тук кратко ще отбележим следното: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличието на всички тях във водата, създава реални и статистически потвърдени 

предпоставки, Вашите гости да се разболеят. 

Ние не Ви упрекваме, че Във водата която използвате има наличие на патогенни 

причинители. 

Обстоятелствата са такива. 

Извършихме мониторинг в над 2 400 места за наставяне и 

хотели, в над 80 държави. 

 

Навсякъде, без изключение, констатирахме наличието във водата на: 

 Патогенни бактерии 

 Патогенни микроорганизми 

 Вируси 

 Паразити 

 Нитрати 

 Тежки метали 
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До сега Вие не сте имали възможност да третирате водата която тече във 

водопроводната мрежа на Вашият хотел.  

 

 

ADVA international, Ви предлага готово решение за Вашият хотел: 

Монтирайки на входа на вашият водоизточник инсталациите  за биозащита ADVA 

hotels,  ние гарантираме устойчива биозащита на всяка капка вода!   

 

Гарантираме Ви, че апаратите за биозащита ADVA hotels, са единствената Ви 

алтернатива,   за пълна биозащита на водата, без да използвате: 

  химикали  

  химически препарати 

 

 

 

 

Когато Вие акцентирате на Вашата рецепция, че използвате инсталациите за 

биозащита ADVA hotels, ще видите усмивките на лицата на Вашите клиенти. 

 

 

 

 

Сега ние Ви предоставяме тази възможност: 

 

Това ще доведе до положителен икономически ефект за Вас! 

 

Вие ще сте пряк свидетел на тенденцията, която до няколко години 

ще е факт, клиентите да избират места за настаняване със сигурна 

биозащита на водата. 

Гарантираме Ви трайно премахване на котленият камък. 
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Ние ще Ви предоставим правото да брандирате Вашата рецепция и да обозначите 

наличието на ADVA hotels във Вашият хотел. 

 

Ще констатирате, че броят на Вашите клиенти ще се увеличи. 

Ще констатирате, че Вашият хотел е по-предпочитан, спрямо хотелите без опцията 

за биозащита на водата. 

Ако Вие сте социално отговорен човек, е добре  при изхода на отпадните води, които 

изхвърляте в канализационната мрежа, също да монтирате ADVA purification 

stations. 

Защото отпадните Ви води са сбор от всички води използвани във Вашият обект. 

Те са сериозно замърсени, с патогени, с разтворени сапуни и шампоани, с 

химикали от дезинфикционната дейност в хотела. 

 

 

И не забравяйте: Всяка инсталация за биозащита ADVA hotels се явява „бял дроб“ 

за планета защото я дарява с кислород. 

 

Така Вие ще помогнете за опазването на  кръговрата на водата на планетата . 
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Тази информация е от полза за всеки един от Вас. 

Със сигурност Вие обичате да пътувате. 

Със сигурност при възможност избирате за Вашата ваканция или командировка, 

хотел със СПА център и басейн. 

Много от Вас, са родители и знаят, че децата обожават басейните и Вие често им 

доставяте това удоволствие. 

 

 

СПА процедурите от своя страна предлагат за Вас, не само временно удоволствие. 

С Вашият натоварен график, те са метод за релакс, възстановяване и дори лечение. 

 

 

ADVA SPA 
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И така: 

  наслаждавате се на водата която е навсякъде около Вас, в басейна и в СПА 

центъра. Но изведнъж леко Ви замирисва на хлор или на препарат. Прибирате 

се в стаята и виждате, че по банският Ви има леки бели остатъци от въпросният 

препарат. И неволно се сепвате. Дали е опасно за Вас? 

Или пък другият сценарии:  

 Наслаждавате се на водата която е навсякъде около Вас, в басейна и в СПА 

центъра. Но изведнъж виждате че до Вас е застанал човек с кожно заболяване. 

И неволно се сепвате. Дали е опасно за Вас? 

