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Въведение
Компания ОЛВИЯ ИНФ ООД е водеща в областта на би-
орезонансните технологии. Тя предлага на българския, 
европейския и на други пазари високотехнологични би-
орезонансни апарати - диагностични и терапевтични. 
Произвежданите от компанията апарати отговарят  
на всички нормативи и стандарти, които се изискват 
в Европейския съюз. 

ОЛВИЯ ИНФ ООД е създадена през 2010 г. с  цел  да се 
разработят и да се произвеждат, да се внедряват и 
разпространяват съвременни безопасни електронни 
медицински апарати. Паралелно с това компанията 
разработва и внедрява софтуер за функционална диаг-
ностика и за биорезонансна терапия. 

И днес развитието на ОЛВИЯ е насочено предимно към 
разработването и производството на специализирани 
апарати за електропунктурна диагностика и за биоре-
зонансна терапия. Внимание се отделя и на производ-
ството на преносими електронни генератори на чес-
тоти и на различни устройста за медицински, битови 
и технически цели.

Перспективната насоченост на компанията е към раз-
работването на нови апарати, към усъвършенства-
нето на софтуерните  продукти и внедряването им 
в производството. Идеята е да се задоволят потреб-
ностите на бързо нарастващия интерес от безле-
карствено лечение и на увеличаващото се търсене на 
този вид апарати на световния пазар.

Компанията организира и редовни обучителни семи-
нари и курсове за усвояване на правилната работа с 
апаратите. Провеждат се практико-теоритични се-
минари и курсове за различните видове Биорезонансна 
диагностика (Електропунктурна диагностика по ме-
тода на Фол, Вегетативно-резонансен ВЕГА-ТЕСТ, сег-
ментна Експрес-диагностика), както и за прилагането 
на апаратите за Биорезоннансна терапия.



Биорезонансни 
технологии

Изследванията на квантовата физика 
доказаха, че човешкото тяло е физиче-
ско проявление с характерни честотни 
колебания, а не е свързано само с химич-
ни и биохимични процеси. В практиката 
все повече се налагат алтернативните 
методи за решаване на здравословни 
проблеми, базирани на биорезонансните 
технологии. Тези технологии предлагат 
безлекарствено, безвредно лечение на 
различни болестни и паразитни процеси. 
Терапията не може да се предозира и е на-
пълно синхронна с процесите в човешкия 
организъм.

Още от древността са известни енер-
гийните меридиани в тялото на човека, 
които са в основата на класическата 
традиционна китайска медицина. Съвре-
менните биорезонансни технологии из-
ползват тези познания и на базата на 
електричния потенциал и съпротивление-
то на кожата изследват състоянието на 
меридианите и органите в тялото.

Какво представляват биорезонансните 
технологии

Зараждането на това съвременно на-
правление при създаването на медицин-
ски апарати за диагностика и за терапия 
може да се търси още в първите успешни 
опити на д-р Р. Райф да излекува рак в тре-
тия стадий чрез честотно въздействие 
(в 30-те години на миналия век). По-късно 
измерването на биопотенциала и на съ-
противлението на тъканите в човешкия 
организъм е продължено от редица учени 
и лекари, сред които са Ф. Морел, Шимел, 
Хулда Кларк и др.

Доказаната в началото на ХХ в. елек-
тромагнитна активност на живите ор-
ганизми дава тласък в развитието на 
диагностичните и на терапевтичните 
методи, базирани на биорезонанса. А и 
по-късно и на апаратите за биорезонанс-
но лечебно въздейстие, които ефективно 
повлияват оздравителния процес. 

Първата експресна биорезонансна диаг-
ностика на Ф. Морел използва факта, че в 
биопотенциалите на здравите и на болни-
те тъкани съществено се различават. 
През втората половина на миналия век са 
изготвени и първите апарати, способни да 
регистрират нивото на биоелектричния 
потенциал на различните органи и тъкани в 
тялото. Това дава тласък в развитието на 
биорезонансните технологии. В края на 80-
те години на ХХ век са създадени и първите 
електронни апарати, с които се диагности-
рат множество заболявания. 

Благодарение на високата точност при по-
ставяне на диагнозите - без да е необходимо 
да се правят сложни и скъпоструващи ана-
лизи и изследвания, апаратурите, създадени 
на базата на биорезонансните технологии, 
получават все по-масово разпространение. 



