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Увод

Едва ли има човек, който да не знае какво представлява магни-
тът. Всеки е държал в ръцете си къс от този „магически” материал 
и се е възхищавал на силата, с която той привлича различни метал-
ни предмети. И макар, че с тази сила хората са се сблъсквали пре-
ди хиляди години и до ден днешен „тайната” на магнитното поле, 
което образува всеки магнит около себе си, не е напълно разгадана. 
И въпреки това, днес няма област от съвременната техника, в която 
магнитите или магнитните полета да не намират достатъчно широ-
ко приложение.

За радост, в последните години магнитите се завръщат и на едно 
място, на което са били много, много отдавна  - на полето, в което 
се води борба за възстановяване на човешкото здраве. Днес маг-
нитите се прилагат широко в медицината, има радица уреди, кои-
то са с магнитни свойства и намират приложение в лечението при 
различни заболявания. Едно от най-успешните и широкозастъпени 
приложения на магнитотерапията е създаването на магнитни ук-
рашения, които съчетават в себе си красота, естетическа наслада 
и здраве.  

С помощта на тази информация достъпно и последователно ще 
се опитаме да отговорим на няколко важни въпроса, а именно: не-
обходимо ли е човек да ползва магнити и кога това се препоръчва, 
защо и как помагат магнитите, какви магнити могат да дадат добър 
резултат при индивидуална употреба, как можем да ползваме маг-
нитите за да получаваме добри резултати в своята практика.

Ако успеете до откриете отговорите на тези въпроси, аз съм си-
гурен, че това ще ви направи по-силни, по-здрави, повече самос-
тоятелни, защото ще се докоснете до една от хилядолетните тайни 
на човечеството.
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 Неодимови магнити

Природните магнити се образуват от вулканична лава, съдър-
жаща желязо и атмосферен азот. Такъв тип магнити са ползвани 
от хората хиляди години назад. Днес в практиката се използват 
различни видове магнити, като преимуществено се използват по-
стоянни феромагнити, магнити на основата на различни сплави, 
електромагнити и др. Най-широко пирложение за индивидуална 
магнитотерапия днес намират т.нар. неодимови магнити. 

Какъвто и тип да е магнита, около него се разпространява маг-
нитно поле (фиг.1), чиято основна характеристика е магнитната 
индукция, измервана в Гауси. Това е мерна единица, която измерва 
силата на магнитното поле и показва броя магнитни силови ли-
нии, пресичащи площ от 1 
кв.см. 

Мерната единица гаус 
е кръстена на математика 
Карл Фридрих Гаус. Кол-
кото повече гауса е един 
магнит, толкова по-силно е 
действието на магнитното 
му поле и толкова по-навъ-
тре прониква магнитното 
поле в тялото на човека. 

Силата на магнитното поле често се представя в Тесли, като 1 
Тесла = 10000 Гауса. 

Във всички изделия, които предлагаме, се използват т.нар. нео-
димови магнити. Този вид магнити е създаден на основата на раз-
работките на професор Гест Волин и се произвежда от компанията 
“Sumitoto Special Metals” в Япония. Представлява сплав на желязо, 
бор и неодим и химическата му формула е NdFeB. 

Огромното предимство на неодимовите магнити е, че те съчета-
ват малки размери с достатъчна сила на магнитното поле. Така на-
пример неодимов магнит с индукция 200 Гауса има маса 1 грам, а 
железен магнит със същата магнитна индукция има маса 10грама.  

Наред с това неодимовите магнити са изключително здрави, ус-
тойчиви и запазват магнитните си свойства.

Фиг.1 Магнит с магнитното му поле



5

Историята на магнитолечението

Използването на магнитите за лечение има дълбоки корени в 
древността. Не съществува велика цивилизация, в която магнити-
те в една или друга форма да не са се ползвали за подобряване 
състоянието на определени органи и системи в организма. Макар 
и в нечисто състояние, а като магнитни руди, първите сведения за 
приложението на магнитотерапията се срещат в текст от 2000 г. 
пр.н.е. – в древен Китай. В „Императорската книга по вътреш-
на медицина” се среща текст, който препоръчва прилагането на 
магнитни камъни за корекция на дисбаланса на енергията „Ци” 
или – „живата сила”. 