Почакайте, има и трети сценарии:  

 След басейна Вие или децата се разболявате. И почивката Ви приключва. 

 

 

 

 

 

Нашият независим мониторинг, в над 20 държави, показа следното: 

 

 

 

 

 

 

В повечето случаи си мислите, че сте настинали докато сте се къпали.  

Но не е така. Всички СПА центрове и басейни, ползват водоизточници на които 

не се прави мониторинг на водата за патогени. А водата е сериозно заразена с 

вируси, паразити, патогенни микроорганизми и бактерии. И за това се 

разболявате. 

 

Във всички хотели водата в басейните и СПА центровете се третира с 

химикали и химически препарати./ най често на хлорна основа/. 

 

Много от гостите на хотелите ползващи басейните и СПА центровете, 

имат дерматологични заболявания! 
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Заразяването идва от входящата вода защото водоизточника е контаминиран.  

Спомнете си, че в тази презентация вече описахме, че само една капка вода може 

да носи : 

 10 милиона броя вируси 

 1 милион броя бактерии 

 1 000 броя паразитни кисти 

 

 

 

Много често водите в басейните и СПА центровете са заразени с 

патогенни причинители. 

 

Сега да погледнем от другата гледна точка: 

Вие сте собственик на СПА център или на басейн. 
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Инвестирали сте хиляди, стотици хиляди а по някога и милиони долари. 

За Вас, това не е хоби, а бизнес. 

За Вас, всеки клиент е важен и Вашата цел е Вашият СПА център или басейн да 

бъдат с максимален брой посетители. 

Когато сте започвали този бизнес, не сте бил длъжен да знаете, че Вашите клиенти 

ще имат притеснения от препаратите във водата, че някой от Вашите гости е с 

дерматологично образование или че от Вашият водоизточник може да тече вода в 

която има патогенни причинители. 

 

 

И сам търсите пред себе си оправдание.  

Казвате си: 

 Какво да направя? 

 Не мога всеки ден да сменям водата в басейна! 

 Не мога да спра гостите с дерматологични заболявания да бъдат мои 

клиенти! 

 Не мога да променя водата която ползвам! 

И сам се успокоявате, като си казвате: Всички колеги правят като мен. И те използват 

препарати. А аз освен, че ползвам препарати, сменям всички филтри навреме, по 

график. 

Да, но от друга страна сигурно сте чували че има много хора, които въпреки 

желанието си, не влизат в басейните и не посещават СПА центрове. 

Сега обаче, след като вече сте в този бранш, вече знаете тази истина. 
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Сигурно сте чували и чели статистики че огромен процент от жените ,  след 

влизане в басейн винаги получават вагинално течение от замърсената вода. 

Можем да изброим още много статистически факти. 

Това е сериозен проблем. Той води до отлив на клиенти и опции за лоша репутация 

на определени СПА центрове. 

 

 

Като Ви съобщят, че е дошло време да се купуват нови филтри и нови препарати, 

неволно си казвате: Отново ли?  Не може ли да го спестим този разход? 

 

Да, много Ваши колеги спестяват този разход. 

За това медиите много често съобщават за СПА центрове и басейни, в които вадата 

е с наднормени нива на замърсеност. 

Не се притеснявайте,  не Ви упрекваме! 

Вие до този момент сте нямали алтернатива. 

 

 

 

 

Знаете че има още един проблем. И той е сериозен и не по-малко постоянен: 

Това е финансовият проблем с непрекъснатите разходи за консумативи и филтри. 

 

Вече имате: 

ADVA international предлага готово решение за Вашият СПА център 

или басейн: 
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Монтирайки на входа на водата инсталациите за биозащита ADVA SPA,  ние 

гарантираме нейната биозащита!   

Гарантираме Ви, че инсталациите за биозащита ADVA SPA, са единствената Ви 

алтернатива,   за пълна биозащита на водата, без да използвате: 

  химикали  

  химически препарати 

 филтри 

 други консумативи 

Това ще доведе до положителен икономически ефект за Вас! 

