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Технологията БестУотър 
почиства и зарежда с енергия.

Естественият принцип, прилаган 
от водните филтри и здравословни 
системи БестУотър
 
Здравословната и високоенергийна вода с качества 

като тези на водата, извираща директно от 

артезианските недра, не може да се сравни с водата, 

течаща по тръбите. Тази свежа и сладка питейна вода 

най-често пристига при нас от дълбочината на повече 

от стотици метри, като преди да достигне отново до 

повърхността, са й били нужни хиляди години, през 

които да добие качествата си. С честота на трептене, 

възлизаща на 10¹³ Херца, тази вода има същия 

биорезонанс като трептящата енергия, управляваща 

нашите клетки. Тази биологична фотокинетична 

енергия активира телесните ни клетки и ги предпазва 

от негативните ефекти, които нанася върху тях 

околната среда. По тази начин тя поддържа оптимално 

чистотата на клетките и помага за отслабване на 

тялото. 

Технологията БестУотър ще превърне Вашата 

чешмяна вода във високоактивна, кристалночиста вода 

с качества като тези на изворната! Шестстепенната 

система за подготовка стъпка по стъпка връща на 

водата нейната естествена сила.

Мембрана на молекулярния филтър
Многопластовата мембрана на 
молекулярния филтър е толкова фина, 
че през нея могат да минат само водните 
молекули. По-големите молекули биват 
отклонени и се оттичат през отточната 
тръба (вж. Етап В).

Чист кварц
Висококапацитетният енергизиращ 

модул използва кварца като 
съхраняващ материал за светлинни 

честоти от 2,5 до 160 херца.

         Така Вашата питейна вода  
отново ще придобие силата,  
     заложена в нея.

Етап А:
Пречистване на водата в системата за 
предварително филтриране

В началото чешмяната вода минава през системата за 

предварително филтриране, където бива пречистена. 

Филтърът за утайки (1+3) се грижи за изхвърлянето на 

примеси и по-големи частици. Във филтъра с активен 

въглен (2), състоящ се от кокосови въглени, цеолитни 

минерали, коралов пясък и силициев гранулат, се 

филтрират разтворените във водата газова, като 

например хлорни, въглеводородни и амониеви 

съединения. Така водата се завихря и достига нивото 

на трептене от 10¹³ Херца. Достигайки до следващия 

молекулярен филтър, това повишава степента на 

пречистване и отделя още веднъж нежеланите вредни 

съединения. 

Етап Б:
Почистване на водата чрез обратна 
осмоза

Следващата стъпка прекарва вече пречистената вода 

през молекулярния филтър, където тя бива освободена 

от всякакви замърсявания чрез метода на обратна 

осмоза. Обратната осмоза използва естествените 

осмотични свойства на водата, но с обратен принцип 

на действие: водата бива вкарана под натиск в 

многопластова мембрана с фини пори, които са 

достатъчно малки, за да пропускат единствено водните 

молекули. Всички по-големи молекули до 99% биват 

филтрирани и се оттичат в канала. Така събраната 

вода се събира в резервоара. 

Етап В:
Енергизиране на водата чрез 
фотонизираща технология, използваща 
светлинни честоти 

След като водата бъде почистена с обратна осмоза, 

тя се намира в химически най-чистото възможно 

състояние, но по този начин е загубила голяма част 

от собствения си енергиен потенциал. Затова преди 

да попадне в резервоара за консумация тя минава 

през два енергизиращи модула. НЕ-модулът е пълен с 

естествени кристали, които действат като естествено 

средство за съхранение на честотите в светлинния 

спектър на естествената светлина (от 2,5 до 160 

Херца). Така водата придобива жизненост, затрептява 

със същия резонанс като човешкото тяло и има 

хармонизиращ ефект.

Аквалитният кристален енергиен модул  (към Етап В):

Във втория модул осмотичната вода минава през слой 

микросилициеви кристали. Тук тя бива накарана да 

трепти във високата честота от 10¹³ Херца посредством 

биофотонна енергия. Успоредно с това, енергизираната 

вода се завърта през цеолитния минерал. В този 

вулканичен камък е съхранена чиста кристална вода от 

преди милиони години. Ценната информация от нея ще 

бъде предадена и на водата, минаваща през модула. 