В Древен Египет съществуват десетки документи, доказващи 
приложението на магнитотерапията за възстановяване на човеш-
кото здраве. Една от легендите от тези времена, свързва неземната 
красота и жизненост на Клеопатра с факта, че тя постоянно носила 
магнитна лента на главата си. Много са случаите на документи-
рано използване на магнити от индийци, араби, евреи и друти 
древни народи.

Истински бум в магнитотерапията се наблюдава в Древна 
Гърция. Бащата на съвременната медицина Хипократ, великият 
философ и учен Аристотел, описват терапевтичните свойства на 
магнитната руда и нейното приложение. Около 200 г. пр.н.е. гръц-
кият лекар Гален, открива и описва обезболяващото действие на 
магнитнте предмети. 

Изучавайки историята на магнитотерапията прави впечатление 
наличието на интересен документ от неизвестен автор, датиран в 
752г., а именно: „…сложете магнитен прах на раната, за да нама-
лите болката и спрете кръвотечението.” В края на 10 век персий-
ски учен описва приложението на магнитите за подпомагане при 
различни състояния като мускулни спазми и болезнени възпале-
ния. По-късни документи разкриват използването на магнитите за 
увеличаване силата на мускулите и костите, за лечение на ставни 
болки, подобряване състоянието на бъбреците, очите и др.

В края на 15 и началото на 16 век, редица европейски учени 
започват усилено изучаване на приложението на магнитотерапията 
за лечение. Цяла поредица документи, доказващи ефективността 
на магнитното поле през 1530г., публикува Парацелз. През 18 век, 
лекар на име Месмер пише своята дисертация на тема магнетизма, 
която в последствие става основополагаща за магнитотерапията в 
западната култура. Броят на научните експерименти и публикации 
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започнал да нараства много бързо и през 1777г. се появява първото 
детайлно изследване на магнитотепарията и нейната история, про-
ведено от Абот Ленобъл от френското кралско общество по меди-
цина. Именно той създава различни по форма магнитни предмети 
в зависимост от мястото на приложение, препоръчва използването 
на магнитни гривни и украшения с терапевтична цел. В своя труд 
той описва успешни резултати при лечение на зъбобол, артрит, на-
прежение, стомашни болки, конвулсии и много други.

За дългите години на използване, магнитотерапията от метод 
на народната медицина се превърна в научно обоснован метод на 
лечение при различни проблеми, прилаган днес при милиони хора, 
с изключително добри резултати и висока ефективност, достигаща 
80-90%. При това голяма част от хората преди това безуспешно 
са лекувани с химически лекарствени препарати, често прекарали 
операции, без да получат от това желаните резултати. 

През 1976г., д-р Никагава, главен лекар в Токийска болница, 
първи в съврменната наука и медицина въвежда понятието „синд-
ром на дефицит на магнитно поле”. Това той прави след като 
изследва 11786 пациенти, привърженици на магнитотерапията и 
описва основните симптоми на това заболяване, а именно: обща 
слабост, уморяемост, понижена работоспособност, нарушен сън, 
главоболие, болки в ставите и гръбнака, патология в сърдечно-
съдовата система, хипер- и хипотония, нарушения в храносмила-
телната система, проблеми с простатната жлеза, гинекологични 
дисфункции и редица други проблеми. Разбира се, дефицитът на 
магнитно поле не е единствена причина за изредените проблеми, 
но безусловно съставя значителна част от етиологията на тези про-
цеси. Какво дава основание на д-р Никагава да въведе този термин, 
който директно свързва толкова заболявания с липсата на магнит-
но поле или необходимостта от неговото възстановяване? 
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Защо и как магнитите помагат?