 

 

Ако Вие сте социално отговорен човек, е добре  при изхода на водите които 

изхвърляте, при почистване на Вашият басейн или СПА център, също да монтирате 

ADVA purification stations. 

Защото знаете че отпадните Ви води са силно контаминирани с: 

 патогенни причинители.  

 кожни остатъци. 

 химически препарати. 

Така Вие ще запазите кръговрата на водата на планетата чист. 

Когато Вие акцентирате на Вашата рецепция, че използвате инсталациите  за 

биозащита ADVA SPA и че не ползвате химически препарати, ще видите 

усмивките на лицата на Вашите клиенти.  

 

Допълнителен бонус за Вас е трайното премахване на котленият 

камък и щетите които той нанася на Вашият бизнес. 
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Ние ще Ви предоставим правото да брандирате Вашата рецепция и да обозначите 

наличието на ADVA SPA във Вашият хотел. 

 

 

 

Ще видите че броят на Вашите клиенти ще се увеличи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

И не забравяйте: Всяка инсталация за биозащита ADVA SPA се 

явява „бял дроб“ за планета защото я дарява с кислород. 
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В съвременното животновъдство, се отделят милиарди долари и евро за осигуряване на 

най- добрите: 

 Генетика: 

 

 Хранене: 

 

 Оборудване: 

 

 Лечение: 

 

ADVA FARM 
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Всичко се прави с две цели:  

 постигане на по високи добиви като продукция. 

 понижаване на разходите за тази продукция. 

 

 

 

. 

 

 

 

Констатацията ни е, че всички фермери а и науката, устремени да търсят най-

доброто като генетика, хранене, оборудване и лечение, забравят най-важното: 

 

 

 

Нашият екип има огромен опит в този бранш. 

Част от екипа ни се състои от професори с 40 – 50 годишен опит, в областта 

на животновъдството и ветеринарната медицина. 

 

Водата! 

 

Наблюдението ни и професионалната ни работа  с ферми в над 86 държави в 

света, показа, че собствениците и мениджърските екипи отделят много време и 

средства за да бъдат в тон с най-върховите постижения в своят отрасъл. 

 

Целта е ясна: Фермата да бъде максимално печеливша. 
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Може би, ще кажете: „Какво ни интересува  водата? Нали сме осигурили 

необходимите количества вода изискуеми по норматив за всяко животно или птица 

във фермата.“ 

Но ние ще Ви попитаме?: 

 

 

 

 Нима мислите,  че качеството на водата не дава отражение върху резултатите 

от получената продукция във Вашата ферма? 

 Нима мислите,  че качеството на водата не дава отражение върху здравният 

статус на Вашите животни? 

Можем да Ви зададем още много въпроси. 

Но целта ни не е да задаваме въпроси , а да предложим устойчиви, положителни 

икономически решения. 

Преди да Ви дадем решението, ще Ви провокираме с още един въпрос?: 

 

 

Работниците, служителите, зооинженерите , ветеринарните лекари, мениджърите и 

собствениците  на ферми денонощно работят. Дават всичко от себе си. 

В следствие на техният труд и направените инвестиции фермите имат: 

 Ограда целяща спиране на достъп на диви и други животни /с цел 

предотвратяване на болести и зарази/. 

 Контролиран достъп с филтри за вход на служители, посетители и МПС-та/с 

цел предотвратяване на болести и зарази/. 

 Програми за почистване и дезинфекция. /с цел предотвратяване на болести и 

зарази/. 

 Здравен мониторинг. 

 Ваксинации. 

 Профилактично третиране с медикаменти. 

 Лечение при необходимост/ а то все е необходимо/. 

Нима смятате, че качеството на водата за Вашите животни няма 

никакво значение? 

 

Какво се случва на практика навсякъде по света? 
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Всяка болест намаля печалбата на фирмата. 

За съжаление има болести които могат да доведат до фалита на фермата или до 

необходимостта от умъртвяване на животните в нея. 

