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ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТРИЦАТЕЛНИЯ ЗАРЯД 

ВЪРХУ ОРГАНИЗМА НА ЧОВЕКА. 

 

ТАЙНАТА НА ОЗДРАВИТЕЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

НА АКУМУЛИРАЩИТЕ ДРАЖЕТА НА КОМПАНИЯ APL 

 

ИСТИНАТА е тази:  

не само съвременните изследвания показват, че отрицателният заряд помага и 

дава добри резултати при преодоляване на различни заболявания. Но този факт 

е отбелязан и в редица исторически документи, събирани в продължение на 

столетия. 

И така, какво представляват акумулиращите дражета на компания APL  

и по каква технология се произвеждат?  

Технологията Acumullit SA (Акумулиране на  Сила) за първи път е разработена 

от италианския учен биохимик Джовани Густо - в биохимичната лаборатория "Vita 

Eterna" (Верона, Италия). Резултатите от многогодишната практика показват, че тази 

технология заема особено място в съвременната профилактична медицина. При нея 

за първи път в хранителната промишленост е приложена екстракция на биологично-

активните вещества чрез електрически ток с високо напрежение и с отрицателен 

заряд. 

При използването на тази технология, в момента на екстрахирането всички 

биологично-активни вещества се разпадат на миниатюрни нано-частици, които са 

заредени с отрицателен заряд. По време на процеса биологично-активните 

вещества се капсуловат в дражето във вид на множество миниатюрни нано-обвивки. 

Готовият продукт – вече като акумулиращо драже, мигновено се полага във 

вакуумната опаковка на блистера и по този начин се избягва всякакво окисляване от 

околната среда. С тази технология максимално се съхраняват полезните природни 

свойства на биологично-активните вещества до тяхната употреба. 

Акумулиращото драже в нано-обвивка, заредено с отрицателен заряд и 

съдържащо биологично-активните вещества, попада сублингвално (подезично, от 

лат. sub - под и lingua – език, фармакологичен термин, който означава приемане 

на препарати, като се поставят под езика) в устната кухина. Съставките на 

дражето за секунди навлизат в кръвообращението, тъй като поставени под езика, 

се абсорбират веднага. 

И още нещо - акумулиращи дражета в нано-обвивка, заредени отрицателно и 

всмукани в кръвта, като интелигентен продукт, мигновено откриват именно 

болната клетка Т. е. тази, която има най-малък отрицателен заряд. През мембраната 
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на клетката активните вещества от дражето проникват в нейното ядро и я зареждат 

с необходимия й отрицателен заряд. И в същото време я насищат с биологично-

активните вещества, които се съдържат в тях. Това моментално поражда ефект на 

регулиране и на регенериране на клетката. С две думи – произтича двоен ефект: от 

една страна клетката се поляризира-балансира и от друга – се насища с всички 

необходими полезни природни вещества. 

 

Ето какво казва 

самият учен-изобретател Джовани Густо: 

"Acumullit SA (Акумулиране на Сила) е нашата иновативна технология, 

която позволява да се съхранят всички чудотворни свойства на натуралните 

природни екстракти до момента, в който веществата попаднат в клетките на 

организма. 

Благодарение на Acumullit SA вие можете да приемате необходимия ви 

комплекс от минерали и витамини където и когато ви е удобно. И ще получите от 

това не само удоволствието от вкуса им, но и ползата от тях. Никакви чаши, таблетки 

и капсули, разредени сокове, неефективни прахчета и спрейове – само вкусни 

дражета от растения, треви и плодове. 

Ние успяхме напълно да осигурим на организма онзи състав от елементите, 

който той изработва активно само до 30-годишна възраст. Ние открихме 

формула, при която, например Коензим Q10 в съчетание с витамини и с мощни 

антиоксиданти, може да бъде използван под всякаква форма като допълнение към 

храната. Нещо повече, ние създадохме най-простата и удобна форма за приемане 

на този елексир на младостта.  

Това са бонбони! – нашите чудодейни акумулиращи дражета. Благодарение 

на технологията на акумулиращите дражета, всички полезни природни 

хранителни вещества се намират в своето естествено състояние. Това помага 

на клетките на организма максимално да усвоят витамините и минералите от 

дражетата.  