Така водата отново получава първоначалната си сила и 

жизненост, сравнима единствено със свежа изворна вода.

Почистване на водата  
чрез обратна осмоза
БестУотър Ви предоставя 
технология, посредством която 
почти напълно да изключите 
възможността в питейната Ви вода 
да останат утайки. Единствено 
обратната осмоза е в състояние с 
голяма успеваемост да премахне 
почти всички вещества от водата.

Аквалитен кристален 
енергиен модул  
Грижи се за запаметяване на 
информация относно вредните 
вещества (виж етап В).

Тройна система за 
филтриране
Състои се от два филтъра 
за утаени вещества и 
седименти (1+3), както и 
филтър с активен въглен 
(2). Тук водата се подготвя 
да бъде изчистена в 
молекулярния филтър  
(виж Етап А)

НЕ-Модул
Пълен с планински 
кристал, който служи 
като естествен начин за 
съхранение на честоти 
на светлинния спектър 
на естествената 
светлина (виж етап В).

Молекулярен филтър
Тук се състои обратната 
осмоза. До 99% от 
всички субстанции, 
разтворени във водата, 
се отделят на този етап 
(виж етап Б).
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Човешки косъм = 0,096 мм
Кръвна клетка = 0,001 мм
Бактерия = 0,0002 мм
Вирус = 0,00003 мм

Водна молекула = 0,00000001 мм

Пропорции

Schmutziges
Restwasser
gelangt in
den Abfluss

BestWater 
Membran

Viren
Bakterien Radioaktive

Elemente

Ablagerungen

AsbestBleiHormonePestizide

цеолитен минерал

Силициев гранулат 

Wasserdruck

БестУотър – 30 години гаранция 
за най-високо качество

Толкова е лесно да се монтира 
технологията БестУотър 

Молекулярният филтър и енергизиращата система 

на БестУотър може да намери място почти навсякъде 

благодарение на компактната си конструкция. 

Независимо дали у дома или на работното място –  

навсякъде, където имате на разположение водни 

тръби, можете да използвате системата. За 

предпочитане е тя да бъде монтирана под мивката 

в кухнята, но също така може без проблеми да се 

осъществи монтаж в килера или в отделна камера. 

Чрез комбинация от лесни за свързване елементи и 

гъвкави, стабилни маркучи се осигурява лесен монтаж, 

който можете да извършите и сами към наличните 

тръби. С избора на висококачествени компоненти, до 

голяма степен лична изработка на фирмата, БестУотър 

гарантира, че във водата Ви няма да са налице 

нежелани утайки.

       Една компактна 
  система с огромно 
               влияние!

30-годишна гаранция
Всички компоненти на 
системата с молекулярен 
филтър БестУотър, 
включително и 
мембраните, разполагат 
с 30-годишна гаранция. 
В нея не се включени 
единствено електрически и 
електромеханичните части.

10-годишна гаранция  
за подмяна
В случай, че клиентът реши 
в рамките на 10 години да 
закупи нов молекулярен 
филтър на БестУотър, може 
да го замени със старата си 
система (срещу доплащане).

Корпус на предварителния 
филтър
Конусообразни вътрешни 
винтове с двойно 
уплътнение

Кран за наливане  
със стилен вид
Функционален и едновременно 
с това красив е новият кран за 
наливане на нова към системата 
БестУотър, изработен от неръждаема 
стомана (изработен съгласно ISO 
9000 и ISO 14001).

Под мивката
Молекулярният филтър на 
БестУотър не се нуждае от много 
място и може да се побере 
навсякъде – както например под 
мивката. Отделния маркуч за 
наливане на вода се монтира 
към мивката.

Схема за монтаж:
Кухненска мивка

Кран за вода

Молекулярен филтър
с модули за енергизиране

Система за предварително 
филтриране

Резервоар

Кран за наливане на вода
Височина 215мм, 1/4” 
накрайник, резба 75мм, 
изготвен в съответствие с 
ISO 9000 и ISO 14001.

Пропусклива помпа
Увеличава обема вода 
в резервоара, понижава 
разхода на вода и 
предотвратява износването.

12,5-литров резервоар
Изработен от пластмаса със 
сертификат NSF, отговарящ 
на най-високите стандарти 
за качество, за да осигури 
оптимално съхранение на 
питейната вода.

Бърза връзка
Лесен монтаж и гарантирана 
сигурност.