Това, че магнитите помагат и дават добър резултат при различ-
ни проблеми показват не само съвременните резултати, но както 
видяхме и многото исторически сведения, водещи началото си от 
преди 4000 години. Отговорите на въпроса защо и как магнитите 
помагат могат да се разделят на две групи, а именно:

От една 
страна маг-
нитите играят 
роля на естест-
вена компенса-
ция на отслабе-
ното естествено 
магнитно поле 
на Земята, а от 
друга страна 
благодарение 
на чисто био-
химичното и 
б и о ф и з и ч н о 
действие на 

магнитното поле 
върху обменните процеси настъпва бързо възстановяване на раз-
лични функции, органи и системи в организма. 

Всички живи организми, в това число и хората се раждат и раз-
виват в естествените условия на планетата Земя. Освен като място, 
в което може и се развива живот, Земята има една важна особеност 
– нашата планета представлява постоянен магнит, развиващ около 
себе си постоянно магнитно поле (магнитосфера) (фиг.2). 

Казано по друг начин, това означава, че всеки човешки органи-
зъм е „програмиран” да се ражда и развива в условията на посто-
янно земно магнитно поле, което има изключително важна роля за 
всички биохимични процеси в организма.

Когато външното магнитно поле е отслабено или още по лошо, 
отсъства, организмът изпада в критична ситуация. Това лесно може 
да се докаже с несложен експеримент. 

Един от първите, провел подобен експеримент е канадският 
учен Я. Крейн. Той е изследвал организми, които са поставяни в 
специални камери, с по-малко от земното магнитно поле. След 72-

Фиг.2 Магнитното поле на Земята
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часов престой в такива условия, рязко – около 15 пъти, се пони-
жава способността на бактериите да се размножават, понижава се 
невро-моторната активност при птици, при мишки се наблюдават 
сериозни нарушения в обменните процеси.  В случай на по-дълго 
пребиваване в условията на отслабено магнитно поле в тъканите на 
опитните животни възникват необратими изменения и се развива 
безплодие. Подобен експеримент провеждат и група руски учени, 
под ръководството на Л.Непомнящих. Те затварят опитни мишки в 
камери, с екранирано земно магнитно поле. След едно денонощие 
учените наблюдават начални процеси на разлагане на тъканите, 
новородените се раждали без козина и растяли болни. 

Днес са известни множество подобни експерименти и при всич-
ки тях резултатите са аналогични – намаляването или отсъствието 
на естественото магнитно поле води до трайни и бързи уврежда-
ния на здравето, при всички изследвани организми. 

Всичко това доказва, че отсъствието на естествено магнитно 
поле на Земята би имало пагубен резултат за всички живи орга-
низми. Този извод е важен, особено ако се съпостави с последните 
научни данни, които показват, че естественото магнитното поле 
на Земята бавно, но сигурно отслабва. Има данни, показващи, 
че за последните 500 години силата на земното магнитно поле 
е намаляла с 50%. Тази тъжна статистика става още по-страшна, 
ако имаме предвид, че в големите градове, особено в съвременните 
сгради, в които работим и живеем, земното магнитно поле е подло-
жено на допълнително екраниране, т.е. за нас то намалява. Всички 
тези факти показват, че човек все по-бързо се откъсва от естестве-
ните условия, в които е „програмиран” да се развива и естествено 
от това следват сериозни поражения за цялата биологична среда.

Знаейки всичко това, сами можем да дадем първия отговор 
на въпроса защо и как помагат магнитите: Ползвайки различ-
ни магнитни украшения, или други специални магнитни 
предмети с подходяща сила на магнитното поле, ние по 
естествен начин компенсираме постоянно задълбочаващия се 
дефицит на естественото магнитно поле на Земята. Тук даже 
не става въпрос за лечение или възстановяване на организма 
– тук става въпрос за възстановяване на естествения магнитен 
фон, в който човек може да се развива най-рационално и 
ефективно. 
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Биохимично и физиологично дейстиве 
на магнитното поле върху организма

Втората група отговори на въпроса защо и как магнитите по-
магат макар и по специфична, също е свързана с постоянно на-
маляващото земно магнитно поле. Нека се опитаме да изясним от 
биохимична и медицинска гледна точка какви промени настъпват в 
организма, когато започнем да носим магнитни украшения, или да 
изпитваме постоянното действие на магнитно поле. 