Ние напълно променихме начина на приемане на полезните природни 

вещества, тъй като чрез технологията Acumullit SA се заобикаля стомашно-

чревния тракт. Действието на продукта започва още в устната кухина, 

откъдето през лигавицата активните природни полезни вещества попадат 

директно в кръвта. Това обяснява бързите резултати от дражетата при 

подобряване на здравето. Нашата иновативна технология Acumullit SA е 

съвършено безопасна за организма: екстрактите на лечебните растения, на 

тревите и на плодовете нямат странични ефекти, не се натрупват в организма 
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и не предизвикват зависимост, тъй като те са 100% на растителна основа. Това 

в крайна сметка способства за оптимално високата усвояемост.“ 

Всички живи организма, както и човекът, се раждат и се развиват в естествените 

условия на планетата Земя. Тя има една важна особеност – нашата планета 

представлява постоянно отрицателно заредено поле, а атмосферата около Земята 

има положителен заряд. Това означава, че всеки организъм е „програмиран“ да се 

роди и да се развива в условията на постоянно електрично поле, което съществува 

между отрицателно заредената Земя и 

положително заредената атмосфера. Това 

играе много съществена роля при всички 

биохимични процеси в нашия организъм. 

При наелектризиране между атмосферата, 

която има положителен заряд и Земята, която 

е с отрицателен заряд, настъпва равновесие 

между зарядите. Тялото на човека - по природа 

съблечено и босо, съдържа (както и атмосферата) 80% влажност. И когато е в 

контакт със Земята, по своите биологични свойства, то представлява едно цяло с 

нея. 

 Както казахме, когато човек се ражда, според природата си, трябва да ходи 

бос по Земята. Т. е. да няма обувки и дрехи, които да го изолират от електричното 

поле на планетата. Съвременната цивилизация изключва такъв начин на живот на 

човека, което предопределя изкуственото изолиране на човешкото тяло от 

отрицателно зареденото поле на Земята.  

Когато външното електрично поле на Земята е отслабено или, което е още по-

лошо – отсъства, организмът попада в критична ситуация. Тя се поражда в резултат 

от понижаването или отсъствието на естественото въздействие на земния 

отрицателен електричен заряд и това води до сериозно и бързо влошаване на 

здравето. 

Като знаем всичко това, ние сами можем да си отговорим на въпроса: „Защо и 

как отрицателните електрични заряди на акумулиращите дражета на компания 

APL помагат на човешкия организъм?“ Като използваме акумулиращите дражета, 

наситени с отрицателен електричен заряд, ние по естествен начин компенсираме 

постоянно увеличаващия се дефицит от отрицателен заряд от Земята. И става дума 

не само за възстановяване и за саморегулиране на организма – става дума също и 

за пресъздаване на естественото електрично поле на клетките вътре в организма. 

При този подход, като използва акумулиращото драже всеки ден, човек може да 
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подобри, да съхрани, да увеличи и да си върне загубеното здраве и да достигне до 

активно дълголетие. 

 

Малко биология 

Д-р Алберт Крюгер още в 50-те години на миналия век е провел изследвания в 

областта на микробиологията и на невробиологията. Той е изяснил, че излишъкът 

на положителни йони предизвиква свръхпроизводство на серотонин – много 

активен хормон, който предава импулсите между нервните клетки на човешкия 

мозък, контролира апетита, съня, настроението, емоциите на човека. В резултат от 

излишното отделяне на серотонин при положителната йонизация, се наблюдават: 

раздразнителност, напрегнатост, изтощение, влошаване работата на сърдечно-

съдовата система, хиперфункция на щитовидната жлеза, виене на свят, главоболие, 

депресия, безпокойство и други неприятни усещания и състояния. 