Спектър

Спектър е диагностично-терапевтичен апарат, кой-
то включва няколко отделни апарата за биорезонанс-
на диагностика и за терапия. В апарата са включени 
три отделни метода за диагностика. С него могат 
да се извършват диагностичните тестове: Елек-
тропунктурна диагностика по метода на Фол, Веге-
тативно-резонансен тест - ВЕГА-Тест и сегментна 
Експрес-диагностика. Апаратът има вграден медика-
ментен Селектор – електронно устройство, което 
съдържа информация за свойствата на хомеопатични 
препарати, нозоди, паразити и др. Спектър е усъвър-
шенстван съвременен апарат, с който може освен 
диагностика, да се извършва и Ендогенна (пасивна) би-
орезонансна терапия.

Диагностичен метод на д-р Фол

При методите за електропунктурна диагностика за 
диагностичните цели се използва връзката между из-
менението на електропроводимостта в точката на 
измерване (БАТ, разположени по кожата) и функционал-
ното състояние на органите и системите от органи. 
Използва се напрежение е 0,5 - 1,5 V, а протичащият 
ток е 5 - 12 МкА. При въздействие върху Биологично ак-
тивните точки (БАТ) с такъв ток, възниква противо-
поставяне между вътрешната електродвижеща сила и 
подавания ток.

В основата на диагностичния метод на Фол е уни-
версалното свойство на всеки жив и нежив обект 
(от молекулата до целия организъм) да осъществя-
ва енергоинформационен обмен с обкръжаващата го 
среда. Устойчивостта на съпротивлението на въ-
трешната електродвижещата сила на организма към 
пропускания по време на диагностиката ток, дава ин-
формация за физическото състояние на акупунктур-
ната точка. 

Този метод дава по-детайлна картина за цялостното 
състояние на органите и на системите в сравнение с 
други подобни познати методи. Сред предимствата на 
метода са: бързо и пълно определяне на функционално-
то състояние на всички органи и системи; ранна диаг-
ностика преди появата на клинични симптоми; диагно-
стика на неясни и на клинично сложни случаи; откриване 

на въздействие от пестициди, радионуклеиди, ваксини 
и др., на скрити огнища на инфекции; индивидуален под-
бор на лекарствени средства, без да се въвеждат в 
организма; определяне поносимостта към хранителни 
продукти, козметични средства, зъбни протези, орто-
педични материали и др.

Диагностичен Вегетативно-резонансен тест

ВЕГА-тест може да се разглежда като реакция (от-
клик) на вегетативните структури на организма към 
въведените в него честотни маркери (препарати, въз-
будители и др.). Базира се на динамичната промяна на 
изменението на съпротивлението на електропрово-
димостта на кожата в определени точки и зони при 
включването на еталонни електромагнитни сигнали. 
С тези сигнали се маркира наличието в организма на 
различни заболявания, патологични състояние или на 
определени възбудители.

Сегментна Експрес-диагностика 

Това е третата възможност чрез Спектър да се из-
върши диагностичен тест. Повече подробности за 
тази диагностика е представена в описанието на апа-
рата Нова Тип II.

Селекторна база на Спектър

В компютърната база данни на Селектора на апарата 
Спектър, са въведени 35 374 маркера на заболявания, пара-
зити (хелминти, вируси, бактерии, гъбички, едноклетъч-
ни). В базата са въведени и маркери на лечебни препарати 
(за хора и за животни) от различен тип – хомеопатични, 
алопатични и др. Селекторът предоставя неограничени 
възможности да се направи точна, коректна и изчерпа-
телна диагностика на всякакъв тип заболявания.

Ендогенна биорезонансна терапия

С многофункционалния апарат Спектър може да се про-
вежда и Ендогенна (пасивна) терапия със собствените 
електромагнитни колебания на организма. Това е една 
от най-щадящите терапии за лечение или за профи-
лактика. Тя неутрализира патологичните колебания и 
активира защитните сили на организма. Повече за нея 
прочетете в описанието на Нова Тип II.



Нова Тип II

Апаратът е предназначен за провеждане на Сегментна 
Експрес-диагностика и на Ендогенна (пасивна) биорезо-
нансна терапия.

Сегментна Експрес-диагностика 

В основата на тази диагностика е заложен принципът 
на извеждане на информация от организма по метода 
на Фол от шест области в тялото - стъпалата, ръ-
цете и главата. Диагностират се 47 сегмента в чо-
вешкото тяло, като всеки от тях дава информация за 
конкретен орган, система или част от тялото. Отчи-
тат се също и състоянието на гръбначния мозък и на 
вегетативната нервна система.

