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Всички болести водят началото си от токсините, всяка интоксикация започва от краката 
  
Модерната цивилизация ни носи материален просперитет, но също така води и до 
развитието на повече болести, появили се вследствие напрегнатия начин на живот. 
  
Знаете ли, че: болестите, увреждащи човешкото сърце са причинителите на най – 
висока смъртност – 7.2 милиона души по света умират от болно сърце. 
  
Знаете ли, че: ракът има няколко фази на развитие в рамките само на няколко години. 
Болестта е причинена от окисляването или вредата, които причиняват свободните 
радикали на ДНК клетките. По простата причина, че лекарите не могат да 
диагностицират рака преди да се появят очевидни симптоми, всяка година от рак 
умират 8.6 милиона души. 
  
Знаете ли, че: от апоплексия се разболяваме без никакви видими симптоми. 5.5 
милиона души умират от апоплексия всяка година. 
  
Знаете ли, че: 394 милиона души по света страдат от диабет. Изчислено е, че през 2008 
година болните от диабет ще бъдат 500 милиона, а възрастовата граница на заболелите 
ще става все по ниска. 
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Знаете ли, че: 325 милиона души имат различни форми на артрит. 70 – 80% от тях имат 
дегенеративен артрит. Повече от 100 000 души трябва да бъдат под постоянно лекарско 
наблюдение в болнични заведения заради артрита, а 160 000 души годишно умират от 
артрит. 
  
Знаете ли, че: 39 милиона души по света страдат от старческа деменция. Възрастовата 
граница спада с изумителна скорост. 
  
Устройство, което използва йонно пречистване, състоящо се от научната концепция за 
водопропускливите канали на клетъчната мембрана, спечелила Нобеловата награда в 
областта на Химията за 2003 година и революционна немска технология. 
Уреда превръща обикновената вода в енергизирана такава. Тази енергизирана вода 
прониква в тялото през порите на кожата и отстранява увредените, интоксикирани и 
болни клетки - детоксикацията може да бъде видяна и тествана. 
  
Във всички клетки и биомеханични процеси присъства разпространението на 
електрони и йони – биологичен феномен. В самия процес на метаболизма, всички 
органи генерират биологично електричество, т.е, сърдечно, мозъчно и мускулно 
електричество, което има и свое собствено напрежение, например сърдечното 
напрежение е 90mV, мозъчното напрежение е 60mV. Тъй като човешкото тяло е 
проводник, биоелектричеството преминава по въпросните канали от единия край на 
тялото до другия. В тялото ни има 12 канала, които свързват всяка една част от тялото, 
сърцето, черния дроб, костите, кожата и т.н посредством вътрешни и повърхностни 
разклонения и ги правят едно функционално цяло. Системата от канали се явява 
първата, в която циркулират вещества и електричество. 
  
Системата от канали и патологията 
  
В процеса на болестта биологичните процеси са нарушени, а свързаната с тях 
устойчива стойност се променя. Това повлиява на правилното функциониране на 
клетките, на метаболизма им. Впоследствие се уврежда нервната система, опорно – 
двигателната система, хормоналната секреция, циркулацията на кръвта и 
репродуктивната система. 
В системата от канали, циркулацията на биоелектричество е прекъсната или частично 
блокирана без патологична промяна в органите, което се нарича  
  
Системата от канали и диагнозата 
  
В процеса на болестта, нарушенията в биоелектричеството повлияват на клетъчния 
метаболизъм. Това води до отслабване и нарушение във функцията на засегнатите 
органи, промяна в цвета на кожата, обща отпадналост. Всички тези симптоми са първо 
изследвани от китайската медицина. Опитен лекар най – напред също би изследвал 
измененията на форма и цвят. Това е теорията на преглеждане и диагностициране 
посредством преглед на езика и ушите.  
  
Характеристика на системата от канали 
  

1. Всяка клетка в човешкото тяло притежава определен биоелектрически заряд. 
Съвкупността от зарядите на клетките формират т.нар биополе, което обгръща 
човешкото тяло. 



2. Антропотомията не открива отделната тъкан на канала, но тя е различна от 
заобикалящата го тъкан. По простата причина, че основната функция на канала е 
провеждането на електричество, той няма нужда от антропотомична форма. 

3. Тъканта на канала е изключително фина и лесна за разкъсване. За болния човек е 
характерно, че посоката на транспортиране на електричество е нарушена, но 
това е лесно поправимо под влиянието на високо обратно напрежение. Това 
доказва, че тъканта, от която са изградени каналите, би могла лесно да се 
формира върху друга тъкан, а в същото време нормалната тъкан на каналите 
лесно бива увредена.  