Употребата на антибиотици е повсеместна. В целият свят, антибиотиците се 

използват и за профилактика и за лечение. 

 

 

 

 

И защо Ви разказваме всичко това? 

Казвате си: Аз го знам! 

Разказваме Ви всичко, защото от 50 години наблюдаваме как фермите се 

превръщат в непристъпни крепости и бастиони. 

Виждаме как денонощно се извършват дезинфeкции и се провеждат лечения. 

Виждаме как денонощно се води борба с невидимият враг: Болестта. 

Но! 

През цялото време има една широко отворена врата за болестите, към Вашата 

ферма. 

Коя врата ли? 

 

 

При 100% от водоизточниците, никой не може да каже какъв път е изминала водата 

докато стигне до поилката на Вашите животни. 

Кръговрата на водата е дълъг. 

Да, но с новите директиви забраняващи от 2020 година ползването на 

антибиотици с профилактична цел, за ветеринарните лекари мисията по 

опазване на здравният статус във фермата става от сложна до невъзможна. 

 

Това е Вашият водоизточник! 
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Това че при Вас водата идва от Вашият сондаж, извор, река, кладенец или езеро , 

не означава, че водата не е пътувала стотици, дори и хиляди километри. 

И докато е пътувала, както вече обяснихме в тази презентация, в директорията за 

биозащита, шанса да е заразена с вируси, паразити и патогенни бактерии и 

микроорганизми е сто процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

Шанса, водата да бъде замърсена с тежки метали или нитрати, също е близо до 100%. 

И това че Вие може би правите мониторинг веднъж годишно на водата от 

водоизточника, нищо не означава. Обикновено мониторинга е само за тежки метали.  

Но дори и да е за патогени, всеки литър вода които се ползва във Вашата ферма е 

различен. 

 

 

 

Няма филтри които да Ви гарантират обезвреждането на патогените. 

 

 

 

 

Не всеки литър. Всяка капка вода е различна.  

И всяка капка вода е потенциален преносител на болести и зарази. 

 

 

Единственото решение за 100 %-ва Биозащита на всяка капка, за всеки 

литър,  за всеки галон вода във Вашата ферма е ADVA farm. 
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 Осигуряваме Ви пълна биозащита на водата Във Вашата ферма. 

Премахваме от водата : 

 Вируси 

 Бактерии 

 Микроорганизми 

 Паразити 

 Патогени 

 Нитрати 

 Тежки метали 

 Химикали 

 Котлен камък /варовик/. 

 

 

 

 

 Гарантираме Ви засилване на имунитета на Вашите животни. 

 Гарантираме Ви по-добър здравен статус. 

 Гарантираме Ви по-висока продуктивност. 

 Гарантираме Ви по-нисък разход на фураж. 

 Гарантираме Ви от 5 до 15 % икономическа ефективност на фермата./В 

зависимост от Вашето животновъдство и типа ферма/. 

 

 

 

 

Чрез инсталациите  за Биозащита ADVA farm, ние Ви гарантираме следното: 

 

 

Преструктурираме водата и я правим много по усвоима за организма на 

Вашите животни. 

/ Професор Хироми Шиня я нарича „Правилна“/ 

 

 

 

Представяме Ви ефекта който ще получите в различните въдства: 
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Без промяна на мениджмънта на фермата и без промяна в храненето, само поради 

биозащитата и  структурирането на водата, чрез ADVA farm се постигат следните 

ефекти: 

1. Повишен млеконадой средно между 5 и 10 % при млечните крави. 

2. Разкриване на генетичният потенциал. 

3. По-бърз угоителен период при месодайното животновъдство. 

4. Повишено усвояване на фуража. 

5. Понижаване на себестойността на продукцията. 

6. Повишена консумация на вода в летните месеци. 

7. Запазване на количеството консумиран фураж в летните месеци. 

8. Подобрен тургур на кожата. 

9. Подобрен тургур на вимето. 