Информацията автоматично се извлича от мериди-
аните и се регистрират: параметри в норма и пара-
метри с отклонения от нормата. Отклоненията се 
отчитат в проценти и дават точна информация за 
състоянието на изследваните органи или системи. В 
автоматичен режим програмата предоставя отчет 
за: състоянието на всички органи и системи, гръб-
начния стълб и органите, свързани с всеки прешлен, 
способността на седемте чакри да приемат и да 
разпределят енергия, моментното психоемоционал-
но състояние, паразитно присъствие и др., насочващ 
хранителен режим, недостиг на витамини, минерали и 
др., зодиакален навигатор.

Апаратът автоматично извежда лесно разбираеми 
PDF-отчети по всички изследвани показатели, затова 
той може да се ползва не само в кабинети, а и в домаш-
ни условия (след кратък курс по Експрес-диагностика).

Ендогенна (пасивна) биорезонансна терапия 

Ендогенната биорезонансна терапия е лечение чрез 
собствените електромагнитни честотни колебания 
на организма, които са част от неговата информа-
ционна матрица.

Целта на терапията е да се намерят и да се отстра-
нят всички източници на дисхармонични патологични 
колебания, възникнали в организма, вследствие на раз-
лични заболявания. Т. е. неутрализират се патологични-
те колебания в организма и се активират защитните 
му сили - всички колебания са физиологични, т. е. полу-
чени от самия пациент.

Основополагащият принцип при пасивната БРТ е инвер-
сията: отчетените колебания постъпват във входа 
на апарата, инвертират се, усилват се, и от изхода на 
апарата отново се връщат към пациента. Патологич-
ните колебания се елиминират, а нормалните – физи-
ологичните, само леко отслабват, което им действа 
като активиращ фактор. Така сигналите, приемани от 
пациента, се превръщат в терапевтични и постепен-
но се възстановява динамичното равновесие в органи-
зма (хомеостазата).

В автоматичен режим апаратът избира меридиани-
те, които имат най-отчетлива нужда от подкрепа. 
Може да се каже, че това е своеобразна иглотерапия, 
но честотното въздействие се извършва по хода 
на целия меридиан. Резултатите показват и какъв е 
потенциалът на организма да възстановява здраво-
словната си матрица.

Ендогенната биорезонансна терапия има абсолютно 
универсален спектър на използване - терапевтич-
ното въздействие може да се осъществява върху 
всички органи и системи. Показанията обхващат 
острите и хронични, органичните и функционални на-
рушения. Не трябва да се смята обаче, че биорезонан-
сната терапия може напълно да замени приемането 
на лекарства, но тя може да намали количеството на 
приеманите медикаменти. Методът, за разлика от 
повечето физиотерапии, не е свързан с нагряване на 
тъканите, което го причислява към “лечебните фак-
тори с ниска интензивност”. 



Биорезонансната терапия -
новото направление  
в медицината
Биорезонансната терапия (БРТ) е популярен 
и ефективен съвременен метод за борба с 
множество заболявания. Неговият механи-
зъм е невъзможно да се обясни с познатите 
понятия, защото в природата няма аналог 
на нейното въздействие. Ценността на 
терапията е, че електромагнитните вълни 
се насочват само към болния орган, без да 
засягат здравите органи. Тя въздейства 
върху патологичните микроорганизми, без 
да уврежда условно-патогенната флора. 

Биорезонансната терапия има универсален 
спектър на прилагане, не изисква специална 
подготовка от пациента и е предназначена 
за всички: възрастни, деца, стари хора, при 
непоносимост към лекарствени препара-
ти или при хронични и тежки заболявания, 
алергии, автоимунни и ракови заболявания, 
тумори и др. Въздействието се провежда на 
ниво клетка, органи и системи и върху орга-
низма като цяло. То е абсолютно безопасно 
за човека - силата на излъчване от апарата 
е много малка (все едно говорим по микро-
фон или сме със слушалките на телефона).  
 
 
 
 
 
 
 

Преимуществата на биорезонансната те-
рапия са очевидни: лечение без лекарства, 
терапия без болки, лечение без продължи-
телни анализи на кръвта и на други параме-
три. БРТ лекува организма като цяло - от 
възстановяване на хормоналното ниво, до 
възстановяване на киселинно-алкалния ба-
ланс и на скоростта на метаболизма.

Бързите резултати са друго важно пре-
димство на метода – още в първите дни 
пациентът започва да се чувства по-добре 
и болката отшумява.