Като достоверна информация от медицинския справочник, ви обръщаме 

внимание на това, как помагат на човешкия организъм отрицателно 

заредените йони: 

 способстват за оптимизиране обмяната на веществата, за премахване на 

напрежението, за освежаване на организма и за повишаване на интелектуалните 

способности 

 повишават еластичността на кръвоносните съдове, разрушават вредните 

отлагания по стените на съдовете 

 намаляват честотата на онкологичните процеси 

 значително понижават електростатичното натоварване от работещите 

телевизори и компютърни монитори 

 премахват миризмите 

 оказват благоприятно оздравително влияние при: заболявания на 

дихателните органи, острите и хронични заболявания УНГ-органите (уши, нос, 

гърло), алергиите. При това съществено намалява рискът от остри респираторни 

заболявания и от други вирусни инфекции, повишава се имунитетът.  

За съжаление, в съвременния живот ние сами сме си създали обкръжаваща 

среда, при която сградите и транспортните средства често са суперзаредени с 

вредни положителни йони, вследствие на това, че пластмасовите и металните 

вентилатори, филтри и климатици, флуоресцентното осветление, електричното и 

електронното оборудване, телевизионните и компютърните екрани, средствата за 

комуникации, изкуствените влакна в килимите, в дрехите и в тапицериите намаляват 

нивото на отрицателните йони и увеличават количеството на положителните. 
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Какви изменения се случват в организма на човека, 

след като той започне да приема акумулиращите дражета на APL? 

Когато приеме акумулиращите дражета на APL, човек може по-добре да 

преодолява проблемите, които възникват от положителната йонизация и, разбира  

се, в резултат на употребата им да се излекува от болести. 

От различните системи на организма, които са най-чувствителни и реагират при 

ползването на акумулиращите дражета, първо място заемат: кръвообращението 

(микроциркулацията), след това са сърдечно-съдовата, мускулната, храносмила-

телната, пикочно-половата, нервната, ендокринната, дихателната и костната 

система. 

Нека обърнем по-специално вни-

мание на подобряването на кръвообра-

щението на организма. Системата на 

кръвообращението осигурява на орга-

низма веществата, които са му необхо-

дими  за жизнената дейност. За доставя-

нето на кислород в органите, тъканите и 

в клетките отговарят еритроцитите – 

черве-ните кръвни телца, които имат 

естествен отрицателен заряд. По този начин, когато се движат в кръвта, 

благодарение на заряда, те се отблъскват едни от други и в резултат се наблюдава 

оптимално движение на кръвта и нормално доставяне на кислород и на хранителни 

вещества на ниво клетки. 

Под въздействието на замърсената околна среда, на свободните радикали, 

натъпканата с нитрати и с Е-та храни, на некачествената вода и замърсения въздух, 

еритроцитите в кръвта започ-

ват да губят своя естествен 

отрицателен заряд. В резул-

тат  на това в определени зо-

ни започва образуването на 

специфични групи еритроци-

ти. Това от една страна затру-

днява движението на кръвта - 

тя се движи по-бавно и от 

друга - доставянето на кисло-

род в тъканите и в клетките 

става неефективно. Освен 

тромбоцити 

еритроцити 

левкоцити 

чист кръвоносен съд 

След 
примането 

Kръвоносен съд с плаки 

До приемането на 
акумулиращите дражета 
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това, в определени тесни участъци на кръвоносната система тези групирани 

еритроцити не могат да преминат, което напълно нарушава кръвообращението.  

Като цяло, нарушеното кръвообращение води до сериозни проблеми със 

съдовата система, и основно - до повишаване на артериалното налягане, а като 

следствие - до варикозно разширени вени и тромбофлебит. 

Под въздействието на отрицателно заредените йони на акумулиращите 

дражета, еритроцитите в кръвта постепенно възстановяват своя отрицателен заряд. 

От това следва нормализиране на движението на кръвта, разбиват се 

еритроцитните натруп-вания, повишава се преносът на кислород и на хранителни 

вещества до всяка клетка и по естествен начин се нормолизират клетъчното хранене 

и обменните процеси в организма.  

  Благодарение на нормализирането на системата на  кровообращението, се 

нормализира и се стабилизира артериалното налягане. Вследствие повишената 

скорост на движение на кръвта и премахнатото струпване на еритроцитите, кръвта 

престава да притиска стените на съдове и те спират да се  разширяват. Трябва да 

се отбележи, че приемането на акумулиращите дражета на APL водят до 

стабилизиране на артериалното налягане, дори при хора с хронична хипертония. 

