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®
Основната цел на проект Съживено място  е постигането на 

хармонична и здравословна жизнена среда на хората без промяна на 

начина им на живот, без бъдещи консумативи и без странични 

негативни влияния.

Предлагаме прилагането на биорезонансни технологии свободна 

енергия, както и доставката и монтажа на високоефективни и 

екологични технологии в строителството - от съвета до монтажа. 

Причината - все по-високото техногенно замърсяване на водата, 

въздуха, храната и местообитанията на хората, а също и патогенните и 

неефективни изолации.

Без да имат изискване за осъзнатост за начина си на действие, 
®технологиите включени в проект Съживено място  - при споделяне на 

опита от прилагането и при презентирането им - произвеждат полезни 

резултати във всички области на човешката дейност - от личното и 

семейно здраве и хигиената на работното място, до земеделието, 

животновъдството и индустрията.

®Проект Съживено място  е модулен и може да се надгражда. 

Основан на технологии с повече от 30 години световен и с над 20 

години положителен опит в България. Технологиите гарантират 

ползотворно и успешно постигане на целите си, без вреда за никого и с 

вече доказана и гарантирана повсеместна полза.

®Основните модули на проекта Съживено място  са: 

- ревитализация и информиране на водопроводна вода; 

- защита от електросмога и радиацията;

- ефективна топло- , студо- , звукоизолация и

             безбактериална среда.
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Природосъобразни технологии

за хармонизиране, енергизиране 

и защита на жизнената среда



РЕВИТАЛИЗАЦИЯ И ИНФОРМИРАНЕ  

   НА ВОДОПРОВОДНА ВОДА

Електрическите, магнитни, електромаг-

нитни полета и налягането в тръбите са 

фактори, които повлияват негативно на 

физическите качества на водата, унищожа-

вайки нейната виталност. Други нездраво-

словни човешки дейности са нагряването й в 

затворените контури за отопление и употре-

бата на пластмасови тръби, които са изолира-

щи и образуват патогенен бактериален филм, 

който става част от водата, която ползваме. 

Това са основните причини за търсенето и 

нуждата от прилагането на технологии, които 

да постигат цялостно възстановяване на 

естествената жизненост на водата, на 

качествата й на универсален разтворител и 

биоинформационен носител и храна номер 

едно.



Технологията 

за ревитализация на водата 

на Йохан Грандер

Устройствата на австриеца Йохан Грандер съдържат еталонна 

информационна вода, която променя безконтактно преминаващата през 

тях вода - за проточните или тази, в която са потопени - за резервоарните. 

Предполагат предшестваща филтрация и работят без значение от дебита и 

вида на тръбите от 4 до 85 градуса Целзий без консумативи. 

Технологията 

за витализация 

на водата АкваКат

Стоманените цилиндри АкваКат за студена и ТермоКат за топла вода, 

съдържат алуминиево фолио с честотни записи , които безконтактно 

променят водата, като просто се защипват или допират до тръбите. 

Швейцарската технология не се влияе от външната температура, но 

предполага ралични по вид и брой устройства в зависимост от дебита и 

вида на тръбите. Работят безконсумативно. 

Биофотонната технология 

на Хенрих Келбек

Съдържащите германий подложки Хакакел променят патогенната 

лява поляризация на водата и я насищат със светлинни кванти.С 

универсална приложимост - за храни и напитки и в бита и на работа. 

NG Bio - технологията 

на Херберт Ренер

Технологията на австрийския изобретател променя структурата, 

качествата и дори химическия състав на вода и въглеводороди.Причината 

са биорезонансни честотни излъчвания , записани на стоманени пръчки , 

бутилки или стикери.С много широко приложение - от премахването на 

хлора от водопроводната вода и напояване на растения с вода от въздуха, 

до намаляване разхода на двигателите с вътрешно горене - от автомобили 

да котли за отопление. 

Технологията на бионосителите 

на д - р Цоньо Георгиев

Уникалността на българското изобретение се състои в съчетаването 

на технологиите за витализация на водата и зареждането й със 

специфична честотна информация - за профилактика или за лечение - за 

почва, за растения или за животни.Прилагането предполага спазване на 

конкретна методика за пръскане на растенията или поене на животните. 

