
ADVA GOLD – ВОДА С 24 КАРАТОВО КОЛОИДНО ЗЛАТО 

 



В целия свят хората обичат скъпоценния метал, наречен злато  

(от латински aurum, което означава утринна звезда). 

Ювелирните изделия струват скъпо и много от нас го харесват единствено 

заради външния му вид. Но малко хора знаят за неговите лечебни свойства. 

Златото се среща рядко в чист вид, но лесно могат да бъдат изолирани 

негови съединения с други елементи. Златото се извлича от златоносния 

пясък при обработка с разтвори на натриева основа и натриев цианиди в 

присъствие на кислород. 

Разпространен метод за извличане на златото във вид на прах е с помощта 

на живак. Живакът образува амалгама със златото. 

Важно е да се знае , че в момента на завършване на процеса на извличане на 

златото , всички помощни вещества като горе изброените остават извън 

атомната структура на златото. 

Химичния знак на златото е Au /aurum/. 

Златото е един от най-тежките метали с относително тегло 19,3 пъти по-

голяма от водата. 

Златото е най- пластичният и най-ковкият от всички метали. 

Известни са 18 полезно активни изотопа на златото. То влизат  в реакция с 

царската вода . 

От 90 до 95% от световния добив на злато се използва за резерв за 

стабилизация на световните валути,  

Половината от оставащото количество се използва в бижутерията. 

Една четвърт се използва за нуждите на електро промишлеността.  

Около 10% - в стоматологията. Това не е случайно ! Единствено златните 

коронки предпазват от пародонтоза. Освен това чрез венците човек 

непрекъснато получава златни йони които влизат в кръвообращението . 

Оставащото съвсем малко количество се използва за медицински цели . Този 

процент обаче нараства с всяко изминала година.   

Златото в колоидна форма има  огромна полза за човека . 



В митовете и легендите на всички народи по света златото си описва като 

частичка замръзнало слънце. 

Учените вече доказаха, че това не е измислица, и златото наистина е 

акумулатор на слънчева енергия и неговото въздействие върху човека е 

огромно. 

Ако се обърнем към китайските трактати по медицина , ще забележим, че 

там често се срещат рецепти, свързани със златото. 

Източните мъдреци използвали златото за металотерапия,  микроубождане 

и апликация на златните пластини върху тялото на човека. 

Китайците използвали самородното злато за лечение на нервната система и 

други заболявания. 

Днес все повече започва да  се отделя голямо внимание на 

ауротерапията(лечение със злато )  

За лечение се използва предимно 24 каратово злато .  

Лечебни свойства на златото: 

От древни времена златото се използва основно по два начина: във вид на 

прах вътрешно или във вид на пластини, поставяни върху болното или 

поразено място.  

В природната медицина днес златото се използва като помощно средство 

към основните видове терапия.  

Доказано е  , че златото : 

 Удължава живота 

 Лекува отравяния 

 Възбужда и усилва енергията ( тонизира ) 

 Подобрява паметта и изостря ума. 

 Укрепва сърдечния мускул, повишава работоспособността и 

издръжливостта. 

Златото притежава силно и благотворно действие върху състоянието на 

организма, както на здравия, така и на болния. Колоидното злато широко се 

е използвало в САЩ за лечение на заболявания до 1940г., при това още през 

1885г., то се използвало за лечение на алкохолизма. 



Било установено, че може да го използват също за лечение на артрит, кожни 

язви, изгаряния и психически разстройства. 

Златото не притежава бактерицидни свойства, като колоидното сребро , 

обаче то въздейства на различни типове дегенеративни състояния. 

Златото стабилизира състоянието на нервната система. 

Възстановява вътрешната хармония, особено у хора с неустойчива психика, 

например при депресии, меланхолии, печал, чувство за страх, отчаяние, 

склонност към суицидни опити. 

Златото оказва пряко въздействие на ритмичността и стабилността на 

сърдечната дейност и нормализира функциите на системата на 

кръвообращение.  

ВАЖНО : Златото  оказва много благотворно действие на органите, които 

трудно се поддават на процесите на регенерация, особено главния мозък.  