БестУотър: Технология,  
която си струва.

Практическите ползи от тази  
надеждна технология. 

С технологията БестУотър не само ще подобрите 

здравето си, но можете и съвсем реално да си спестите 

пари. Така например ще отпаднат Вашите разходи за 

минерална вода. В домакинството Ви ще се увеличи 

трайността и осезаемо ще се намали износването на 

електрически уреди, работещи с вода – като например 

кафе автомати, машини за миене, ютии и т.н.

 

Спестявайте с БестУотър, като 
например: 

• Използвате по-малко препарати за миене, чистене,     

  химически добавки и омекотители, тъй като  

  качеството на водата е по-високо 

• Имате понижен разход на енергия и спестявате  

  от режийни разходи при работата на абсолютно  

  всички електрически уреди, работещи с вода. 

• Спестявате си закупуването и пренасянето на  

  минерална вода. 

Освен това, ежедневно във Вашето домакинство ще 

има достатъчно голямо количество вода в наличност 

(около 180 литра на ден) на разположение за готвене, 

поливане на цветя, миене на прозорци и т.н.

Дайте своя реален принос  
за опазването на околната  
среда! 

С технологията БестУотър ще дадете реален принос 

за опазването на околната среда. Поради намалената 

твърдост на водата, филтрирана от БестУотър, ще Ви се 

налага да използвате по-малко почистващи средства, а 

и няма да Ви се налага да употребявате омекотители за 

вода. Осигурявайки си извор за питейна вода вкъщи, няма 

да създавате боклук с пластмасови бутилки и успоредно с 

това ще намалите разходите за превоз на минерална вода.

          Вие спестявате пари,
   житейския си стандарт 
               и пазите околната 
                   среда.

Месечни разходи на четиричленно домакинство

Месечни разходи на двучленно домакинство

2 литра минерална вода (0,50 Eвро/л) на човек на ден*
         = около 4,00 х 30 дни  = около 120,00 Евро 
                                                 разходи на месец

2 литра минерална вода (0,50 Евро/л) на човек на ден*
        = около 2,00 х 30 дни  = около 60,00 Евро 

                                                  разходи на месец

* препоръчителна дневна консумация при възрастни хора

В од н и  ф и л т р и  
и  з д р а в н и  с и с т ем и

Мембрана

Чешмяна вода Питейна вода



Оптимално пречистване на водата  
и енергизиране на водата благодарение  
на технологията БестУотър. 

БестУотър Ви предлага система за пречистване, 

съхранение и консумация на вода, основана на 

принципа на обратната осмоза. Посредством този модел 

в възможно да се премахнат до 99% от веществата, 

утаили се във водата – като например причинители на 

болести, бактерии, тежки матели, остатъци от лекарства, 

радиоактивни вещества и т.н.

Чрез единствената по рода си комбинация от различни 

елементи, вредните елементи се отделят, а пречистената 

вода получава енергийния заряд на вода от артезиев 

извор.

Така високопречистената и енергизирана вода има 

здравословно и регулиращо влияние върху Вашето тяло.

Технологията БестУотър има много  
положителни ефекти върху  
Вашия живот и здраве: 

• повишава личния комфорт, уравновесява енергийните нива в 

домакинство, грижи се за здравето

• подобрява работоспособността в рамките на всекидневието, 

независимо дали на работното място или по време на 

спортуване

• питейна вода с проверени качества за цялото семейство

• надежден продукт, несъдържащ бактерии, подходящ да бъде 

използван като храна за бебета и биологически чиста храна.

• вкусна храна и напитки

• качествена грижа за тялото

• мека вода без котлен камък за домакинството, както и за 

всички домашни уреди, използващи вода

• най-високото възможно качество за домашни животни, водни 

любимци и растения.

Енергизирана вода
След пречистването в микрофилтъра, 
водата минава през модули за 
енергизиране, където се състоят редица 
естествени биофизически процеси. 
Така водата отново възвръща своята 
оригинална виталност. Вътрешната 
структура на водата отговаря на 
резонанса на водните молекули на 
изворната вода.

         Наслаждавайте се на 
     жизнена, свръх чиста 
                            вода!

БестУотър – проверена, 
тествана и сертифицирана.

Здравни системи за почистване на вода 
БестУотър за най-високо качество на 
питейната вода.

