
АКВА КАТ СБЪДВА МЕЧТИ 

Стелияна Радева е щастлив 
човек – кипи от енергия, защото е 
сбъднала мечтата си. И градинският 
й център е като нея. Разстлан е 
съвсем естествено като шарена 
черга вдясно по пътя Варна – 
Кичево накрая на боровата гора. 
Градински център ,,Ела,, обаче се 
отличава с нещо важно - цветята , 
декоративните  храсти и дърветата 
тук, освен че са  аранжирани  с 
вкус са и правилно обгрижвани. 
Всички растения се поливат със 
съживяващата, обработена с 
модела на АкваКат - М вода, а 
микроколичествата Пенергетик-Р 

меласа им дава необходимата  информация, за да растат здрави 
и жизнени не само тук, но и при новите си собственици. Затова 
клиентите тук плащат за растения, а купуват хармония, която 
сбъдва мечти! www.zelena-bg.com 

Стелияна Радева  моб. 0887 210 165
и Пламен Аспарухов
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НЕ Е ОТ БРАШНОТО, ОТ ВОДАТА Е!
Христо Ковачев е собственик на виенската 
сладкарница ,,Славея,, в центъра на Троян. 
Той знае, какво значи  ежедневно да 
отстояваш доброто име на ключовото място 
за социални контакти в града. Клиентелата 
за да бъде постоянна, трябва да е доволна 
и от сладкишите, и от соленките,и от 
кафето. Затова е и още по-разбираема 
радостта,която се чете в очите му след 
монтажа на ,,Аква Кат,, ревитализатора, 
съживяващ всичката вода в сладкарницата. 
,,Отначало всички си помислиха, че  
блатоветена тортите са по-бухнали и по-
вкусни, защото сме сменили брашното, но 
истинската причина е в съживената вода с 
която ги правим.,, споделя той. 

 Христо Ковачев  моб. 0888 719 504

ПОВЕЧЕ МЛЯКО ОТ ПО-ЗДРАВИ КРАВИ!
Кравите на Илия Колев се отличават от 

другите. Те не само са по-жизнени, но 

и млякото, което дават е повече и по-

вкусно: те просто са в перфектно здраве! 

Монтираният на водопроводната тръба 

,,AquaKAT XL,, определено има принос за 

това, а честотите, които всяко животно  

приема с няколкото грама на ден в храната 

,,Пенергетик-t,, предотвратяват мастита 

при дойните крави и диарията при теленцата.  

Пламен Аспарухов и 
Илия Колев  моб. 0896 756 950 

ДОБРУЖАНСКИТЕ ЕСЕТРИ 
Единственият начин да отглеждаш есетри 

в сърцето на Добруджа е да създадеш 

същите условия, като в природата, но 

това не е лесна задача. Иновативното 

мислене на Йордан Апостолов от Добрич, 

който избра ,,Пенергетик - t,, за риби, като 

добавка към фуража с който се хранят, 

разреши този проблем. Правилният 

избор му се отблагодари веднага с видимо по-жизнени, по - здрави и по - бързо 

наддаващи риби, определено оправдаващи инвестицията в ултрамодерния 

рибарник в село Славеево. 
www.bulaquaˆsh.com 
Йордан Апостолов  моб. 0899 115 501

Стойчо Стойчев  
моб. 0897 006 807

ЯГОДИ И МАЛИНИ БЛАГОДАРЯТ НА АКВА КАТ

„ЛЕНОКС ФРОУЗЕН ФУУДС“ ЕООД е един 

от най-големите производители на 

биологични ягодоплодни – около 320 дка 

ягоди, малини и къпини. Разположена в 

полите на Балкана – до село Добродан, 

община Троян, фирмата има амбицията 

да достигне до 1000 тона годишно 

производство. Затова  благоприятстват 

не само чистият планински въздух, както 

и близостта на река Осъм и отговорният персонал, а особено и иновативното 

мислене на управителя Божидар Петков, който избира инновационната

технология на АКВАКАТ - XL за ревитализация на водата, с която се поливат, 

засадените масиви. Добрите резултати не закъсняват: малините, поливани със 

структурирана вода не спират да дават плод, дори в края на месец ноември – 

нещо необичайно за растенията, отглеждани на открито. При това качеството 

на събираните плодове е завидно високо, както може и да се види в краткия 

филм на: www.aquakat.info

www.lenox-bg.com

Божидар Петков 
моб. 0887 832 141

        ПЕЕЩИТЕ ПОЛЯ НА ДОБРУДЖА

Галин Ганчев е млад, амбициозен 

и любознателен мениджър, затова 

намира за естествено внедряването 

на нова технология в компанията,

която управлява. Съживеното 

индустриално земеделие започна с 

няколкостотин декара, обработени 

с АКВАКАТ - L и  в ПЕНЕРГЕТИК - Р

землището на село Брестница, община 

Тервел. Употребата на подбрани честоти, 

действащи на физичен принцип видимо 

ще доведат до по - устойчиви на суша, жега 

и студ растения, а резистентността към 

вредителите логично ще се отрази на добивите. www.ecoagro.bg

Галин Ганчев  моб. 0885 853  677
и Пламен Аспарухов

ЗДРАВЕ, НАСТРОЕНИЕ, РЕЛАКС...
Десислава Кирякова има високи 
изисквания към себе си. Това личи 
от начина по който управлява хотел 
,,Реджина Мария Спа,, на балчишкия 
бряг. Хотелът не случайно печели приза 
на БАХР  за най-добър четиризвезден 
морски  хотел на 2011 година. 
Постоянните доволни клиенти изискват 
постоянно вкусни и здравословни 
храни и напитки, затова и избора на 
технологията ,,Аква Кат,, е съвсем 
разбираем.Тук честотата на усмивката и 
гостоприемството резонират в очите на 
персонал и гости. Защото всеки детайл е 
важен!  
www.reginamariaspa.com
Десислава Кирякова  моб. 0898 580 999

СЪЖИВЕНИЯТ ЧИФЛИК КРАЙ ГРАНИЦАТА

За Маргарита Бокурова от село Езерец 

община Шабла животът е всекидневна 

радост. Това си личи и по подредения 

двор, и по прекрасното езерце, по 

обгрижените бухнали в цветове цветя,  и 

овошки, по няколкото различни кучета, 

които те посрещат. Отвсякъде наднича 

живот! Принос за тази хармония има и 

доверието, което тя гласува на ,,Аква 

Кат,, за съживяване на проточната 

вода от кладеница и ,,Термо Кат ,,за 

отоплителната вода, както и ,,Пенергетик 

- W,,, против водораслите и затиняването 

на езерцето. Вяра и приемане на естествените честоти на природната сила 

се четат и в очите на дъщерите й, които напълно споделят правилния избор - 

,,Здравето е най - важното!,, споделя  дъщеря й. 

Маргарита Бокурова  моб. 0884 694 687

Пламен Аспарухов и 
Атанаска Бокурова 
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