Истински пробив в изучаването на елек-
тромагнитната активност на живите 
клетки, тъкани и организми стават из-
следванията на Ф. Морел, публикувани през 
1978 г. Той установява, че върху мембра-
ната на клетките възниква разлика в по-
тенциалите - клетката се намира в не-
прекъснато движение и затова нейната 
мембрана постоянно вибрира. Това създава 
електромагнитно поле с определени харак-
теристики (честота, амплитуда и т. н.). 
Вследствие на приложените еднакви коле-
бания, възниква ефектът на биорезонанса. 

Причинителите на заболяванията (вируси, 
бактерии, паразити и др.) също са източник 
на такива колебания. При появата на какво-
то и да е заболяване, в организма се появя-
ват патогенни електромагнитни колебания, 
предизвикани от жизнената дейност на 
вредните микроорганизми и се нарушава фи-
зиологичното равновесие на организма. 

Ф. Морел предлага възможността - чрез елек-
тромагнитни сигнали със сходна конфигура-
ция, не само да се регистрират биопотенциа-
лите, но и да се въздейства върху организма 
на човека и върху патогенната флора (пара-
зити и токсини). Той доказва, че ако се въз-
действа върху човека или върху паразита чрез 
слаби електромагнитни вълни с определени 
характеристики, може от една страна да се 
усили собствения биопотенциал на клетките 
и от друга - да се отслаби потенциалът на 
клетките на патогенния организъм, включи-
телно и той да бъде умъртвен. Тези изследва-
ния дават тласък за зараждането на новото 
направление в медицината - Биорезонансната 
терапия (БРТ).

Значителен принос в развитието на теорията 
на Ф. Морел и в разработването на методи-
те на биорезонансната терапия внасят тру-
довете на американската лекарка Хулда Кларк. 
През 1988 г. тя създава апарат, с който се 
изследват електромагнитните биорезонанси 
честоти на органите и на тъканите в човеш-
кия организъм. Д-р Кларк е била поразена колко 
огромен брой паразити и патогенни организми 
обитават в човешкия организъм.

Отклоненията в здравословното състояние с 
класическите медицински методи и апаратури 
е възможно да се открият, едва когато има 
структурни нарушения в органите и в тъка-
ните. Т. е. съвременната медицина определя и 
лекува предимно симптомите на вече получе-
ните изменения. А причините в повечето слу-
чаи остават незабелязани и неоткрити. 

Ефективността на биорезонансната терапия 
е много висока и за прилагането й не същест-
вуват ограничения. Този метод откри възмож-
ността за ефективно въздействие и върху 
натоварванията от различен произход – гео-
патогенни зони, електромагнитно или радиа-
ционно натоварване, лъче- и химио-натовар-
вания и т. н. Терапевтично въздействие чрез 
биорезонанс може да се осъществява върху 
всеки орган и система в човешкия организъм 
и лечение се извършва при всяко състояние, в 
което съществена роля играят електромаг-
нитните колебания. А все още не е известна 
нито една област от медицината, в която да 
не играят роля собствените честотни колеба-
ния на организма. 



Терапевтичен комплекс Агапит

Терапевтичният комплекс АГАПИТ на компания ОЛВИЯ е 
първата в света техническа разработка от този тип, 
която предоставя възможност за използване на всич-
ки познати биорезонансни терапии. По своите възмож-
ности Агапит може да бъде сравнен с една съвременна 
клиника с почти неограничени варианти за подкрепа на 
здравето. Той съчетава в себе си няколко биорезонанс-
ни терапевтични апарата.

ТК Агапит е сертифициран в Европа като медицински 
лечебен апарат.

Това е единственият засега лечебен апарат, с който 
могат да се прилагат всички познати биорезонансни 
терапии - екзогенна и ендогенна, и да се използват 
програми, свързани с честотите на мозъка - чрез ин-
дукционна терапия (прилагат се само чрез индуктори). 

Агапит осигурява възможност терапията да се из-
вършва контактно или безконтактно – с ръчни елек-
троди или с външни индуктори.

Функционалните възможности на ТК Агапит са много 
широки. Той ефективно може да се използва както в ле-
чебни заведения и в различни по насоченост кабинети, 
така и в домашни условия. Комплексът разполага с нео-
граничени възможности за запис на лични програми, ак-
туални за конкретния ползвател/и. Съвместимостта 
му със софтуерния програматор Лайф командер дава 
възможност да се ползват допълнително 3 775 про-
грами в четири сектора: терапевтични, комплексни, 
антипаразитни, паразити – конкретни възбудители.