 

Комплексно влияние на отрицателния електричен заряд 

върху  организма на человека - според медицинския справочник: 

 Повишава се проникването в клетъчните мембрани, което активира всички 

обменни процеси на клетъчно ниво. 

 Намаляват се тромбоцитната адхезия (залепването към стените на съдовете) 

и тромбоцитната агрегация (слепването помежду им). Този ефект  значително 

намалява способността за  образуването на тромби в кръвоносните съдове. 

 Отбелязва се намаляване на налягането в системата на дълбоките и на 

подкожните вени, на артериите. Едновременно с това се повишава тонусът на 

стените на съдовете,  променят се устойчивостта и еластичността  им, както и 

биоелектричното съпротивление на стените на кръвоносните съдове. 

 Повишават се съдовата и епителната проницаемост и като пряко следствие 

от това се ускорява намаляването на отоците и разтварянето на въведените в 

организма лекарствени вещества. Благодарение на този ефект, лечението чрез 

отрицателен заряд е намерило широко приложение при травми, рани и 

последствията от тях. 

 Периферната нервна система реагира на действието на отрицателния 

еектричен заряд с понижаване на чувствителността на периферните рецептори. 

Това има обезболяващ ефект и увеличава проводимостта, което влияе благотворно 
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за възстановяване функциите на травмираните периферни нервни окончания - за 

сметка на подобряване ръста на аксоните, на тяхната миелинизация и на спиране 

на развитието на съединителна тъкан в тях. Ефектът на спиране на болката в 

електротерапията се обяснява и с факта, че под въздействието на отрицателния 

електричен заряд в организма се повишава синтеза на ендорфини – това са 

специфични хормони, които мощно потискат болката. 

 В макромолекулите (ферменти, нуклеинови киселини, протеини и др.) 

възниква заряд и тяхната електровъзприемчивост се променя. Вследствие на това 

електричната енергия на макромолекулите може да превиши енергията на 

топлинното движение и като следствие отрицателният електричен заряд, дори в 

терапевтични дози, предизвиква изменения в ориентацията и в концентрацията на 

биологично-активните молекули. Това се отразява на кинетиката на биохимичните 

реакции и на скоростта на биохимичните процеси.  

 Наблюдава се пренастройка в ориентацията на течните кристали, които 

основно изграждат клетъчната мембрана и много от вътреклетъчните структури. 

Предизвиканата нова ориентация и деформация на течнокристалните структури 

(мембрани, митохондрии и др.) под влияние на електричното поле въздействат 

върху пропускателната способност на мембраните, а тя играе важна роля в 

регулирането на биохимичните процеси и на изпълняваните от тях биохимични 

функции. 

 Действието на отрицателния електричен заряд върху нервната система се 

характеризира с изменения в условно-рефлекторната дейност на физиологичните и 

на биологичните процеси. Това се случва за сметка на стимулиране процесите на 

инхибиране, което обяснява възникването на седативен ефект и на благоприятния 

ефект на отрицателните заряди върху съня и емоционално напрежение. 

 Подобрява се дейността на ендокринната система. Разширяването на 

кръвоносните съдове осигурява по-висок приток на хормони в различните части на 

тялото. Тъй като едни жлези с вътрешна секреция стимулират отделянето на 

хормони от други жлези, то ефектът от подобряването на хормоналните функции 

понякога може да бъде много силен. 

 Съдържанието на натриеви йони в тъканите се понижава и едновременно с 

това се повишава концентрацията на калиеви йони, а това свидетелства за 

изменения в проницаемостта на клетъчната мембрана. 

 Отбелязва се намаляване съдържанието на желязо в мозъка, в сърцето, 

кръвта, черния дроб, мускулите, далака и повишаването му в костите. 

Преразпределението на желязото е свързано с изменение състоянието на органите 

на кръвотворенето. При това се повишава съдържанието на мед в мускула на 
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сърцето в далака, в тестисите – така се активират адаптивно-компенсаторните 

процеси в организма. 