Доказателство за ефективността:от БАН и от положителния опит на 

стотици земеделци и животновъди

www.hakakehl.bg

www.aquakat.info

www.grander.bg

www.bionositeli.com

www.bionositeli.com

swiss
product

http://hakakehl.bg/pdf/Hakakel.pdf
http://hakakehl.bg/pdf/Hakakel.pdf
http://www.aquakat.info/pdf/AQUAKAT%20BROCHURE%20BG%202016.pdf
http://www.aquakat.info/pdf/AQUAKAT%20BROCHURE%20BG%202016.pdf
http://www.grander.bg/pdf/GRANDER%20CATALOGUE%202015.pdf
http://www.grander.bg/pdf/GRANDER%20CATALOGUE%202015.pdf
http://bionositeli.com/pdf/H2O_ACTIVATORS_NG_BIO.pdf?language=bulgarian
http://bionositeli.com/pdf/H2O_ACTIVATORS_NG_BIO.pdf?language=bulgarian
http://bionositeli.com/pdf/%D0%91%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%202017%20BG.pdf?language=bulgarian
http://bionositeli.com/pdf/%D0%91%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%202017%20BG.pdf?language=bulgarian




ЗАЩИТА ОТ ЕЛЕКТРОСМОГА И РАДИАЦИЯТА

®Технологията Рейгард

на Гюнтер Гасер

Устройствата на австрийския изобретател 

доказано променят кръвната картина и са ефективни - 

от екраниране вредното действие на мобилни 

устройства, офис техника и електрически полета на 

автомобили, до хармонизиране на електромагнитната 

среда в цяла сграда. 

®Технологията ADR  

на Станислав Восински

С изобретението си полският инженер постига 

драматично намаляване на електросмога - и от 

електрически и магнитни, и от електромагнитни 

полета - и то без никакво заземяване. Ефективността 

на действието на специалната екранираща 

интериорна боя и заредени защитни текстили може 

да бъде измерена веднага. 

rayguard.bg

www.bionositeli.com

http://rayguard.bg
http://rayguard.bg
http://bionositeli.com/pdf/ADR-Technology.pdf
http://bionositeli.com/pdf/ADR-Technology.pdf




ЕФЕКТИВНА ТОПЛО- , СТУДО- , ЗВУКО

          ИЗОЛАЦИЯ И БЕЗБАКТЕРИАЛНА СРЕДА

Истински енергийно ефективната сграда предполага 

освен ниски текущи разходи и висока хигиена и комфорт 

на обитаването. При ремонт на съществуващи сгради от 

особено значение е бързото газоплътно и безшевно 

елиминиране на топлинните мостове. Прилагането на 

технологично полагаеми с адекватна плътност дишащи 

топлоизолации е решението с гаранция.

Вдухана и пръскана топло-

        изолация от целулозни

        влакна Термофлок

Австрийската изолация е най-иновативния 

екологичен продукт – произвежда се от рециклирани 

вестници. Влакната се вдухват под въздушно налягане в 

кухината на стени, подове или тавани напълно безшевно. 

Плътност до 65 килограма на кубик. Абсорбира влагата, 

като я изпарява ретардно. Клас на негоримост В. 

        Пръскана изолация 

                  Спрефикс

Шведската система предполага два продукта - 

стъклени или каменни влакна с приложение и отвън, и 

отвътре в сградите. Безшевен монтаж. Напълно 

негорима - клас А. Може да се полага върху всякаква 

повърхност. Плътност до 150 килограма на кубик и 

дебелина според нуждата.

www.varnaplast.com

www.varnaplast.com

http://varnaplast.com/pdf/Thermofloc_brochure.pdf
http://varnaplast.com/pdf/Thermofloc_brochure.pdf
http://varnaplast.com/pdf/Sprefix_brochure.pdf
http://varnaplast.com/pdf/Sprefix_brochure.pdf
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