Предимства на ТК АГАПИТ

Независимо, че днес на пазара по целия свят има много 
апарати за немедикаментно лечение, Терапевтичният 
комплекс АГАПИТ има безспорни предимства:

• комплексът е максимално функционален. При раз-
работването и производството му са използвани 
патентовани технологии в областта на меди-
цинската техника и програмното осигуряване. 
Създаден е изцяло на базата на най-новите ради-
отехнически и програмни технологии. Могат да се 
добавят нови лечебни методи само чрез разширя-
ване на програмното осигуряване.

• обединява в едно няколко строго специализирани 
медицински апарата и не е необходимо да закупу-
вате няколко апарата, чрез които да прилагате 
различните методи на биорезонансното лечение. 

• има външен индукторен терапевтичен МАТРАК. 
Матракът е излъчвател на обемно терапевтично 
поле, с което пациентът може да се лекува и в хо-
ризонтално положение на тялото, докато спи или 
си почива. Полето от индукторния терапевтичен 
Матрак се излъчва във всички посоки – над, под и 
встрани от него. Големината на лечебното поле е 
над 1 метър.

Матрачният индуктор е много ценен за трудно под-
вижни или парализирани хора, които не могат лесно да 
достигат до различни лечебни апаратури, за много за-
ети хора, които могат да се лекуват или да провеждат 
профилактика по време на сън или почивка. Подходящ е 
и за бебета и деца в различна възрасти, които могат 
да се лекуват, докато спят.

Агапит е надежден, компактен и лесен за ползване те-
рапевтичен биорезонансен комплекс. Може да се из-
ползва дори в „полеви условия”, като мобилен медицин-
ски комплекс, по време на експедиции и дори в движение. 



Партнер
Терапевтичният апарат Партнер пре-
доставя безлекарствена терапия и про-
филактика при множество здравословни 
проблеми - заболявания или паразитно при-
съствие в организма. Апаратът работи 
в честотния диапазон от 0,1 до 30 МХц. 
Лечението от една страна помага за ре-
генерирането на отделните органи и сис-
теми в човешкото тяло, а от друга – чрез 
биорезонансното честотно въздействие 
неутрализира влиянието на паразитите, 
които причиняват множество заболява-
ния. Базовата честота на метаболитна-
та активност на повечето възбудители 
(паразити) е 30 кХц, а целият честотен 
спектър на патогенната флора основно се 
намира в диапазона от 37 до 900 кХц. 

Биорезонансното излъчване от апарата 
унищожава причинителя (паразита) на бо-
лестта, чрез вълново излъчване с подходя-
щите честотни характеристики. Честот-
но-резонансното лечение е особено ценно и 
при наличието на вътрешноклетъчни виру-
си, бактерии и тъканни хелминти, при кои-
то справянето с други методи е практи-
чески невъзможно. 

Партнер е преносим и безконтактен био-
резонансен апарат и докато той работи 
и ни лекува, ние можем да се занимаваме 
с обичайните си дейности. Достатъчно 
е да бъде разположен на разстояние до 35 
см. от тялото, за да се извършва лечеб-
ният процес.

С апарата Партнер прилагането на ле-
чебните процедури се извършва само 
безконтактно. Вградените в Партнер 71 
терапевтични програми са разпределени 
в три раздела: 22 Антипаразитни програ-
ми; 24 Профилактични програми; 25 про-
грами в раздел Домашна аптечка, която 
е своеобразна „бърза помощ” при различни 
състояния. Освен тях, чрез софтуерния 
програматор Лайф командер, в апарата 
Партнер могат да се въвеждат необходи-
мите на пациента индивидуални програми 
от общо 3 775 терапевтични варианта в 
програматора. За зареждане с индивиду-
ални програми и комплекси, апаратът е 
снабден с USB-порт и не изисква отделно 
устройство за програмиране.

Партнер 
Индукшън
Терапевтичният апарат Партнер Индукшън 
е безконтактен и позволява да се провеждат 
целенасочени лечения на редица заболявания и 
на свързаните с тях синдроми, да се ускори 
извеждането на токсините и на продуктите 
от метаболизма на патогенната флора.

Използват се два начина за терапевтич-
но въздействие - директно излъчване от 
апарата към тялото (електромагнитно 
въздействие) или чрез въздействие на елек-
тромагнитно честотно поле чрез външния 
индуктор-колие. Този индуктор дава много 
по-разширени възможности за извършване 
на терапиите. По-голямото му излъчвателно 
поле увеличава силата на въздействие и по-
вишава ефективността от терапията. Ин-
дукторът е гъвкав и може да се прилага към 
всяка част от тялото, която се нуждае от 
терапевтични процедури.