 Нараства биологичната активност на магнезия. И това води до намаляване 

развитието на патологични процеси в черния дроб, сърцето и в мускулите. 

 Електротерапията забележимо подобрява паметта, което обяснява по-пълно-

ценната невронна връзка за качествено предаване на информация, която изисква 

висока проводимост. С течение на времето и с отлагането на шлаки невронните 

връзки отслабват, а въздействието на отрицателния електричен заряд подпомага 

тяхното възстановяване. Електротерапията в областта на главата е ефективна при 

безсъние и неврози. 

 Наблюдава се бърз и дълготраен ефект на очистване на кръвоносните съдове 

от калциеви и от холестеринови натрупвания. Това е допълнителен положителен 

ефект към общото възстановяване на кръвоносната система и на метаболизма в 

организма. 

 Инсултите (кръвоизлив в мозъка), са два типа: хеморагичен (реален 

кръвоизлив) и исхемичен (поради недостиг на кислород). И в двата случая е 

необходима електротерапия. Тя подпомага укрепването на съдовете, повишава 

тяхната еластичност, а при исхемичния инсулт премахва кислородния глад на 

мозъчните тъкани. 

 Предполага се, че действието на отрицателния електричен заряд увеличава 

притока на енергия в областта на акупунктурните точки, увеличава местния кръвен 

поток, разширява капилярите, активира енергийния обмен, влияе върху обмяната на 

веществата и има бактерицидно действие. 

Както става ясно, отговорите на въпросите: Защо и Как отрицателният 

електричен заряд помага на нашия организъм? - са многостранни. Най-главният от 

тях е, че този метод на въздействие не изисква професионални знания и умения или 

специална подготовка, за да бъде прилаган. Методът има гарантирани резултати и 

практически отсъстват противопоказания. 

 

 Върху кои тъкани и органи 

оказва влияние отрицателният заряд? 

Отрицателните електрични заряди влияят върху работата на нервната система, 

върху кръвното налягане, тъканното дишане, обмяната на веществата, 

температурата на тялото, процеса на кръвотворене. При тяхното въздействие се 

променят физико-химичните свойства на кръвта, съдържанието на захар в кръвта, 

електрокинетичния потенциал на еритроцитите. И това далеч не е пълният списък. 

Тази универсалност на физиологичното въздействие на отрицателните електрични 
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заряди се обяснява с това, че те влияят върху основните физико-химични процеси, 

които протичат в организма. 

 

Какво е противоположното действие на положителните  

и на отрицателните електрични заряди? 

 Под влияние на отрицателните заряди намалява скоростта на утаяване на  

еритроцитите, а положителните заряди предизвикват обратен эффект. 

 Отрицателните заряди влияят върху намаляване вискозитета на кръвта, а 

положителните заряди предизвикват учеличаване на вискозитета на кръвта. 

 Видимо се променя състава на клетките на кръвта: зарядите с отрицателен 

знак увеличават броя на еритроцитите и намаляват броя на левкоцитите. 

Положителните – предизвикват обратния процес. 

 Променят се обменните процеси в организма: под влияние на 

отрицателните заряди количеството на калия намалява, а калцият се увеличива, 

при положителните заряди това съотношение се променя в противоположна 

посока. 

 Отделената при физическа работа и натрупана млечна киселина в кръвта 

бързо се премахва под влиянието на отрицателните електрични заряди и 

нараства под влиянието на положителните заряди. 

 Под въздействието на отрицателните електрични заряди нараства 

тъканното дишане - средно с около 50%. Сеансите с отрицателна електротерапия 

повишават консумацията на кислород и отделянето на  въглероден двуокис. 

 Електротерапията с отрицателен заряд увеличава съдържанието в кръвта 

на продуктите от белтъчния разпад и съответно – стимулира уриноотделянето. 

Важен е и фактът, че вместо закономерното повишаване на кръвната захар - 

отбелязвано при здравите хора под влиянието на отрицателните заряди, при 

болните от диабет зарядите от микросферата с отрицателен знак предизвикват 

отчетливо намаляване съдържанието на захар в кръвта. 