10. Намаляване на броя на маститите. 

11. По-висок процент заплодяемост във фермата. 

12. По-висок процент на живородените телета. 

13. По-едри приплоди. 

14. Повишаване на броя на лактациите на отделните крави. 

15. Намаляване на амоняка в урината. 

16. По-добър микроклимат във фермата. 

17. По-здрави копита. 

18. По-здраво виме в следствие на по добрата хигиена. 

19. По добра разтворимост на млекозаместителите за телетата. 

20. Намаляване на броя на заболяванията във фермата. 

21. Намаляване на разхода за лекарства във фермата. 

22. Активна биозащита на фермата чрез водата. 

 

 

Говедовъдство: 

 

Структурирането на водата и превръщането и в биологично активна вода 

ADVA, гарантира горепосочените резултати. В директорията ADVA water сме 

описали всички нейни действия и полезни ефекти. Те в пълна степен важат за 

организма на кравите и телетата. 
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Без промяна на мениджмънта на фермата и без промяна в храненето, само поради 

биозащитата и  структурирането на водата, чрез ADVA farm се постигат следните 

ефекти: 

1. По-добро усвояване на фуража. 

2. Съкращаване на угоителният период. 

3. Намаляване на разхода на фураж за килограм живо тегло. 

4. Повишен прием на вода при свинете майки. 

5. По-висок процент на заплодяемост във фермата. 

6. Повишена лактация при свинете майки. 

7. По-дълъг период на лактация при свинете майки. 

8. По-голям брой живо родени прасенца. 

9. По-едри приплоди. 

10. По-голям брой отбити прасенца. 

11. Повишаване на броя на опрасванията на свиня майка. 

12. Намаляване на амоняка в урината. 

13. По-добър микроклимат във фермата. 

14. Намаляване на броя на заболяванията във фермата. 

15. Активна биозащита на фермата чрез водата. 

 

 

 

 

Най-често вирусът на болестта Африканска чума по свинете, 

прониква в свинефермите, чрез техните водоизточници. 

ADVA farm, Ви гарантира сто процентова биозащита на 

Вашият водоизточник. 

 

Свиневъдство: 

 

Структурирането на водата и превръщането и в биологично активна вода ADVA, 

гарантира горепосочените резултати. В директорията ADVA water сме описали 

всички нейни действия и полезни ефекти. Те в пълна степен важат за организма на 

свинете майки и свинете за угояване. 
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Без промяна на мениджмънта на фермата и без промяна в храненето, само 

поради биозащитата и  структурирането на водата, чрез ADVA farm се 

постигат следните ефекти: 

1. По-добро усвояване на фуража. 

2. По-нисък разход на фураж за единица продукция. 

3. Намаляване на себестойността на произведената продукция във 

фермата. 

4. Повишен прием на вода при птиците. 

5. Съкращаване на угоителният период при бройлерите. 

6. По-голям брой снесени оплодени яйца при родителските стада. 

7. По-голям % люпимост. 

8. По-едри излюпени пиленца или патенца. 

9. По-висок процент на здрави и жизнени излюпени пиленца или 

патенца. 

10. По-голям брой снесени яйца при кокошките носачки. 

11. По-едри снесени яйца. 

12. По голям добив на черен дроб при патиците и гъските. 

13. Намаляване на амоняка в постелята. 

14. По-добър микроклимат във фермата. 

15. Намаляване на броя на заболяванията във фермата. 

16. Активна биозащита на фермата чрез водата. 

 

 

 
 

 

Най-често вирусът на болестта птичи грип, прониква в 

птицефермите, чрез техните водоизточници. ADVA farm, Ви 

гарантира сто процентова биозащита на Вашият водоизточник. 