Правилното изследване на канала не може да включва пряка интервенция, излагане 
на високо напрежение, на силно магнитно поле или изотопи, които биха попречили 
на правилното изследване на канала.  
4. Тъканта на каналите има различна химична структура, тъй като съдържанието 

на метални йони е високо. 
5. Проводимостта на канала започва да изпълнява функциите си когато 

акумулирането на електронния заряд променя химичната структура на канала и 
електронния заряд навлиза в изменената тъкан на канала. Тогава устойчивостта 
на канала намалява и това води до промяна в структурата на тъканта на съседния 
нему канал. Едва след това започва бавното, постъпателно движение на 
електронния заряд.  

Колебанията в сърдечното напрежение са факторът, който определя течението в 
канала. Скоростта на това течение е 2-6см/м. Става по – бавно или спира когато 
човек е болен. Скоростта му се ускорява с ускоряването на пулса.  
Канала трябва да съществува в динамичната и химично променлива анатомична 
структура и да е тризмерен. Този вид анатомична структура е не е видима с просто 
око. 
Тъканта на канала е приспособима към всяка една друга тъкан. Ако е в 
кръвоносната система, се съединява с артерии и вени;ако е в нервната система, се 
съединява с нервните окончания и ганглия. 
Детоксикирането посредством йони подобрява следните процеси 
1. Усвоява статичната енергия на тялото 
2. Активира клетките и приспособява вегетативната нервна система 
3. Ускорява метаболизма и укрепва имунната система 
4. Пречиства кръвта и предотвратява артериосклерозата 
5. Активира функцията на тялото да преработва веществата и да изхвърля 

токсините 
6. Намалява натоварването на черния дроб 
7. Подобрява перисталтиката 
8. Премахва болката и ускорява процеса на зарастване на рани 
9. Извършва физиотерапевтичен масаж 
10. Подобрява работата на киселинното разграждане и премахва свободните 

радикали 
11. Лекува неспокойния стомах 
12. Лекува болките в гърба и кръста 
  

Подготовка преди въвеждане в експлоатация: 
  

1)      Извадете устройството от опаковката; поставете ги на удобно за Вас място 
2)      Свържете с ел.мрежата 



3)      Свържете  гривната с устройството. Поставете електрода във водата. Моля, 
обърнете внимание, че металната индукционна част на гривната е леко влажна и 
плътно прилепва с кожата. 

4)      Натиснете “MODE” за да изберете режим на работа. 
Устройството разполага с пет режимам на работа, нагласете таймера посредством 
бутони ‘+’ и ‘-‘. По принцип 30 минути са достатъчни. След това натиснете 
“START” за да започнете манипулацията.  
5)      Сложете краката си в съда с вода 
6)      За изключване на уреда натиснете бутон “STOP” 
7)      За да започнете физиотерапевтичен масаж поставете устройството на болното 

място и натиснете ‘on/off of massage’, за да регулирате температурата, натиснете 
“increase/decrease of massage’ (не използвайте електрода и детоксикиращата 
процедура по време на физиотерапевтичният режим) 

8)      Коланът за корема премахва излишните мазнини. Натиснете „оn/off of infrared 
ray” за включване и „increase/decrease of infrared ray” за контролиране на 
температурата. 

Характеристики на работния режим 
Във всяка една страна качествените характеристики на водата са различни. По тази 
причина е добре при всяка употреба на уреда да добавяте по малко сол във водата за 
да контролирате пречистващата сила на йоните. Това контролиране зависи основно 
от електронния потенциал на водата, като то не се отнаса за дестилирана вода. 
Ако уреда показва 0.8 ампера, то тогава би трябвало да се добави малко сол. Имайте 
предвид, че честото добавяне на сол обаче вреди на уреда и съкращава живота му. 
Нормалните показания на дисплея са с волтаж между 12 и 18, 1.2 и 1.8 ампера. 
Волтаж под 12 влияе негативно на уреда и води до прегряване. 
  
