
ИНДУКЦИОНЕН РЕПЛИКАТОР 





е нова технология, която няма аналог.  

Тя въздейства на базата на насочено  

регулиране на метаболизма на орга- 

ните, тъканите и дори на отделните 

невронни системи, които са доведени  

до състояние на дисфункция или на  

хиперфункция. 

ИНФОРМАЦИОННАТА ТЕРАПИЯ 



от апаратите Партнер е медицинска, 
правоъгълна и тя въздейства върху физичес  
кото тяло, но не въздейства върху мате  
рията. 
 
Излъчването при преноса на информация 
чрез Индукционния Репликатор е със  
синусоидална вълна, която въздейства въ рху 
материята. То преобразува правоъгълния 
сигнал в хармоничен. 

ИЗЛЪЧВАНАТА ВЪЛНА 



в случая се пренася от специално обработените молекули на водата, ланолина, 
вазелина, меда и други течни или по  лутечни вещества, които не увреждат 
структурите на организма.  
    Получените субстанции могат да се прилагат външно - във вид на кремове, 
лосиони и др. и ли вътрешно - вода, минерални води, разтвори на глюкозата, 
физиологичен разтвор, мед и мн. др. 

ЛЕЧЕБНАТА ИНФОРМАЦИЯ 



на двата вида излъчвателни вълни 
усилва многократно  лечебния 
ефект. 
Това се постига 
като се съчетават: 
 вълната на програмите  от апарата 
информацията, пренесена  върху друг 
материален носител. 

КОМБИНАЦИЯТА 





Индукционният репликатор е принципно 
нова разработка на компания Олвия.  

Той осъществява пряк пренос на 
лекарствените свойства на терапевтични и 

на антипаразитни програми, съдържащи се в 
апаратите  

Партнер Индукшън, Партнер ПРО и Партнер 
Нова  

върху други носители.  
. 

ПРЕНОС НА ТЕРАПЕВТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ АПАРАТИТЕ 
СЕРИЯ ПАРТНЕР 



. След като стъкленият съд с избраната 
субстанция (вода, кремове и 

кремообразни субстанции итн)  се 
постави в Чашката, на 

апарата се включва избраната 
програма, с която ще се зарежда 

субстанцията. 
Когато програмата завърши, тази 

субстанция вече притежава напълно 
различни свойства - тя става носител 
на лечебните свойства от пренесената 

в нея терапевтична програма. 
 



които се получават с помощта на 

Индукционния репликатор: 

 предават постъпващата 

в организма информация 

 регистрират отговора на организма 
 намират оптималния начин 

да направят енергоинформационна 
корекция на проявените нарушения. 

ПРЕПАРАТИТЕ 



Зареждането на водата, така че тя да 
стане носител на определени  

лечебни свойства може да бъде 
ефективно проведено, като се  
използва пригоденота за това 

резонаторна Чашка.  
  

Заредената вода може да се пие, да се 
използва за почистване и  

обработване на кожата, на очите и др. 

ЗАРЕЖДАНЕ НА ВОДА И ТЕЧНОСТИ 
С ТЕРАПЕВТИЧНИ ЦЕЛИ 



Като се използва резонаторната 
ЧАШКА терапевтичните 

програми от апаратите серия 
Партнер могат да бъдат 

прилагани и чрез пренос  
на честотната информация, 
която те съдържат  и да се 

използват за козметични цели.  

ИЗРАБОТВАНЕ НА КОЗМЕТИЧНИ 
ПРОДУКТИ 



След като стъкленият съд с 
избраната субстанция се постави в 
Чашката, на апарата се  включва 

избраната  КОЗМЕТИЧНА програма, с 
която ще се зарежда субстанцията. 

  
Когато програмата завърши, тази 
субстанция вече  става носител на 
КОЗМЕТИЧНИ лечебни  свойства от  
пренесената в нея терапевтична 

програма и може да исползва като 
натурално козметично средство. 

ИЗРАБОТВАНЕ НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ 



ПРИДАВАНЕ НА ЦЕЛЕБНИ СВОЙСТВА 
НА НАТУРАЛНИ КРЕМОВЕ 

Използването на Чашката може да 
превърне всеки крем (желателно е  
да бъде от натурални продукти) в 

мощно лечебно средство.  
Биорезонансните програми, с 

които могат да се обогатят 
качествата на  

даден крем на практика са 
неограничени. Лечебното 

въздействие на крем, обработен 
със съответната програма  

може да има многократно по-бърз 
здравословен ефект. 

 



ПРИДАВАНЕ НА ЦЕЛЕБНИ СВОЙСТВА 
НА НАТУРАЛНИ КРЕМОВЕ 

С обогатен крем, тоник, тоалетно 
мляко, билкови извлеци и др., 

може да се въздейства 
едновременно върху външната 

проява - като се  
напръска или се намаже, и върху 
целия организъм - чрез лечебната  

програма от апарата.  
Кремовете и субстанциите могат 
да се използват самостоятелно 

или 
паралелно с програмите от 

апарата. 
 



Използването на Чашката дава 
възможност за обогатяване на 

различни масла с допълнителни 
лечебни свойства. 

В практиката на масажисти, 
рехабилитатори, кинезитерапевти, 

както и за домашно прилагане 
много често се използват масла. 

Такива масла, вкл. етерични, могат 
да въздействат много ефективно, 
тъй като проникват през кожата и 

бързо достигат до увреденото 
място. 

 

ОБОГАТЯВАНЕ С ЛЕЧЕБНИ КАЧЕСТВА 
НА РАЗЛИЧНИ МАСЛА 



Маслата могат да се заредят с 
програми за подкрепа и лечение на 

мускулите, ставите, костите, 
сухожилията.  

Във всички видове терапии, при 
които се прилагат масла и маслени 

субстанции, ценно комбиниране може 
да бъде обогатяването на  

маслата с биорезонансна програма. 
 Допълнително - за по-силно 
въздействие, могат да бъдат 

обогатени с лечебна биорезонансна 
програма и различните видове луга и 

др. 
 

ОБОГАТЯВАНЕ С ЛЕЧЕБНИ КАЧЕСТВА 
НА РАЗЛИЧНИ МАСЛА 



ОЛВИЯ ИНФ ООД 
www.olviacenter.com 

1202, Бул. Сливница 178, ет.3 
+359 988 878 696 

E-mail: olvia.inf@gmail.com 
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