ВАЖНО : Златото спомага възстановяването на функциите на жлезите с 

вътрешна секреция, стимулира нервната система, освобождава от стреса.  

Златото  оказва целебно действие на храносмилателната система. 

Златото действа позитивно на механизма на терморегулация, особено при 

простуди, трески и обилно потене на сън.  

Прилагано е за лечение на алкохолизъм,намалявайки зависимостта и 

влечението към алкохола. 

ВАЖНО : Използването едно след друго, редувано със сребро, златото 

усилва съпротивлението на организма срещу болести и спомага за 

възстановяване на жизнения тонус и дълголетието. Среброто потиска 

възпалителните процеси, така както златото укрепва, възстановява и 

съхранява здравето. Златото се прилага при всички типове психически, 

емоционални и физически дегенеративни състояния. 

КОЛОИДНОТО  ЗЛАТО ADVA GOLD 

Колоидното злато представлява колоиден разтвор на свръх малки частици 

злато в деминерализирана вода. Частиците на златото носят едноименен 

заряд и се намират във водата в суспендирано състояние. Диаметърът на 

частиците е около една милиардна от метъра. По никакви механични или 



някакви други начини е невъзможно да се раздроби златото до толкова 

малка величина.  

ВАЖНО : Технологията за добиване на колоидно злато ADVA GOLD е 

иновативна с това че е единствената в света която успява да запази 

енергийната поляризация на златният йон .  

Това на практика означава че изпиването на една бутилка от 500 мл. ADVA 

GOLD е равносилно по смисъл и многократно по силно,  на акопунктура 

със златни игли , защото при приема на водата в организма се вкарват 10 

пъти повече златни йони от колкото при акупунктурата. 

В природата само растенията могат да натрупват  в себе си злато, размерите 

на частиците на което са също така малки, както и в колоидното злато. 

Размерите на частиците са толкова малки, че могат да остават в 

суспендирано състояние в чиста вода неограничено време/колоид/ 

Колоидното злато се получава с помощта на високо технологичен метод или 

електролиза, при който пречистена вода/ с тройна дейонизация / се пропуска 

на повърхността на чисто/0,999/ злато, през което преминава ток с висока 

честота и напрежение. Йоните на златото преминават от повърхността на 

чистото злато във водата   която след това се обработва в озон/кислород/ 

и се пропуска през мощно магнитно поле. В резултат се получава чисто 

злато в чиста форма. 

ВАЖНО : Колоидното злато не е токсично.  

ADVA GOLD стимулира възстановителните функции на организма.  

ADVA GOLD повишава естествената  съпротива към заболяване.  

ADVA GOLD енергийно стимулира организма Ви! 

ADVA GOLD повишава IQ – то. 

ADVA GOLD  дарява  дълголетие и жизнеустойчивост. 

ADVA GOLD   успешно се прилага при :  

 Нарушаване функциите на главния мозък 

 Стрес 

 Преумора 

 Физическа активност 



 Интензивни тренировки 

 Депресивни състояния 

 Наркомания 

 Хроничен алкохолизъм 

 Артрит 

 Простудни заболявания 

 Нарушение функциите на системите за кръвоснабдяване 

 Разстройство на храносмилателната система 

 Нарушение на функциите на жлезите с вътрешна секреция 

 Затлъстяване 

 Нарушение механизма на терморегулация 

 Онко заболявания 

 

Колоидното злато оказва инхибиращо действие на раковите тумори. За да 

се осигури максимален ефект при лечението с колоидно злато на рак, 

неподлежащ на оперативна намеса, е необходимо да се изпълняват следните 

условия: препаратът трябва да е стабилен, с точно определена 

концентрация, а размерът на частиците , съдържащи се в това злато, трябва 

да бъде достатъчно малък и приблизително еднакъв. Но за тази цел все пак 

е необходима лекарска препоръка. 

ADVA GOLD  ДАРЯВА ВЪТРЕШНА ХАРМОНИЯ , МЪДРОСТ И 

ДЪЛГОЛЕТИЕ ! 

 

 



 

 

Благодаря Ви за вниманието! 