Установено е, че органите и системите на организма по разли-
чен начин реагират на външно магнитно поле. Избирателността в 
реакциите зависи от електрическите и магнитни свойства на съ-
ответната тъкан, различията в микроциркулацията, интензивност-
та на метаболизма и състоянието на нервомоторната динамика. 
По степента на своята чувствителност към могнитно поле, първо 
място заема нервната, след това ендокринната, сърдечно-съдовата, 
кръвообръщението, мускулите, храносмилателната, отделителна-
та, дихателната и костната система.

Основните ефекти и резултати от ползването на магнитни 
украшения са следните: 

>> Трайно подобряване на кръвообръщението в организма: 
Системата на кръвообръщението доставя на организма вещества, 
необходими за неговото съществуване. За доставка на кислород в 
тъканите, органите и клетките отговарят еритроцитите или черве-
ните кръвни телца, които имат естествен отрицателен заряд. По 
този начин движейки се в кръвта, едноименните заряди причиня-
ват взаимно отблъскване по между си и като резултат се наблюдава 
оптимално движение на кръвта и оптимална доставка на кислород 
и хранителни вещества на клетъчно ниво. Под въздействие на за-
мърсената околна среда, огромното количество свободни радикали, 
химизацията на храната, некачествената вода и замърсения въздух, 
освен че страдат всички органи и системи на организма, еритро-
цитите в кръвта започват да губят естествения си отрицателен за-
ряд. Това води до намаляване на силите, с които те се отблъскват 
взаимно и в определени зони започва образуване на групировки от 
еритроцити. Това от една страна затруднява движението на кръвта, 
тя се движи по-бавно, и естествено неефективно се реализира дос-
тавката на кислород в различните тъкани и клетки на организма. 
От друга страна в определени тесни участъци на кръвоносната 
система тези групировки не могат да преминат, което напълно на-
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рушава кръвообръщението. Като цяло затрудненото и некачестве-
но кръвообръщение води до сериозни проблеми в сърдечно-съдо-
вата система, изразявани основно в повишаване на артериалното 
налягане (фиг.3). 

>> Под въздействие на магнитно поле, еритроцитите в кръв-

та постепенно възстановяват естествения си отрицателен заряд, 
което води до нормализиране движението на кръвта, разбиват се 
групировките от еритроцити, повишава се преноса на кислород и 
хранителни вещества до всяка клетка и естествено се нормализира 
клетъчно хранене и обменните процеси в организма.

>> Благодарение на нормализиране на кръвообръщението се 
нормализира и стабилизира повишеното артериално налягане. По-
вишената скорост на движение на кръвта, отсъствието на групи-
ровки от еритроцити ускорява движението, и на кръвта и „остава 

по-малко време” за да упражнява налягане върху стените на кръво-
носните съдове. От тук естественият резултат е нормализиране на 
артериалното налягане (фиг.4).

>> Важно е да отбележим, че носенето на магнитни гривни, 

Фиг.3 Натрупани групировки от еритроцити в кръвта.

Фиг.4 Нормално разположение на структурните елементи на кръвта.
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води до трайно стабилизиране стойностите на артериалното наля-
гане, даже и при хора с хронични проблеми в тази връзка.  

>> Под въздействие на магнитно поле се наблюдава повишаване 
проницаемостта на клетъчните мембрани, което активира и подо-
брява всички обменни процеси на клетъчно ниво. 

>> Благодарение на въздействието на магнитно поле значително 
се потиска адхезивната (прилепване към стените на съдовете) и аг-
регационната (слепване помежду си) на тромбоцитите. Този ефект 
значително понижава способността на тробмоцитите да образуват 
тромби в кръвоносните съдове.  

>> При магнитотерапията се наблюдава понижаване на наляга-
нето в системата на дълбоките и подкожни вени и артериите. Едно-
временно се повишава тонуса на стените на съдовете, повишава се 
еластичността им и биоелектрическото съпротивление на стените 
на кръвоносните съдове. 