Реномирани институти са тествали и потвърдили 

технологията и прекрасните питейни качества на 

БестУотър. Системата на БестУотър не само филтрира 

опасните вещества от водата, но и чрез метода на 

обратната осмоза разполага с единствената известна 

система за премахване на радиоактивни остатъци. Чрез 

филтриране на радиоактивните частици водата отново 

получава своя оригинален положителен заряд. 

 

Технологията на БестУотър постига 
резултати осезаемо под граничните 
стойности от наредбите за чистота на 
водата. 

Както сочат анализите на водата, молекулярната 

филтрираща система на БестУотър е в състояние да 

премахне до 99% от разтворените във вода вещества 

и субстанции – даже и да става въпрос за силно 

замърсената вода на река Шпрее. Нивата на много от 

веществата са осезаемо под граничните стойности от 

Наредбата за питейната вода. 

По този начин електропроводимостта на филтрираната 

чрез технологията БестУотър също спада на 1.000-на от 

допустимото максимално ниво за питейната вода. 

Убедихте ли се в качеството на 
иновативната технология БестЪуотър? 
Тогава поръчайте продукта директно  
при нас! 

Нашите специалисти и специалистки са на Ваше 

разположение за всякакви въпроси. Те с удоволствие 

ще предоставят отговор на Вашите питания относно 

технологията БестУотър и ще приемата Вашата поръчка.

Тази вода ще промени 
живота ви.

             Жизнена,
     натурална и
      абсолютно чиста!

Тази брошура Ви е предоставена от:

Живейте по-здравословно  
с БестУотър!

         Водата е 
     изворът на 
          нашия живот.

Всички ние заедно сме  
отговорни за чистота  
на нашата питейна вода. 

Водата е един от най-прекрасните елементи на нашата 

планета. Три четвърти от Земята са покрити именно с нея. 

От водата води началото си нашият живот. Човешките 

ни тела се състоят от около 75% вода – което я прави 

основният градивен елемент и на физиката ни. С тези 

научни факти и изследвания става ясно, че здравето и 

дълголетието ни зависят пряко от качеството на водата, 

която пием.

Дали осъзнаваме, че с избора на вода за пиене ние 

поемаме и отговорност за собственото си здраве?

 

Осигурете си висок житейски стандарт  
и здраве с БестУотър. 

По нашите земи приемаме течаща вода от чешмата за 

даденост – и затова рядко се замисляме, че само 0,4% 

от водата по земната повърхност всъщност представлява 

питейна вода. По пътя си към нас водата поема като 

разтворител всякакви вещества, с които има допир: както 

естествени природни минерали, така и замърсявания 

чрез индустриални, селскостопански или други човешки 

дейности. 

Консумираме вода ежедневно – пием, приготвяме напитки 

и готвим с нея. Молекулярната филтрираща система на 

БестУотър Ви гарантира, че на разположение винаги ще 

имате питейна вода с оптимално качество – с чистота, 

срещана единствено при прясната изворна вода – водата 

на БестУотър е кристално чиста, здравословна и приятна!

Живителната сила на водата
Падащата от водопада вода 
винаги е впечатлява хората. Тя ни 
показва частица от изначалната, 
недокосната от човешка ръка 
природа. Тук водните молекули 
се намират на високо енергийно 
ниво (10¹³ Херца).

Безкрайната чистота  
на водните кристали
Снимките на замръзнали водни 
капки от БестУотър показват 
прекрасната кристална структура 
на водата, след като бъде 
заредена с енергия. (снимката на 
водния кристал е направена от 
Е.Ф. Браун / Швайц).

В од н и  ф и л т р и  
и  з д р а в н и  с и с т ем и

В од н и  ф и л т р и  
и  з д р а в н и  с и с т ем и
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Представяме Ви предимствата  
на тази технология накратко:

• Жизнена, енергична питейна вода: винаги – по всяко време на 

денонощието можете да разпологате с чиста питейна вода.

• Вашия личен воден извор за семейството Ви.

• Без носене на грамадни бутилки минерална вода.

• Помагате за опазване на околната среда, създавайки по-малко 

отпадъци.

• Без носене и връщане на  допълнителни бутилки.

• 30-годишна гаранция.

• Вашето тяло ще Ви благодари за всяка капка от тази вода.