 Зарядите с отрицателен знак в микросферата способстват за предпазване 

от авитаминоза В, С и Д. Това се обяснява с тяхното стимулиращо действие върху 

образуването на витамини и натрупването им в кръвта и в тъканите. 

 

Влияние на положителните и на отрицателните заряди 

върху психоемоционалното състояние на човека. 

Особено контрастно е действието на отрицателните и на положителните елек-

трични заряди върху психоемоционалното възприемане на обкръжаващия ни свят. 
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Отдавна е забелязано, че в непроветрени помещения човек изпитва различни 

дискомфортни състояния като: вялост, умора, загуба на апетит, главоболие, 

безсъние, слабост, виене на свят, отслабена памет и др. Това води до безпокойство, 

падане на защитните сили на организма и предразполага към преждевременното му 

изхабяване и стареене. Забелязано е, че в подобни помещения има излишък на 

положително и недостиг на отрицателно заредени частици. 

Върху състоянието на организма оказва влияние и времето: в дъждовно и 

облачно време - особено през есента, когато броят на отрицателните йони във 

въздуха намалява до минимум, често възникват инфекциозни заболявания, 

обострят се хроничните състояния, човек пада духом, настроението става 

меланхолично. Установено е, че именно въздушните йони с положителна полярност 

оказват крайно неблагоприятно въздействие върху хората с по-слабо телосложение, 

върху възрастните болни от ревматизъм и неврастениците, като предизвикват 

болки, слабост, втрисане. 

 

Приемане на акумулиращите дражета на компания APL 

с профилактична и с лечебна цел. 

Изследванията на профилактичното приемане на акумулиращите дражета на 

компания APL свидетелства, че както при практически здравите хора, така и при 

хората с различни заболявания, бързо се нормализират общото емоционално 

състояние и работата на сърдечно-съдовата система, подобрява се сънят, 

намаляват се високото кръвно налягане и умората, повишава се вниманието, 

подобрява се умствената и физическата дейност, нормализира се опорно-

двигателната система, възстановява се нивото на захар в кръвта, подобрява се 

състоянието на пикочно-половата система, нормализира се ендокринната система, 

подобрява се еректилната функция, намалява необходимото време за почивка, 

създава се бодър нервно-психичен тонус, което помага за много по-бързото 

възстановяване на трудоспособността. При това се намалява честотата на 

дишането - то става ритмично и дълбоко.  

Именно на голямата концентрация на отрицателни електрични заряди се 

дължат профилактичните свойства на акумулиращите дражета, които през 

лигавицата бързо насищат кръвта, бързо намират болната клетка, проникват в 

нейното ядро и я насищат с минусов заряд. Дражетата също така са обогатени с 

много различни витамини и минерали, с което се постига двоен ефект на изцеление 

на всякакъв  вид недостиг и на болестите в организма.  

Съгласете се, че правилното доставяне на подхранващи биологично-активни 

вещества до всяка клетка – през кръвта, в голяма степен определя работата на 
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всички органи и системи в човешкия организъм. И другият най-главен елемент на 

акумулиращите дражета – фактът, че те са заредени с отрицателен заряд, който 

възстановява нормалната поляризация на клетката и активира работата на всички 

ферментни системи. 

Въпросът обаче, е друг: Защо именно отрицателният заряд, а не някакъв друг 

физически фактор, е така важен за организма? Отговорът на този толкова важен 

въпрос - колкото и да е странно, е твърде простичък: Положителният заряд 

практически съпровожда всичко, което е чуждо за организма: паразити, 

вируси, инфекции, холестерин, възпаления, гъбички, бактерии. В същото 

време електичните заряди със знак минус ясно фиксират здравословните 

процеси в организма.  

Затова отслабването на отрицателните заряди или смяната им с положителни,  

грубо нарушава човешкото здраве!  

С две думи – коригирането на електричния заряд в човешкия организъм е 

естествен природен метод. Той привежда в нормално състояние всички системи, но 

преди всичко - съдовата система, която за съжаление, по медицинската статистика 

страда повече от всички останали системи. 