>> Под влияние на магнитното поле се повишава съдовата и 
епителна проницаемост, пряко следствие, от което е разсейването 
на отоци и приемани лекарствени препарати. Благодарение на този 
ефект, магнитотерапията намира широко приложение при травми, 
рани и последствията от тях. 

>> Периферната нервна система реагира на действието на 
магнитно поле с понижаване чувствителността на периферните 
рецептори, което определя обезболяващия ефект и повишаване 
функциите на проводимост, което благоприятно влияе на възстано-
вяването на функциите на травмираните периферни нервни окон-
чания. Болкоуспокояващият ефект на магнитотерапията се дължи 
и на факта, че в условията на магнитно поле се повишава синтеза 
на собствените ендорфини в организма – специфични хормони, ко-
ито имат ясно изразено болкоуспокояващо действие.

>> Под влияние на магнитното поле в макромолекулите (ензими, 
нуклеинови киселини, протеини и др.) се наблюдава възникване на 
заряди и промяна на магнитната им възприемчивост. Във връзка с 
това, магнитната енергия на макромолекулите може значително да 
превъзхожда енергията на топлинното движение и затова магнит-
но поле даже в терапевтични дози предизвиква ориентационни и 
концентрационни изменения на биологично активните макромоле-
кули, което активира кинетиката на биохимичните реакции и ско-
ростта на биофизичните процеси. 

>> Под действие на магнитно поле се наблюдава ориентаци-
онно престрояване на течните кристали, които са основна част от 
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клетъчните мембрани и много вътрешноклетъчни структури. Тази 
ориентация и деформация на течно-кристалните структури оказ-
ва влияние на пропускливостта на мембраните, което играе важна 
роля в регулирането на биохимичните процеси  и изпълнение на 
съответните биологически функции. 

>> Действието на магнитното поле на нервната система е свър-
зано с изменение на условно-рефлекторната дейност, физиологи-
ческите и биологическите процеси. Това става за сметка на стиму-
лиране процесите на задържане, което обяснява възникването на 
седативен ефект и благоприятно действие върху съня и емоционал-
ното напрежение.

>> Под действието на магнитно поле се подобрява дейността 
на ендокринната система. Разширяването на кръвоносните съдове 
обезпечава по-висок приток на хормони в различни части на тялото. 
Доколкото понякога едни жлези с вътрешна секреция стимулират 
отделяне на хормони от други жлези, то ефектът от подобряване 
на хормоналните функции понякога може да бъде изключително 
силен. 

>> Под действие на магнитно поле в тъканите се понижава съ-
държанието на натриеви йони при едновременно повишаване кон-
центрацията на калиеви йони, което е доказателство за подобрява-
не клетъчната мембранна пропускливост.  

>> Наблюдава се понижаване съдържанието на железни йони 
в мозъка, сърцето, кръвта, черния дроб, мускулите и повишава-
нето му в костната тъкан. Това преразпределение на желязото е 
свързано с подобряване на органите на кръвотворене. При това се 
оптимизира съдържанието на мед в мускулите, сърцето, половата 
система, което активира адаптационно-компесаторните процеси в 
организма. 

>> Под влияние на магнитното поле нараства биологическата 
активноста на магнезия. Това води до намаляване развитието на 
патологични процеси в черния дроб, сърцето и мускулите. 

>> Магнитотерапията значително подобрява паметта, което 
се обяснява с пълноценната невронна връзка за пренос на ин-
формация, която изисква висока проводимост, намаляваща с 
времето заради отлагане на шлаки и токсини, а магнитното поле 
я възстановява. Магнитотерапията на главата е ефективна при 
безсъние и неврози. 

>> Под въздействието на магнитно поле се наблюдава бърз и 
траен ефект на очистване на кръвоносните съдове от калциеви 
и холестеринови отлагания, което е допълнителен положителен 
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Приложение на магнитните за подобря-
ване на здравословното състояние

Магнитното поле има толкова разнообразно действие, че може 
да се използва при огромна група заболявания. Благодарение на 
значителното количество изследвания и широкото използване на 
магнитотерапията, днес са известни много направления на лечеб-
ното действие на магнитното поле върху човешкия организъм.