Най – простият начин за тестване на мускулите 
За пациенти, страдащи от по – тежки заболявания или от остра чувствителност към 
магнитни полета е строго препоръчително да направят този тест преди да използват 
уреда 
1)      Свийите ръката на пациента рязко навътре или отпуснете рязко навън 
2)      Би трябвало да почувствате силен натиск и напрежение в крайника. Ако не – 

обърнете се към специалист. 
3)      Поставете показалеца на носа на пациента и го накарайте да натисне силно 
4)      Прегледайте отново ръката му – ще усетите как мускулната сила отслабва 
5)      Ако пациента също усеща слабост в крайника, то тогава е противопоказно да 

ползва уреда 
6)      Добре е уреда да се ползва от хора, върху които се прилага бъбречна диализа, 

хормонално лечение, които имат сърдечна недостатъчност и проблеми с 
правилното функциониране на сърцето. Той пречиства организма от всички 
токсини, които не могат да бъдат преработени  и изхвърлени от черния дроб, 
сърцето и бъбреците. Уреда по никакъв начин не възпрепятства каквото и да е 
друго повреждано лечение, например приемане на лекарства или диализа.  

Хора, в чието тяло има метални импланти могат да се  почувстват некомфортно при 
третиране с уреда. Ако това се случи, моля, прекратете незабавно процедурата. 
  
След всяка процедура е силно препоръчително да приемате витамини, минерали и 
мастни киселини за да подпомогнете пълноценното изхвърляне на токсините. 
  



Комбинацията от вода, метал и сол води до отделяне на различни субстанции с 
различни цветове, дори ако краката Ви не са поставени във водна среда. За всеки 
орган и част от тялото са характерни различни токсини, които изглеждат по 
различен начин.  
Важно е да запомним, че колкото по  - енергезирана е водата, толкова по – 
ефективно ще е йонното пречистване. 
Ако съдим по вода, в която има много черни петна, то 20 – 40 % от тях са продукт 
от лошото качество на водата,останалите 60 – 60 % са продукт на токсините, 
отделени от организма. 
В случай, че водата, която ползвате е дестилирана или минерална и започне да 
позеленява, добре е да добавите половин супена лъжица морска или обикновена 
сол. 
  
Често срещани проблеми 
  
Ако напрежението е по – високо от 3 ампера, се включва аларма и устройството се 
изключва автоматично. 
Ако напрежението е прекалено ниско, то тогава уреда се претоварва. 
Ако уреда е включен, но на дисплея не се изписва никаква информация за волтажа, 
то тогава е възможно: 

1)      Електродът да не е поставен във водата 
2)      Водата не е достатъчно енергезирана – нормалния волтаж е между 12V и 

18V, 1.2 и 1.8 ампера 
3)      Кабелът на електрода не е свързан с главното устройство 
4)      Има повреди в захранващия кабел, щепсела или уреда не е свързан 

правилно в ел.мрежата 
5)      Има повреда в главното устройство 
  
Как да използваме уреда в зависимост от възрастта 
1)      Лица над 3 години могат да ползват уреда само в присъствието на 

възрастни. Краката им трябва да бъдат потопени в съда с вода не повече 
от 30 минути. 

2)      Хората под петдесетгодишна възраст могат да ползват уреда ежедневно. 
Курсът на лечение включва 14 процедури, след което следват три 
седмици почивка. 

                  При лицата над петдесетгодишна възраст се провежда лечебен курс също 
състоящ се от 14 процедури, но всяка процедура от въпросните 14 трябва да се прави 
през период от два дни, т.е всеки трети ден. 
  

  

След употреба винаги почиствайте електрода – можете да използвате 
слабоалкохолен разтвор. Съхранявайте на сухо място. 
  
  
  



ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ САМОЗАЛЕПВАЩИ 
ЕЛЕКТРОДИ. 
ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ САМОЗАЛЕПВАЩИ СЕ ЕЛЕКТРОДИ ЗА ЛОКАЛНА "АШИ" 
ФИЗИОТЕРАПИЯ. 
  
Всяка една точка, в която се локализира терапията се нарича „Аши”. Може да се 
третира всяка една такава точка посредством "Аши" електродите, поставяйки ги върху 
проблемната зона. Самозалепващия гел, с който са намазани електроимпулсните 
електроди, позволява самозалепването им за около 35-50 пъти 

Прилагайки различни методи на масаж и стимулиране на конкретната точка, успешно 
можем да въздействаме на съответният орган. Това е една доказала се методика от 
древни времена както за превенция и общо стимулиране на организма, така и за 
лечение. Китайската теория за меридианите и кръвоносните съдове в човешкия 
организъм, електро биологията, физиката и модерна микроелектронна технология, 
всичко това в комбинация с богата клинична практика е довело до широкото 
използване на електроимпулсите в практиката. Функциите на мускулите, нервите, 
органите и тъканите в организма предизвикват слаби електрични импулси. Това се 
дължи в промяната на биоелектроните и винаги се поддържа баланс в дисбаланса. 

