
 

 

Уважаеми клиенти! 

Екипът на ADVA Интернешънъл ЕООД, производител на алкална, биологично 

активна, структурирана лечебна вода ADVA, има удоволствието да Ви представи  

специално предложение за ВИП клиенти! 

Вашето здраве е от първостепенно значение за нас - това е мотива да Ви предложим 

специални цени и безплатна доставка до Вашият дом или офис. 

ADVA – Биологично активна лечебна структурирана вода. 
Водата ADVA се произвежда по патентована технология. 

 

ADVA е физиологично адаптирана, алкална и антиоксидантна. Доказано е че  алкализира 

организма и  води до траен имунитет, мощно хидратира  ,  детоксикира и енергезира тялото. 

Мотивът ни да създадем ADVA са трудовете и препоръките за здравословен живот на  

Професор д-р Хироми Шиния. Той е японски онколог и гастроентеролог. В  дългогодишния си опит 

е излекувал  над 300 000 пациента. Следи  начина им на живот и хранене и доказва полезното и 

лечебно действие  на  ПРАВИЛНАТА вода. 

ADVA  е мощен антиоксидант. Тя съдържа активен водород, който доставя огромно количество 

"живи" електрони към организма.  Водната молекула е преструктурирана на свободен водороден 

атом и хидроксилен йон . Водорода улавя /фиксира/ свободните радикали в кръвта,  свързвайки се с 

тях.  След това свободните радикали се изхвърлят чрез урината и така организма  се предпазва от 

много заболявания. В Япония и САЩ,  живата /правилната/ вода  се препоръчва, като единствената 

вода за ежедневна употреба, с цел  профилактика, лечение и възстановяване. 

Свойства: 

1.  Алкализира - Балнсира pH на организма.  

2.  Детоксикира - най-мощният натурален антиоксидант. 

3.  Хидратира организма на клетъчно ниво. 

4.  Придава енергия, тонизира, ободрява. 

5.  Ускорява обмяната на веществата. 

6.  Подобрява усвояването на храната. 



7.  Редуцира телесното тегло. 

8.  Потиска апетита. 

9.  Ускорява възстановяването на организма. 

10. Помага за създаването на устойчив имунитет. 

ADVA е: 

С алкалност PH 9 в момента на производството, дължаща се само на насищане с водородни йони. 

PH-то се стабилизира при правилно съхранение на 8,2 – 8,5 и продължава да се дължи само на 

насищане с водородни йони. Важно е да знаете че при много от водите PH-то е високо защото са с 

високо съдържание на Калций и РН-метъра погрешно отчита високо PH. 

2. С висок енергиен заряд. 

3. Със правилна структура на молекулата. 

4. С молекули подредени в хексаграм. 

5. С енергийно положително послание. 

6. С малки клъстери от 6 молекули вода. 

7. Със структура на най-чистата планинска изворна вода. 

8. С положителна животворна памет. 

9. С електролитен минерален състав. 

ADVA се произвежда от 2014-та година. През тези години ние, клиентите ни и лекарите 

констатирахме, че чрез ежедневен прием на ADVA се повлияват , редуцират и лекуват 

следните регулации, симптоми , прояви или заболявания! 

1. Регулация на водата у плода и кърмачето  

2. Регулация на водата при децата и подрастващите  

3. Регулация на водата при възрастните  

4. Хроничната дехидратация 

5. Първичното обезводняване  

6. Астма и алергии  

7. Алергиите и имунната система  

8. Кръвно налягане и дехидратация  

9. Диабет  

10. Запек и усложненията им 

11. Автоимунии болести  

12. Болки и симптоми  

13. Колитни болки  

14. Главоболия и мигрена  

15. Болки при ревматоиден артрит  

16. Болки в долната част на гърба  

17. Остеоартрит  

18. Затлъстяване 

19. Хормони и дехидратация  

20. Депресия и синдром на хроничната умора  

21. Повишен кръвен холестерол  

22. Коронарна болест на сърцето  

23. Горещи вълни  

24. Подагра  

25. Камъни в бъбреците  

26. Кожа и дехидратация  

27. Остеопороза  

28. Онкологични заболявания 

29. Други 

 



 

Като наш ВИП клиент ние Ви гарантираме:  
1. Личен консиерж отговорен за приемане на Вашата поръчка. 

2. Изпращане на Вашата поръчка и проследяване на доставката до Вашият дом. 

3. Получаване на ВИП отстъпки и за останалите наши продукти, които при необходимост 

са на Ваше разположение на нашият сайт: www.bioadva.com 

 

Специални цени: 

ВИДОВЕ РАЗФАСОВКИ НА 

АЛКАЛНА СТРУКТУРИРАНА 

ВОДА ADVA 
ЦЕНА В ЛВ  В 

ТЪРГОВСКАТА  МРЕЖА 

ЦЕНА ЗА ВИП 

КЛИЕНТИ 

ADVA  2 L / 6 броя в стек/ 1,80 - 1,90 1,50 

ADVA  1 L премиум бутилка 

12 броя в кашон 
3,50- 4,50 

1,90 

ADVA  0,5 L премиум бутилка 

20 броя в кашон 
3,00-3,50 

1,70 

 

Специална логистика:  

1. Безплатна палетна доставка чрез Спиди до Вашият дом,  при поръчка на минимум 20 

/двадесет/ стека ADVA 2 литра. /Един стек съдържа шест бутилки ADVA 2 литра или общо 

минимално количество на заявката -120 бутилки/. 

2. Безплатна палетна доставка чрез Спиди до Вашият дом при комбинирана поръчка на ADVA 2 

литра с ADVA 0,5 литра или ADVA 1 литър по Ваш избор, минимална сума на поръчката – 300 

/триста лева/. 

Важно: 
Всички цени са за алкална структурирана вода ADVA, доставена до Вашият дом на 

преференциални цени! 

Вие ще спестите време и труд да пазарувате и носите тежки бутилки с вода от магазина до 

Вашият дом. 

Плащане:  

1. С наложен платеж на СПИДИ 

2. С карта чрез СПИДИ 

3. По банков път авансово. 

 

Всички цени са с ДДС и Вие получавате касов бон от куриера на Спиди. Ако желаете 

фактура, Вашият личен консиерж ще Ви я изпрати. 

Повече информация за АДВА може да прочетете на: www.bioadva.com/voda 

Променете живота си с ADVA!  

Бъдете здрави Вие и Вашите близки! 

 

Специални телефони и Ваши лични консиержи, отговорни за Вашето  обслужване:  

 0892 96 96 96 Виктория Мазнева; 

0894 69 69 46 Валентина Жекова. 

 е-mail: sales@bioadva.com; advainternational.bg@gmail.com  

www.bioadva.com 

С уважение: Ник Колев          01.02 2021 

0893 69 69 69 
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