Основа на лечебното действие е подобряване на кръвообръще-
нието и състоянието на кръвоносните съдове. От тук и разнопла-
новостта на неговото използване. Това е така, защото правилната 
доставка на кръв, а с нея и хранителни вещества, в голяма степен 
определя работата на всички органи, състоянието на нервната сис-
тема, костите, ставите и др. Важна част от биологичното действие 
представлява възстановяване на нормалната полярност на клет-
ките, променяна в резултат на измененията които настъпвт в ор-
ганизма при стареене. Трети важен фактор е активиране работата 
на ензимните системи, което има съществено значение за всички 
обменни процеси в организма. 

Интересен е въпросът защо именно магнитното поле, а не някой 
друг физичен фактор е толкова важен за организма. Отговорът на 
този въпрос е наистина разбираем – магнитното поле, за разлика от 
други физиотерапевтични фактори, е част от самия човек, намира 
се вътре в организма. Затова неговите нарушения представляват 

ефект за цялостно възстановяване на кръвоносната система и 
метаболизма в организма като цяло. 

>> Инсултите, или кръвоизливите в мозъка, биват основно два 
типа – хеморагичен и исхемичен – от недостиг на кислород. И в 
двата случая магнитотерапията е необходима, тъй като способства 
за укрепване на съдовете, повишава тяхната еластичност, ликвидира 
кислородния глад в мозъчната кора. 

>> Предполага се, че действието на магнитотерапията усилва 
притока на енергия в областите на акупунктурните точки, 
увеличава локалния кръвоток, разширява капилярите, повишава 
проницаемостта на биологичните мембрани, влияе на обменните 
процеси и има бактерицидно действие. 

Както се вижда, отговорите на въпроса защо и как помагат 
магнитите са много и комплексни. Важното е, че това е 
метод на въздействие, който не изисква специални умения за 
неговото приложение, има гарантиран резултат и почти няма 
противопоказания.
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нарушение на здравето на човек. А корекцията на магнитното поле 
на човека не е лекарствена терапия, внасящи чужди, почти винаги 
токсични елементи в организма, а естествен лечебен метод, водещ 
до нормално състояние преди всичко на сърдечно-съдовата систе-
ма, която най-често страда в съвременния свят.

Най-добре изучено и потвърдено, и с най-голямо значение за 
практиката са хипотензивното, седативното, противовъзпалител-
ното, болкоуспокоявашото и регенеративното действие на магни-
тотерапията. При определени условия, в частност при въздействие 
на големи кръвоносни съдове, магнитотерапията оказва дезагрега-
ционно и хипокоагулационно действие, подобрява микроциркула-
цията и благоприятно влияе на имунореактивните и невровегета-
тивните процеси в организма. 

Проблеми и заболявания, при които се 
препоръчва въздействие с магнитно поле.

Сърдечно-съдова система: хипертонична болест І-ІІ степен, 
исхемична болест на сърцето със стабилна стенокардия, вегетатив-
но-съдова дистония, постинфарктни състояния;

Централна и периферна нервна системи: травми на гръбна-
ка, нарушения в гръбначното кръвообръщение, нарушения в мо-
зъчното кръвообръщение, исхемични инсулти, неврити, полинев-
ропатии, невралгии, неврози, неврастении, парези;

Периферни кръвоносни съдове: атеросклероза І-ІІІ стадий, 
синдром на Рейно, хронична венозна и лимфна недостатъчност, 
тромбофлебит на повърхностните и дълбоки вени и др.