Партнер Индукшън разполага общо с 550 
програми. В него са вградени същите 71 
програми (както при апарата Партнер - 22 
Антипаразитни, 24 Профилактични и 25 
програми в раздел Домашна аптечка). Ос-
вен тях, на мини SD-карта са записани 
още 479 програми. Съвместимостта на 
апарата с програматора Лайф Командер  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дава възможност да се добавят - според 
индивидуалните потребности, още допълни-
телни програми от общо 3 775-те в програ-
матора.

Терапевтично въздействие с Партнер Индук-
шън може да се прилага върху всички органи и 
системи от органи в човешкия организъм. В 
досегашната практика успех при въздействи-
ето на биорезонансната терапия е постиган 
при редица заболявания, по-разпространени-
те от които са: мигрена, хронични и остри 
заболявания на лимфната система, сърдечни 
и сърдечно-съдови заболявания, панкреатит, 
кисти - на панкреаса, на матката и яйчници-
те, диабет при деца и възрастни, цистит, 
нефрит, белези (цикатриси), пред- и следопе-
ративно лечение в стоматологията и мн. др. 



Партнер Про
Партнер Про е предназначен да се използва 
предимно за професионални цели - в тера-
певтични, рехабилитационни и други каби-
нети. Това не изключва и възможността 
той да бъде ползван и за лична употреба в 
домашни условия. Апаратът работи без-
контактно и контактно. Контактният 
метод на въздействие - чрез два ръчни 
електрода, увеличава силата на честот-
ното въздействие, особено, когато става 
дума за отстраняване на паризитно при-
съствие. Тази опция дава възможност да се 
намали времетраенето на процеса на тера-
пията и дори да се редуцира броят на тера-
пиите в един лечебен курс. По мнението на 
специалистите, използването на ръчните 
електроди повишава ефективността на 
честотното въздействие с около 20% (по-
ради директия допир на електродите до ко-
жата), особено при програми за премахване 
на паразити.

При безконтактната терапия апаратът 
се поставя до тялото или се използва под-
вижния външен индуктор-колие. 

Апаратът Партнер Про има общо 479 ан-
типаразитни и терапевтични програми в 
паметта на мини SD-картата. Те са разде-
лени по няколко различни класификации: про-
грами за терапия по системи; при инфек-
циозни заболявания, проблеми със зъбите, 
травми, различни ефекти - антиоксидан-
тен, антиревматичен, противовъзпали-
телен и др.;  програми по дерматология, 
козметология, ендокринология и др., за де-
токсикация на организма, при емоционални 
и психични проблеми; свързани с често-
тите на главния мозък, за увеличаване на 
адаптивните ресурси на отделните органи 
и системи и др. 

Партнер Про единствен от серията разпо-
лага с вграден генератор за допълнително 
въвеждане на честоти. Важна особеност 
на апарата е диференцираната схема за 
подбор на терапевтичните честоти и ин-
тензивността на сигнала, на времето за 
провеждане на един цикъл на въздействие.

Партнер Про е съвместим със софтуерния 
програматор Лайф Командер и могат да се 
добавят допълнително още програми от 3 
775-те в програматора. 

Спарк
Спарк е многофункционален терапевтичен 
биорезонансен апарат. Програмите, с които 
той работи включват честотния диапазон 
от 0,1 до 30 МХц. Курсът на лечение зависи 
от характера на заболяването и от възбуди-
теля, който го е причинил.

Ефективността на биорезонансната терапия 
е много висока и може да се въздейства дори 
върху заболявания, които трудно се лекуват с 
класическите методи и апарати. Спарк е пока-
зал много добри резултати при терапиите на 
хронично болни пациенти.

Спарк може да се използва в терапевтични, 
рехабилитационни и други видове кабинети, 
както и в домашни условия. Апаратът се 
използва с безконтактно или с контактно 
въздействие. Контактният метод на въз-
действие - чрез два ръчни електрода, увели-
чава силата на честотното въздействие, 
особено, когато става дума за отстраняване 
на паризити. Тази опция дава възможност да 
се намали времетраенето на процеса на тера-
пията и дори да се редуцира броят на терапи-
ите в един курс. 

Апаратът има общо 479 антипаразитни и 
терапевтични програми, които са включени 
в паметта на мини SD-картата. Програми-
те, които могат да се прилагат с помощта 
на апарата, са разделени на няколко различни 
групи, което улеснява тяхното прилагане.

Спарк е съвместим със софтуерния програ-
матор Лайф Командер. Това позволява да се 
добавят допълнително - според индивидуални-
те потребности, още програми от 3 775-те 
в програматора. 