Според китайската народна медицина, дисбалансът в биологичната верига може да 
доведе до нарушения във функциите на каналите и съдовете и да предизвика 
множество заболявания. Високоенергетичните пулсови електрични полета стимулират 
нервната система и премахват уврежданията в периферния нерв, премахват болката. В 
комбинация с теорията на китайската народна медицина, модерната електробиология, 
физиката, методът за намаляване нивата на кръвното налягане автоматично 
освобождава биоелектричните полета и балансира телесните биополета. 
Високочестотните импулси имат ефект на центробежна сила във всеки от телесните 
органи, и подобряват еластичността на кръвоносните съдове, съдействат механично за 
отделяне на налепи по стените на кръвоносните съдове и подобряват 
кръвообращението като цяло. 

Заболявания, при които може да се прилага терапията :   Схващания в раменете, 
невропарализи, невралгии, цялостни болки, периартрит, зъбобол, високо или ниско 
кръвно налягане, обща отпадналост, понижена сексуална активност (полова немощ), 
различни хронични заболявания. 

ВНИМАНИЕ !  

Абсолютно забранено е да ползвате електроимпулсната "АШИ" терапия в следните 
случаи : 

(1). Имате байпас на сърцето или каквито и да е метални импланти 

(2). Изкуствен кардиопневматичен пейсмейкър или електронни животоподдържащи 
или с цел терапия елементи 



(3). Използвате кардиометър или носите на себе си електронни терапевтични 
устройства Ако използвате електроимпулсната терапия с горепосочените устройства е 
много вероятно сериозно да застрашите здравето си. 

Следвайте лекарските инсрукции, в случай, че сте под лекарско наблюдение или 
страдате от следните заболявания: 

(1). Злокачествен тумор 

(2). VD инфекция 

(3). При наличие на менструален цикъл или бременност 

(4). Сериозни сърдечни заболявания 

(5). Температура над 38C 

(6). Патологични кожни заболявания 

Никога не поставяйте двата Аши електрода в непосредствена близост (трябва да има 
разстояние от поне 2см ,  не ги допирайте един до друг. 

РН лентички  :  

за тестване на кръвната PH. 

Посредством тестването с РН лентичките, бихте могли да разберете кой работен режим 
е подходящ за Вас. Чрез него можете също да оцените прогреса в детоксикирането на 
организма Ви. Нормалното РН на организма е в нивата между 7,1 - 7,4. Показания 
върху тестовата лентичка на по-високи стойности отчитат повишено алкално състояние 
на организма, а отчетени по-ниски стойности показват повишено киселинно състояние 
на организма, което би могло да доведе до сериозни заболявания, включително и рак. 

Режимите, при които работят йонните детоксикатори са както следва : 

(1). (70%+)(30%-) намалява киселинността и подпомага изхвърлянето на тежките 
метали, увеличава нивото на PH. Това е най – популярният работен режим, подходящ 
за всички хора. 

(2). Излъчване само на положителни йони - намалява киселинността и увеличава 
нивото на PH в организма 

(3). Излъчване само на отрицателни йони – подпомага отделянето на тежките метали и 
намалява нивото на PH 

(4). (15+)(10-)(5+) намалява киселинността и премахва наличието на тежки метали, 
увеличава нивото на PH. Подходящ за всички хора 

(5). (10-)(15+)(-5) намалява киселинността и подпомага изхвърлянето на тежките 
метали, поддържа нивото на PH на едно равнище, подходящ за всички хора 



ВНИМАНИЕ !  

Производителят препоръчва ОСНОВНО да се използва режим 1 – (70%+)(30%-) ! 

НЕ е препоръчително да се използва САМО режим 2 - ” POSITIVE ” или САМО режим 
3 - ” NEGATIVE ” - въздействие само на положителни или отрицателни йони ! Тези два 
режима са предназначени по-скоро за тестването на самите апарати. 

Детоксикатор модел DT 805 B ; 

Произход : Китай ; 

Гаранционен срок : 12 месеца . 

Уважаеми клиенти, при заявяване на поръчки, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изписвайте и 
телефонен номер за връзка с Вас - поради изричното изискване от страна на 
куриерските фирми ! 
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