Опорно-двигателна система: остеоартроза, артрити, полиар-
трити, рани, разтежения, изкълчвания, счупвания, болки в стави и 
кости;

Дихателна система: остри пневмонии, хроничен бронхит, 
бронхиална астма (освен хормонозависимма), туберколоза (в не-
активна форма);

Храносмилателна система: язвена болест на стомаха и два-
надесетопръстника, хроничен гастрит, панкреатит, дискинезия на 
жлъчните пътища, колит и др. 
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Противопоказания

Макар и в редки случаи, съществуват ситуации и заболявания, в 
които не бива да се прилага магинтотерапия, а именно: 

Абсолютни противопоказания: 

Наличие на кардиостимулатор;• 
Кръвотечение и склонност към него;• 
Системни заболявания на кръвта; • 
Остра тромбоза, рецидивиращи тромбоемболитни усложнения;• 
Аневризъм на сърцето и големите кръвоносни съдове;• 
Сърдечно-съдова недостатъчност по висока от ІІ стадий;• 
Тежки нарушения на сърдечния ритъм;• 
Остър инфаркт на миокарда;• 
Психически разтройства;• 
Активен туберкулозен процес;• 
Инфекциозни заболявания в остър стадий;• 
Индивидуална непоносимост;• 

Относителни противопоказания:

Към относителните противопоказания се отнася хипотонията. 
При стабилно кръвно налягане магнитотерапията даже е полез-

на, като в първите месеци не се препоръчва постоянно носене на 
магнитни украшения. Затова при стабилна хипотония се препо-
ръчва в първите 5-6 седмици матнитните украшения да се носят 

по няколко часа на ден, след което е необходимо да се съобразите 
с индивидуалната реакция на организма. 

Респираторни заболявания: ринит, хроничен ринит, синузит, 
фарингит, отит, ларингит, трахеит;

Пикочно-полова система: цистит, уретрит, пиелонефрит, 
простатит, импотентност;

Рани, изгаряния, измръзване, предоперативна подготовка, 
следоперационна рехабилитация, понижен имунитет.
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Магнитна бижутерия и магнитотерапия 

Стремежът на човека към здраве и красота води към създава-
нето на много продукти, в които тези две идеи се допълват и съ-
ществуват заедно, може би като доказателство, че красотата има 
смисъл, само тогава, когато човек е здрав. Магнитната бижутерия 
е един от най-добри-
те начини за обединя-
ване на естествения 
стремеж на човек за 
по-добро здраве и ис-
конния стремеж към 
красота. 

Ние предлагаме 
цяла гама високока-
чествени магнитни 
украшения – гривни, 
обеци, колиета, маг-
нитни украшения, 
които имат доказано 
действие като висо-
коефективни сред-
ства за индивидуал-
на и продължителна 
магнитотерапия. 

При избор на про-
дукт, често се поставя въпросът, къде е най-добре да се носи маг-
нитно украшение.

Изследванията правени от различни медицински екипи показ-
ват, че най-доброто място за носене на магнитни украшения е кит-
ката на ръката. От тази зона до сърцето и обратно един еритроцит 
изминава за около 1 минута. Затова носенето на магнитни гривни 
дава максимален резултат при ежедневна профилактика на различ-
ни заболявания.

С оглед ефективността на магнитните украшения, другите ва-
жни зони са гърдите – зоната около тимусната жлеза и ушните 
миди. Именно затова – колиета, обеци, висулки – също намират 
достатъчно широко приложение. 

Фиг.5 Зони на влияние
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Магнитна бижутерия Victoria Bells

Всички продукти с марката 
Victoria Bells са произведени 
като символ на високо качество 
и ефективност. Това са оригинал-
ни и красиви модели, създадени 
специално за най-изтънчения 
вкус. Съчетанието на интересни 
дизайнерски решения, високока-

чествени материали и изработка, високоефективни магнити съз-
даващи плътно магнитно поле, правят нашата колекция истински 
символ на стил, красота и здраве. 

Кое прави нашите украшения изключи-
телно атрактивни и предпочитани?

>> За производство на магнитните украшения Victoria Bells се 
използват висококачествени неодимови магнити, които са вградени 
в медицинска стомана или специални титаниеви материали. Всеки 
магнит е прикрепен изключително надеждно към съответното ук-
рашение и е покрит със специални естествени покрития, които го 
защитават от влага, пот и други външни въздействия. 

>> Една част от продуктите са произведени от висококачест-
вена медицинска стомана 316L. Тя се отличава с изключителна 
надеждност и качество, и затова намира приложение в редица ви-
сокотехнологични производства и в медицината. Основното и пре-
имущество е съчетаването на изящен вид, устойчивост и отсъствие 
на алергични реакции. 

