
БИО-
АКТИВАТОРИ

по N-G Bio
технология

сво�одна 
енергия

Ра�отят резонансно 
и �ез консумативи!

Изо�ретени и 
произведени
 в Австрия

bionositeli.com

N

office@bionositeli.com 

M   +359 899 17 10 90

 T/Ф +359 52  65  75  75

bionositeli.com

NБИОЕНЕРГИЕН АКТИВАТОР ЗА 
ПРОТОЧНА ВОДА ОТ ХЕМАТИТ

Прави водата по-мека и 
вкусна

Повишава разтворимост-
та на водата

Намалява отлаганията от 
варовик

Витализира поливаните 
растения

Действа бактерицидно

Артикул № 3011

БИОЕНЕРГИЕН ВИТАЛИЗАТОР - 
СТИКЕР ЗА ПЧЕЛНИ КОШЕРИ

Артикул № 5000

Активира инстинкта за 
чистене на пчелите, 
като така помага за 
устойчивост при 
борбата с акара. Залепя 
се или завинтва отвън 
или вътре в пчелния 
кошер.

БИОЕНЕРГИЙНА КЛЕТЪЧНО
СТИМУЛИРАЩА БУТИЛКА

Действа детоксики-
ращо

Активира клетъчния 
метаболизъм

Прави водата по-
приятна на вкус, като 
изворната

Подпомага обмя-
ната на веществата

Увеличава желани-
ето за пиене на вода

Спомага за 
отслабване

Артикул № 3020

bionositeli.com

Монтира се върху 
водопроводната тръба



БИОЕНЕРГИЕН АКТИВАТОР - 
СТОМАНЕНА ПРЪЧКА ЗА 
ПОЧВЕНА ВЛАГА ОТ ВЪЗДУХА

Артикул № 2000

bionositeli.combionositeli.combionositeli.com

Съживява дървета изсъхнали до 85%. Забива се до 
дървесния ствол на 15 сантиметра под земята, 
като нормално дърво се нуждае от една пръчка. 
При дървета с диаметър 1 метър - 2 пръчки, а 2 
метра - 3 пръчки. Пръчките остават за постоянно в 
почвата, като регенерацията продължава около 
година.

БИОЕНЕРГИЙНА СТОМАНЕНА 
ПРЪЧКА ЗА ИЗСУШАВАНЕ НА 
СТЕНИ ОТ КАПИЛЯРНА ВЛАГА

Артикул № 4500

Пръчката чрез полево-
то си въздействие про-
меня способността на 
почвата за задържане 
на влага. Пръчките се 
забучват по схема на 
всеки 2 метра. При 
ливади и тревни площи 
- на 50 сантиметра, при 
ниви и посевни площи - 
40-50 сантиметра под 
границата на оране.

Пръчката полево въздейства 
на влагата в стените, вслед-
ствие на което тя намалява и 
изчезва.

Преди монтажа трябва да се 
уверим, че става дума за капи-
лярна влага от основите, а не 
за друг причинител на стенна-
та влажност! Пръчките се за-
биват по схема на всеки 50 см 
минимум на 1 см под нивото 
на мазилката. Една пръчка 
работи на площ от 250 квад-
ратни сантиметра.

БИОЕНЕРГИЕН СЪЖИВИТЕЛ - 
СТОМАНЕНА ПРЪЧКА ЗА 
ДЪРВЕТА С ИЗСЪХНАЛИ КЛОНИ

Артикул № 2100

Съживяване на слънчевия дъб в село Гранит - 
най-старото живо дърво в България с пет 
стоманени пръчки N-G БИО.1 2 Готово!

При 100% капково напояване

Преди

С активатор на почвата 
при 3% капково напояване

След

1

2

Готово!

ПРЕДИ СЛЕД


