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РАДОСТТА ОТ ХРАНАТА ИДВА С АКВАКАТ!

Има две особено важни  думи 
в турския език: “су” и “екмек”.
Означават вода и хляб. Атила 
от Къркларели, Турция отлично 
знае значението на качественото 
брашно и жизнеността на водата 
за да стане хлябът по-вкусен и 
по-траен. Затова и решението 
му да оборудва хлебозавода си с 
витализатор “АкваКат” не се забави.
Веднага след презентацията пред 
Търговската камара в града. И не 
сбърка. Сега, той вече е продавач 
не само на сила, но и на здраве за 
своите клиенти. Подобно на реките,  
които не признават граници, 
технологията  АкваКат  на  пенергетик
подобрява храната и сприятелява 
хора от различни култури.

Собственикът Атила и Серхад Гюней - председател на Търговската 
камара в град Къркларели, Турция. 
Серхад Гюней - моб. +90 541 659 39 39.

“АкваКат” е монтиран вече във 
фурната

aquakat. infoaquakat. infoaquakat. info

T +359 52 65 75 75 
M +359 899 17 10 90 

www.aquakat.info



         ПОВЕЧЕ ОТ ВКУСНИ ЗАКУСКИ!

Антония Василева от Каварна 
носи голяма отговорност. Денят на 
много нейни съграждани започва с 
нейните екологични закуски. Затова 
безкомпромисното й отношение 
към качеството естествено минава 
и през това с каква вода се смесва 
брашното. Разликата: след монтажа 
на АкваКат М на водопровода не 
само се намаляват  препаратите за 
миене и хигиена, но и се увеличават  
усмивките в лицата на доволните 
клиенти. Защото с храната те 
получават и нещо невидимо – 
жизнена енергия и здраве! 

Пламен Аспарухов  и 
Антония Василева моб. 0898 436 826

ХЛЯБЪТ НАШ НАСЪЩЕН - СЪЖИВЕН!

Фирма ,,Дикмонт,,ЕООД на Динко 
Георгиев от Монтана е амбициозен 
производител на хляб,закуски 
и козунаци. Доволните клиенти 
от града и региона все по-
бързо опразват щандовете му  с 
пресни тестени изделия. Една 
от причините, освен  неговия 
ентусиазъм и професионализъм е 
и в  устройството “АкваКат” което 
витализира водата, с която се 

приготвя всичко. Така, като си купуват от него, клиентите му без да 
знаят получават нещо безценно - жива храна. 

Динко Георгиев
моб. 0889 524 373

        СИЛАТА НА СЪЖИВЕНОТО  ОТОПЛЕНИЕ

Николай Дичев от Добрич разбира 
значението на качествата на 
водата.Фирмата му “Газфактор” има 
десетилетен опит в монтажа на 
отоплителни инсталации за битови и 
индустриални нужди.Практиката му 
показа, че освен по-малкото накип 
по тръбите и в котлите “ТермоКат” 
подобрява топлопроводимостта, 
изчезват бактериите и ръждата 
в радиаторите. С каква вода се 
топлиш и къпеш е толкова важно, 
колкото  и каква вода пиеш. Затова  
и постоянството му във фитнес 
залата излъчва  здраве и хармония 
- той пие само витализирана с 
“АкваКат” вода.

Николай Дичев
моб. 0888 656 428 и 
моб. 0895 41 5 803

        СЪЖИВЯВАЩАТА ПОЧИВКА СЕ КАЗВА “ИМПЕРИАЛ”!

Елена Иванова не случайно е 
шеф на Съюза на собствениците 
на хотели в курортния комплекс 
“Слънчев бряг”. Освен безспорните 
й доказани  вече  мениджърски 
качества, иновативността е тази, 
която превръща нейните хотели 
в различни и любими и ги пълни 
лято след лято. Иновативен, 
означава изненадващ. Затова 
и избора на биорезонансната 
технология за витализация на 
водата “АкваКат” за нейния хотел 
“Империал” е и логичен отговор 
на натиска на конкуренцията, и 
създава ново уникално качество на 
туристическата услуга на пазара. 
Монтажът на устройствата “АкваКат”  
на проточната и “ТермоКат” на 
топлата вода превърна хотела във 
фабрика за здраве. Жизненостт а 

блика не само от кристалната вода в басейните, усеща се и под 
душовете в баните, открива се и в уханието на по-вкусните и 
по-трайни храни в ресторанта. Ето как свободната енергия и 
витализираната  вода носят полза за стопаните и ново усещане 
за почивка у гостите! Хотел “Империал”  оборудван с  “АкваКат” - 
мястото за приятни изненади! www.imperialgroup.bg

Пламен Аспарухов  и 
Елена Иванова моб. 0888 261 010

УМ ПАТКИ ПАСЕ!

Иван Иванов гледа в село Петелово, 
хасковско до 14000 патки.Въпреки 
многогодишния му опит с птици, 
решението на собственика на 
фермата Христо Георгиев да 
пои животните с информирана с 
бионосители за патки витализирана 
с  “АкваКат” вода, му се стори странно.
Обаче видимите резултати наистина 
надминаха очакванията: птиците 
наддават по-бързо, по-жизнени са, 
нямат  болести, смъртност - нула! 
Ето как биорезонансът дава повече 
жива продукция и спестява грижи! 

Иван Иванов моб. 0877 803 802 
Христо Георгиев моб. 0899 781 400

УМЕН ЛЕКАР, ЗНАЧИ ЗДРАВИ ПАЦИЕНТИ!

Доктор Нели Гецова от Каварна не 
е обикновен лекар. Професията 
за нея винаги е била истинското й 
призвание в живота. Това обяснява 
нейния постоянен интерес към 
най-новите  холистични технологии 
и методи.Затова оборудването 
на кабинета й с витализаторите 
“АкваКаТ”М и “ТермоКат”М е 
неслучайно и логично. Оправданото 
доверие в технологията на 

ТМ“АкваКАТ”  може  да  се  види 
в усмихнатите лица на нейните 
пациенти. Независимо дали са 
дошли за квантова диагностика или 
сайонджи масаж, те преоткриват 

здравето в резонанса между биотехнологията и жизнения опит на 
един нов вид успешен лечител. 

Д-р Нели Гецова
моб. 0887 779 905 и 
моб. 0895 478 511

Петър Златев
моб. 0898 559 890

ПОВЕЧЕ ЗДРАВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ БЕЗ БОЛЕСТИ И ПРЕПАРАТИ!

Фирма “Дриймагро” ЕООД от Сливен 
е един от лидерите в производството 
на домати, краставици, чушки и 
патладжан. Собственикът й Петър 
Златев отдавна е разбрал значението 
на водата за да има здрава и обилна 
реколта: по-голямата част от близо 
хилядата му  декара насаждения 
са с капково напояване. Затова той 
заложи на естествената жизненост, 
която дава “АкваКат” ХХL, съчетана 

със специфичното действие на бионосителите за зеленчуци. 
Така  стана поредният земеделски производител доказващ, че 
биоземеделие може да се прави и в индустриални мащаби. 