 

Птицевъдство: 

 

Структурирането на водата и превръщането и в биологично активна вода ADVA, 

гарантира горепосочените резултати. В директорията ADVA water сме описали 

всички нейни действия и полезни ефекти. Те в пълна степен важат за организма на 

птиците. 
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Без промяна на мениджмънта на конефермата, без промяна на тренировъчният 

процес и без промяна в храненето на Вашите коне, само поради биозащитата 

и  структурирането на водата, чрез ADVA farm ще постигнете следните ефекти: 

 

1. Повишена сила. 

2. Повишена издържливост. 

3. По-високи спортни резултати. 

4. Пълна хидратация на организма на коня. 

5. Удължаване на състезателният период. 

6. Превенция на мускулите, сухожилията и ставите на коня. 

7. По-бързо възстановяване след тренировки или състезания. 

8. По-бързо възстановяване след контузии. 

9. По-висок процент заплодяемост при кобилите. 

10. По-висок процент живородени кончета. 

11. По-едри и по-жизнени приплоди. 

12. Намаляване на амоняка в урината. 

13. По-добър микроклимат в конезавода. 

14. Намаляване на броя на заболяванията в конезавода. 

15. Намаляване на разхода за лекарства и медикаменти. 

16. По-добра детоксикация на конете. 

17. По-добра усвояемост на храната от конете. 

18. По лъскав косъм на конете. 

19. Удължаване на живота на коня 

20. Активна биозащита на конезавода чрез водата 

 

 

 

Спортни и ездитни коне: 

 

Структурирането на водата и превръщането и в биологично активна вода ADVA, 

гарантира горепосочените резултати. В директориите ADVA water и ADVA sports 

team, сме описали всички нейни действия и полезни ефекти. Те в пълна степен важат 

за организма на конете. 
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Без промяна на мениджмънта на аквафермата и  без промяна в храненето, само 

поради биозащитата и  структурирането на водата, чрез ADVA aquaculture,  ще 

постигнете следните ефекти: 

1. Активна биозащита на водата и пълното и обезвреждане от: 

a.  бактерии,  

b. вируси,  

c. микроорганизми, 

d. други  патогенни причинители, 

e. тежки матали,  

f. нитрати. 

2. Намаляване или тотално премахване на разходите за медикаменти. 

3. Енергизиране на водата. 

4. Повишен добив на продукция от единица обем. 

5. По добро усвояване на фуража. 

6. Намален разход на фураж за килограм произведена продукция. 

7. Създаване на устойчиво екологично и био производство. 

 

 

 

Аквакултури в затворени рециркулационни системи: 
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1. Без промяна на мениджмънта на фермата и без промяна в храненето, само 

поради биозащитата и  структурирането на водата, чрез ADVA farm се 

постигат следните ефекти: 

2. Повишен млеконадой средно между 5 и 10 % при млечните овце. 

3. Разкриване на генетичният потенциал на овцете. 

4. По-бърз угоителен период при месодайното животновъдство. 

5. По качествена вълна и по-голям добив от вълна. 

6. Повишено усвояване на фуража. 

7. Понижаване на себестойността на продукцията. 

8. Повишена консумация на вода в летните месеци. 

9. Запазване на количеството консумиран фураж в летните месеци. 

10. Подобрен тургур на кожата. 

11. Подобрен тургур на вимето. 

12. Намаляване на броя на маститите. 

13. По-висок процент заплодяемост във фермата. 

14. По-висок процент на живородените агнета. 

15. По-едри приплоди. 

16. Повишаване на броя на лактациите на отделните овце. 

17. Намаляване на амоняка в урината. 

18. По-добър микроклимат във фермата. 

19. По-здрави копита. 

20. По-здраво виме в следствие на по добрата хигиена. 

21. По добра разтворимост на млекозаместителите за агнета. 

22. Намаляване на броя на заболяванията във фермата. 

23. Намаляване на разхода за лекарства във фермата. 

24. Активна биозащита на фермата чрез водата. 
 

