
ПРОФЕСИОНАЛНАТА 
ВОРТЕКС ТЕХНОЛОГИЯ 
ЗА ДИНАМИЗАЦИЯ НА 

ВОДАТА

“Варна Пласт” ООД притежава изключителните права върху 
продуктите с марка АкваФи™ за България, произведени в 

Италия от Кристиян Ланге.

9000 Варна
ул.”Хр. Самсаров” 26

тел. /факс 052 65 75 75
моб. 0899 17 10 90

АкваФи™ устройствата трябва да се пазят от студ под 
4° С  и температура над 60° С  и максимално налягане 
10 бара!

Устройствата са проточни, затова за да не се запушат 
предшестващата филтрация е задължителна!

АкваФи™ въздейства на варовика във водата, като 
превръща калцита в арагонит!

Да се монтират на метър от източници на 
електромагнитно излъчване!

АкваФи™ устройствата в действие



АКВАФИ™ – ПРОФЕСИОНАЛНАТА ВОРТЕКС 
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ДИНАМИЗАЦИЯ НА ВОДАТА

   АкваФи™ е първият професионален спектрално 
пълночестотен воден динамизатор, който  зарежда енергийно 
умъртвената от налягане и електромагнетизъм проточна вода, 
връщайки й оригиналната кристална хексагонална структура. 
   Той е изобретен и се произвежда в Италия от немския инженер 
Кристиян Ланге водещ експерт по флуидна динамизация. 
   Тези иновативни уреди работят без никакви консумативи , 
копирайки природните процеси на честотен информационен 
безконтактен пренос към проточната вода и оттам към  тялото на 
растения, животни и хора. А както бе доказано от д-р Му Шик 
Джон хексагоналната структура на водата улеснява адекватния 
пренос на биоелектромагнитни сигнали и по доброто 
приемане на съпътстващата биологична 
информация на клетъчно равнище. 
   АкваФи™ работи по електромагнитните 
качества на водата и нейната молекулярна 
структура, като драматично намалява 
страничните ефекти от замърсяването,  

увеличава детоксикиращата й сила и възстановява загубената 
във водопровода вътрешна жизненост на водата. 
АкваФи™ преструктурират и съживяват водата чрез вортекс 
енергиен вихър на водния поток, копиращ спиралата на ДНК и 
на базата на златното сечение, който освен повишаване 
съдържанието на кислород, увеличава и проводимостта на 
водата и жизнената й сила. 
   АкваФи™ са конструирани неслучайно с яйцевидна форма тя 
придава на съдържанието положителнии качества доказани още 
от съдовете за съхранение на течности от древността! 
Преструктурирането става чрез комбинация от безконтактното 
въздействие на специално проектираните и конструктивно 
заложени в уредите магнитни полета, флуиден вортекс и 
метаматериали генериращи широк спектър от естествени 
честоти.  

- СЪЖИВИТЕЛЯТ ШАМПИОН ПРИ ГОЛЕМИТЕ ДЕБИТИ!

МИКРО динамизатор
» за чешмите в жилището и на двора, за 
каравани и малки стопанства
» за дебит – около 400 л/ час или 10 кубика на 
ден
размери – 250Х180Х180 мм.
3/8 цола вход и изход

МИНИ динамизатор
» за къщи, вили и офиси с повече от 10 
обитатели и за малки ферми
» за дебит около 1000 л/час или 24 кубика на 
ден
размери – 350Х180Х180 мм.
1/2 цола вход и изход

БИГ динамизатор
» за селското стопанство и 

индустрията
» за дебит около 16500 л/час или 

400 кубика на ден
размер 1700Х1200 мм.

2 цола вход и изход

ПРО динамизатор
» за земеделието, животновъдството, 
хотелиерството и индустрията
» за дебит – около 2400 л/час или 48 кубика на 
ден
размери – 660Х320 Х340 мм. 
1 цол вход и изход
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