>> Голяма група модели са произведени от титан. Титанът е 
скъп метал, открит през 1965г. Той е изключително устойчив, лек, 
здрав и не предизвиква никакви алергически реакции у хората. Той 
има различни цветови оттенъци и дава възможност  за изключител-
но съчетание на красота, изящност и висок стандарт. 

>> В голяма част от моделите на Victoria Bells се използват 
кристали Swarovski, прикрепени по специална технология към ос-
новното украшение, така, че да се гарантира висока надежност и 
качество на продукта.

>> Украшенията или отделните елементи със златно покритие 
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в нашата колекция имат изключително предимство и то е в техно-
логията на позлата. Ние ползваме авангардна IPG технология, или 
технология на индуктивна плазма, а не обикновено галванично на-
насяне на златното покритие. Това прави изделията още по-краси-
ви, изящни и най-важното, устойчиви на външни въздействия и се 
гарантира дълготрайност на златното покритие. 

>> В почти всички гривни от серията Victoria Bells се използ-
ват не само два магнита, както често се среща в пракитката, а зна-
чително повече – обикновено на всеки отделен елемен(звено) на 
гривната. По този начин се гарантира максимален ефект и плът-
ност на магнитното поле. 

Често задавани въпроси:

1. Каква е силата на магнитите в украшенията Victoria 
Bells?

- В различните модели се използват неодимови магнити със 
сила на магнитното поле от 800 до 1500 Гауса, което напълно 
съответства на последните препоръки в областта на индивидуалната 
магнитотерапия. 

2. Ако един магнит е със сила 1000 Гауса, означава ли това, 
че гривна с 8 магнита има магнитна индукция 8000 гауса?

- Не. Важно е да се знае, че увеличаване броя на магнитите, 
не увеличава силата на създаваното магнитното поле. Голямото 
предимство на увеличения брой магнити се състои в значителното 
повишаване на ефективността на разпространение на общото 
магнитно поле и отсъствие на необходимост при гривните, да 
следите дали магнитите са разположени точно на вътрешната част 
на китката на ръката, където ефектът е най-силен.

3. Колко дълго могат да се носят магнити украшения?
- Магнитните украшения могат да се носят постоянно, или 

в зависимост от случая и избора на тоалет, или в зависимост от 
ежедневието Ви. Терапевтичното и компенсаторно действие на 
магнитите дава възможност избраното от Вас украшение да Ви 
съпътства постоянно. 

4. Могат ли да се носят едновременно повече от едно 
украшение?

- Да. При необходимост или желание могат да се носят 
едновременно повече от едно магнитни украшение. Както вече 
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споменахме, увеличаването броя на магнитите, не увеличава силата 
на магнитното поле на продукта. 

5. Трябва ли гривната да е плътно прилепнала към ръката, 
за да се гарантира ефективно въздействие?

- Не. Това не е задължително. Корегирайте размера на своята 
гривна в зависимост от личните си предпочитания. Ефективното 
магнитно поле дава възможност за действие и проникване в тялото, 
дори и магнита да не е прилепен плътно до тялото. 

6. Може ли да се развие зависимост или привикване към 
магнитите? 

- Носенето на магнитни украшения не може да развие никакво 
привикване или зависимост от създаваното магнитно поле. 
Напротив, единственото което ще получавате е постоянната 
подкрепа от създаваното магнитно поле и максимален резултат 
за подобравяне състоянието на различни оргтани и системи и 
цялостното състояние на организма. 

7. С кой полюс се осъществява въздействието на магнитите 
върху човешкото тяло.

- Във всички продукти от серията Victoria Bells магнитите са 
вградени така, че въздействието да се осъществява със северния 
полюс към тялото. Това е така, понеже северният полюс има 
по-силен лечебен ефект, а и такива са препоръките след всички 
съвременни научни изследвания по магнитотерапия.

Green Master Ltd. 
гр.София, ул.”Пиротска” №151; тел: 088 996 00 94;  02 846 21 11 
e-mail: info@green-master.eu; gmpharma@rodiolla.com