Апаратът разполага с вграден генератор за 
допълнително въвеждане на честоти.



Смарт Мини
Биорезонансният апарат Смарт Мини е 
изключително компактен. Той е предназ-
начен за прилагане на биорезонансно те-
рапевтично въздействие. Насочен е към 
профилактика и лечение и на домашни 
любимци – кучета и котки. Терапията се 
провежда безконтактно – чрез директно 
излъчване на терапевтичните честоти 
от апарата. Размерите на апарата – 8/5 
см, позволяват той да бъде закачен и на 
каишката на домашния любимец.

В програмното осигуряване на Смарт 
Мини са заложени различни комбинации от 
програми, които са съчетани за конкретна 
терапия. Лечебните комбинации за домаш-
ните любимци са събрани в общо 20 различ-
ни комплекса (10 за кучета и 10 за котки), 
всеки от които включва по 3 програми. 

Както и при биорезонансните терапии за 
лечение на човешкия организъм, и тук про-
грамите имат две основни въздействия: 
влияят върху механизма на заболяването и 
активират защитните сили на организма 
на животното.

Програмите в апарта, които се използват 
за възстановяване и за профилактика на 
човешкия организъм са разпределени в 30 
комбинации – всяка от тях с по 3 терапев-
тични програми, т. е. с апарата могат да 
се прилагат общо 90 програми.

След използването на един 3-програмен 
комплекс, той може да бъде заменен с друг, 
който е необходим в дадения момент.

Когато е поставена определена диагноза 
на домашния любимец, важно е веднага да 
започне прилагането на терапията с подхо-
дящата комбинация от програми. Живот-
ните с удоволствие се оставят на биоре-
зонансното лечение, защото те усещат 
кои честоти са им подходящи и водят до 
хармонизиране и подобряване на тяхното 
състояние.

Апаратът ефективно може да се използ-
ва, освен за лечение, и за профилактика 
на определени състояния и заболявания. В 
програмното осигуряване са заложени и 
програми, които повишават вниманието и 
послушанието на животните по време на 
тяхното дресиране.

Биовълна 
Мини
Биовълна Мини e високотехнологичeн био-
резонансен апарат от ново поколение. Той 
използва електромагнитно поле с ниска ин-
тензивност, на базата на резонансните 
колебания. Това е задълбочена научна разра-
ботка, с която се извършва индукционно ин-
формационно-биорезонансно въздействие за 
възстановяване нарушеното саморегулиране 
на организма.

Излъчваното поле има специфична форма и се 
простира на около 50 см. от предната и от 
задната страна на апарата. Апаратът има 
три биорезонансни програми.

Първа програма - бързо възстановява ес-
тествените качества на продуктите, тях-
ната природна чистота и истинския им вкус. 
Помага за ефективното неутрализиране на 
веществата, които организмът би разпознал 
като токсични - консерванти, оцветители, 
набухватели, подобрители, яйца на паразити в 
храните и др. Апаратът блокира способност- 
та на токсичните вещества да извършват 
патогенни реакции в организма и те се извеж-
дат от тялото за 24 – 48 часа. 

Програмата въздейства особено силно върху 
продукти с по-високо съдържание на вода - оп-
тимизира нейната кластерна структура. 

От обработването с Биовълна Мини добре се 
повлияват и готови детски храни, лекарства 
от естествен произход, храни за домашни лю-
бимци и селскостопански животни и др.

Втора програма - ефективно очиства от вред-
ния електромагнитен смог в дома и в офиса и 
от други негативни натоварвания в околната 
среда. Програмата хармонизира средата след 
негативна енергия, формирана от лоши думи, 
ругатни, проклятия, скандални ситуации, от-
рицателни мисли, спомени, страхове и т. н.

Трета програма - балансира фините енергийни 
полета (аурата и чакрите) и засилва тяхната 
енергетика, прочиства ги от външните енер-
гийни замърсявания. Когато те работят хар-
монично, съответната област от живота на 
човека се подобрява, постъпва повече енергия, 
подобрява се здравето и се повишава реализи-
рането на личностния потенциал.

Програмите на Биовълна Мини въздействат 
на клетъчно ниво и влияят върху организма 
като цяло, регулираг и възстановяваг природ-
ния потенциал на организма и на продуктите, 
върху които се прилага.