При използването на заредените с минусов заряд акумулиращи дражета на 

компания APL, са напълно доказани и имат най-голямо значение за клиниката 

следните действия: седативно, хипотензивно, противовъзпалително, 

противооточно, болкоуспокояващо и регенериращо трофиката. При определени 

условия, а в частност при въздействие върху големите съдове, отрицателните 

електрични заряди на акумулиращите дражета оказват дезагрегационен и 

хипокоагулиращ ефект, подобря-ват микроциркулацията и регионалното 

кръвообращение, влияят благоприятно върху имунореактивните процеси и на тези 

във вегетативната нервна система. 

Проблеми и заболявания, при които се препоръчва 

приемането на акумулиращите дражета на APL. 

 

Сърдечно-съдова система 

 хипертонична болест I и II степен 

 ИБС със стабилна стенокардия 

 вегетативно-съдова дистония 

 постинфарктна кардиосклероза 

 аритмия 

 тахикардия 

 хипотония. 
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Централна и периферна нервна система 

 нарушение на гръбначно-мозъчното кръвообращение 

 исхемичен мозъчен инсулт 

 неврити, полиневропатии от различен произход 

 невралгии 

 неврози 

 неврастения 

 мигрена 

 депресия 

 пролетна умора 

 хронична умора 

 стрес, безсъние 

 травми на гръбначния стълб, гръбначен мозък. 

 

Заболявания на съдовете 

 атеросклероза  I, II, III стадий 

 синдром на  Рейно 

 варикозно разширени вени 

 тромбофлебит 

 лимфостаза 

 хронична венозна и лимфовенозна не-  

           достатъчност 

 тромбофлебит на поверхностните и  

            на дълбоките вени.

 

Заболявания и увреждания на опорно-двигателния апарат 

 

 деформираща остеоартроза 

 полиартрити с различна етиология 

 натъртвания 

 разтягания 

 изкривявания 

 счупване на кости 

 ревматизъм. 

 

 

Стесняване проходимостта 
на съдовете 

Атеросклеро- 
тична плака 
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Заболявания на белодробната система 

 

 

 остри пневмонии 

 хроничен бронхит 

 бронхиална астма 

             (освен хормонозависима) 

 туберкулоза  

             (неактивна форма). 

 

Заболявания на стомашно-чревния тракт 

 

 

 язвена болест на стомаха и 

                на дванадесетопръстника 

 хроничен гастрит 

 панкреатит 

 дискинезия на жлъчните пътища 

 колит. 

 

УНГ-патологии 

 ринит 

 хроничен ринит 

 риносинузит 

 хроничен фарингит 

 хроничен отит 

 ларингит 

 трахеит.

 

Подостри и хронични заболявания на пикочно-половата система 

 

 цистит 

 уретрит 

 пиелонефрит 

 простатит 

 импотенция и понижена потенция 

 болезнена менструация, климакс. 
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Кожа 

 

 вяло гранулиращи рани 

 изгаряния 

 измръзвания 

 рани от залежаване 

 екзема. 

 

 

 

 

Предоперационна подготовка и следоперационна рехабилитация 

 сраствания 

 повишаване на имунния статус. 

 

На базата на казаното дотук, може категорично да се каже, че акумулиращите 

дражета на компания APL са продукт на новото време и от ново поколение. Това е: 

 ноу-хау с иновативната технология Acumullit AS, която 100% е базирана на 

растителни продукти  

 няма противопоказания 

 не влиза в класа Биологично активни добавки (БАД).  

Това е хранителен продукт, който съдържа биологично-активни вещества. В него 

всички полезни природни вещества са съхранени в първоначалния си естествен вид, 

благодарение на специалното им екстрахиране чрез електрически ток с високо 

напрежение и с отрицателен заряд.  

При тази технология се акумулира силата на екстрактите (синергизмът) от всички 

растения, треви, плодове, горски плодове, които се използват като суровина. В крайна 

сметка се постига ефективен здравен резултат.  

Това е най-удобната форма за достигане до бързи резултати и тя няма аналог в 

света. И това е ексклузивният продукт на компания APL. 

 

 

 