 

  

Овцевъдство: 

 

Структурирането на водата и превръщането и в биологично активна вода ADVA, гарантира 

горепосочените резултати. В директорията ADVA water сме описали всички нейни действия 

и полезни ефекти. Те в пълна степен важат за организма на овцете и агнетата. 
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Без промяна на мениджмънта на фермата и без промяна в храненето, само поради 

биозащитата и  структурирането на водата, чрез ADVA farm се постигат следните 

ефекти: 

 

1. Повишен млеконадой средно между 5 и 10 % при млечните кози. 

2. Разкриване на генетичният потенциал на козите. 

3. По-бърз угоителен период при месодайното козевъдство. 

4. Повишено усвояване на фуража. 

5. Понижаване на себестойността на продукцията. 

6. Повишена консумация на вода в летните месеци. 

7. Запазване на количеството консумиран фураж в летните месеци. 

8. Подобрен тургур на кожата. 

9. Подобрен тургур на вимето. 

10. Намаляване на броя на маститите. 

11. По-висок процент заплодяемост във фермата. 

12. По-висок процент на живородените ярета. 

13. По-едри приплоди. 

14. Повишаване на броя на лактациите на отделните кози. 

15. Намаляване на амоняка в урината. 

16. По-добър микроклимат във фермата. 

17. По-здрави копита. 

18. По-здраво виме в следствие на по добрата хигиена. 

19. По лъскав косъм на козината. 

20. По добра разтворимост на млекозаместителите за ярета. 

21. Намаляване на броя на заболяванията във фермата. 

22. Намаляване на разхода за лекарства във фермата. 

23. Активна биозащита на фермата чрез водата. 

 

 

  

Козевъдство: 

 

Структурирането на водата и превръщането и в биологично активна вода ADVA, гарантира 

горепосочените резултати. В директорията ADVA water сме описали всички нейни действия 

и полезни ефекти. Те в пълна степен важат за организма на козите и яретата. 
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Нашият екип е готов при необходимост, да ви предложи допълнително следните 

услуги: 

1. Пълен мониторинг на Вашата ферма. 

2. Пълен мониторинг на биозащитата на фермата Ви. 

3. Пълен мониторинг на водата във Вашата ферма. 

4. Пълен мониторинг на въздуха във Вашата ферма. 

5. Пълен мониторинг на заболяванията във Вашата ферма. 

6. Пълен мониторинг на храненето във Вашата ферма. 

7. Годишни консултантски услуги с цел устойчиво въвеждане на иновативни 

технологии. 

 

 

 

 

 

Допълнителни услуги за фермерите: 
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Информацията в раздел „Растениевъдство“ е полезна за всички земеделски 

производители. 

Инсталациите ADVA plantwork, ще бъдат Ваш неоценим помощник защото: 

 

 

 

 

Те ще повишат добивите от Вашата продукция, защото структурират водата и я 

правят в пъти по усвояема за и от растенията. 

 

 

 

 

1. Активна биозащита на водата и пълното и обезвреждане от бактерии, вируси, 

микроорганизми и други патогени. 

2. Повишаване на добива от зеленчуци. 

3. Създаване на устойчиво екологично, био производство. 

4. Намаляване или тотално премахване на разходите за препарати против 

болести по зеленчуците. 

5. Енергизиране на водата. 

6. Повишено усвояване на хранителните вещества разтворени във водата. 

7. Съкратен период на отглеждане на зеленчуците. 

8. При приготвяне на хранителни разтвори ADVA plantwork, ще Ви даде  

опция, да повишите  ефекта от оборският тор или от торовете с до 50 %. Това 

се дължи на отличната разтворимост която структурираната вода осигурява. 

 

 

ADVA PLANTWORK 

Те ще бъдат неоценим гард срещу всички патогенни причинители,  които чрез 

водата могат да заразят Вашите култури. 

 

 

При хидропонните  системи, Вие гарантирано ще получите: 
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1. Повишен добив от декар. 

2. По-добър хектолитър при зърното. 

3. Повишен добив на пшеница, лимец, соя, ръж, просо, овес. 

4. Повишен добив на силаж от декар. 

5. Повишен добив на царевица от декар. 

6. Повишен добив на цвекло от декар. 

7. Повишен добив на картофи и кореноплоди от декар. 

8. Повишен добив на фъстъци от декар. 

9. Намален разход на хербициди и пестициди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсталациите ADVA PLANTWORK, са единствена алтернатива за 

Вас, фермерите, занимаващи се с био-земеделие. 

 

 

При полевите  култури Вие гарантирано ще получите: 

 

 

Допълнителен бонус за Вас е трайното премахване на котленият 

камък и щетите които той нанася на Вашият бизнес. 
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1. Активна биозащита на водата и пълното и обезвреждане от бактерии, вируси, 

микроорганизми и патогени. 

2. Повишаване на добива от зеленчуци. 

3. Повишаване на добива от плодове. 

4. Повишаване на добива от грозде. 

5. Повишаване на добива на розово масло и маслодайни култури. 

 

  

  
 

 

 

 

ADVA plantwork Ви гарантира: 
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Свидетели сме на активно строителство на пречиствателни станции в големите 

градове. 

Отделят се милиарди долари и евро, за да се поддържа чист водният кръговрат. 

Отделят се милиарди долари и евро, за да се използват отново отрадните води. 

Съществуват държавни фондове, които подпомагат безвъзмездно строителството на 

пречиствателни станции. 

Когато водите постъпят в пречиствателната станция, те преминават през няколко 

процеса до като получат пълно пречистване и станат годни да се върнат отново в 

бита и в индустрията. 

Основните процеси са: 

 Седиментация. 

 Анаеробна ферментация. 

 Денитрификация. 

 Нитрификация чрез Аерация. 

 Извличане на пречистената вода. 

 

За съжаление, въпреки професионализма и труда на специалистите, работещи в 

пречиствателните станции, често се случват производствени аварии.  

 

 

 

 

1. Замисляли ли сте се какво се случва, когато настъпи производствена авария?  

 

2. Къде отива тогава водата която постъпва за пречистване и какво се случва с 

нея? 

 

 

 

 

ADVA PURIFICATION STATIONS 

Ще Ви провокираме с два въпроса: 
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1. Няма как да се спре приемането на водата от градската канализационна 

система. 

 

2. Водата преминава през пречиствателната станция, без да бъде обработена с 

процеса в чието оборудване има авария. 

 

3. Няма опция при която водата да изчака да бъде отстранена аварията и да бъде 

подложена на съответната процедура. 

 

4. Водата отива към бита или индустрията в състоянието в което е.  

 

 

 

 

1. Патогенни микроорганизми 

2. Патогенни бактерии 

3. Вируси 

4. Паразити 

5. Тежки метали 

6. Други вредни примеси 

 

 

 

 

 

Монтирайки на изхода  на водата инсталациите  за биозащита ADVA purification 

stations, от индустриален клас, ние гарантираме пълната  биозащита на всяка капка 

вода!   

 

 

 

ADVA INTERNATIONAL  

предлага готово решение за Всички пречиствателни станции: 

 

Гарантираме, че инсталациите  за биозащита ADVA purification stations от 

индустриален клас, са единствената Ви алтернатива,   за пълна биозащита на 

водата излизаща от пречиствателната станция. 

 

Отговорите са следните: 

 

Нашите статистики показват, че при подобни аварии, винаги излизащите от 

пречистватeлните станции води, съдържат: 
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Не се използват допълнително : 

 Филтри 

 Консумативи 

 Химикали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Инсталациите  за биозащита ADVA purification stations, от индустриален клас, 

монтирани в пречиствателната станция, се интегрират към вече изграденият 

производствен цикъл и работят непрекъснато. Така те осигуряват: 

 Превенция срещу патогенните причинители,  при нормална работа на 

пречиствателните станции. 

 Максимална биозащита на изходящата вода при аварии. 

 
 

 

 

Това е единствената щадяща планетата технология. 
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Благодарим ви за вниманието! 
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