Биовълна Премиум

Здравословният начин на живот е комплекс от все-
кидневни мерки. Те включват различни елементи: пра-
вилно балансирано хранене, употребата само на еколо-
гично чисти продукти, спорт, отказване от вредните 
навици, позитивно и хармонично възприемане на све-
та, постоянно проследяване на здравния статус, ос-
вобождаване на тялото от вредното въздействие на 
околната среда.

Днес екологично чистите органични хранителни про-
дукти са много търсени на световния пазар. Техните 
предимства пред обикновените продукти вече не се 
поставят под съмнение. 

Понятието „екологично чисти продукти” е много широ-
ко и обхваща целия процес на тяхното производство -  
като се започне от култивирането и се завърши с опа-
коването на готовите продукти. В сравнение с про-
дуктите, произведени със съвременните технологии, 
екологично чистите продукти съдържат средно 20 - 
25% повече витамини, минерали и различни хранителни 
вещества. Този вид производство обаче, е трудоемко 
и скъпо. Затова в днешно време органичните продукти 
не са толкова много…

Не е задължително хората, които искат да водят здра-
вословен начин на живот – за да увеличат продължи-
телността на живота си или просто, за да подобрят 
неговото качество, да ходят по лекари и да купуват 
в огромни количества таблетки, биодобавки, синте-
тични витамини и т. н. Необходимо е само да водят 
правилен начин на живот, а при обработването на 
хранителните продукти - за да се обеззаразят и да се 
деактивират токсините в тях, ще им помогне уредът 
Биовълна Премиум.

Компания Олвия разработи този уред, който за крат-
ко време да възстановява органичната структура на 
продуктите, да деактивира действието на хербициди-
те, пестицидите и различните вредни за човека химич-
ни съединения.

Освен това, когато се използва този уред, могат да се 
дезинфекцират всякакви хранителни продукти и вода-
та, като се премахне опасността от заразяване с па-
разитни инфекции, гъбички, вредоносни бактерии. При 
това обработване на храните се съхраняват напълно 
всички полезни микроелементи и вещества в тях.

За пътешествениците този уред може да стане неза-
меним помощник. Той ще им помогне, когато не разпо-
лагат с хладилник или има вероятност продуктите или 
водата да са заразени и инфектирани.

Уредът е ефективен и когато има необходимост от 
премахване на плесени в затворени помещения.

Обработените с уреда плодове и зеленчуци много 
по-дълго остават свежи.

И това не са всички възможности на Биовълна Пре-
миум. Уредът не само обеззаразява, а също и струк-
турира, активира водата, премахва въздействието 
на вредните химични и биологични примеси върху ор-
ганизма.

В уреда са предвидени и програми за неутрализиране 
на външните вредни въздействия върху организма на 
човека - влияние на геопатогенните натоварвания, йо-
низиращи облъчвания, акустични усложнения и др.

В уреда са включени и хармонизиращи програми, които 
да възстановят претоварения от всекидневните ан-
гажименти организъм, за сваляне на стреса и спокойно 
и леко заспиване.

С уреда Биовълна Премиум вашето семейство ще бъде 
защитено от всички „блага” на цивилизацията!



Лайф Командер

Лайф командер е софтуерен програматор, който раз-
ширява възможността да се включват различни био-
резонансни терапевтични програми в апаратите на 
компания ОЛВИЯ. В неговата база данни са включени 
3 775 програми в четири сектора: Терапевтични про-
грами – 1 510, Комплекси с програми – 255, Антипа-
разитни програми – 1 182, Паразити – 828. Така всеки 
потребител получава възможност да зареди в своя 
биорезонансен апарат много голям брой разнообразни 
терапевтични програми, които са му необходими за 
индивидуално лечение.

Програмата на Лайф командер работи в честотния ди-
апазон от 0,1 до 30 МХц. Базовата честота на мета-
болитната активност на повечето възбудители е 30 
кХц. В един режим могат да бъдат представени както 
базови, така и допълнителни видове патогени, които 
могат да се отстранят в същия режим. При съста-
вянето на програмите в Лайф командер са използвани 
честотите на Роял Райф и на Хулда Кларк.

В указателната книга на програматора - „Пътеводи-
тел в биорезонансната практика”, са описани тера-
певтичните програми, които съдържа софтуерният 
програматор. Изведено е подробно обяснение как да се 
провежда лечението с отделните програми: брой сеан-
си и курсове, подходящи и препоръчителни съпътства-
щи програми и други подробности.

Допълнителни индивидуални програми могат да се под-
бират и да се записват на терапевтичните апарати 
на компания ОЛВИЯ: трите апарата от серия Партнер, 
в терапевтичния комплекс Агапит и в апарата Спарк. 
По този начин - с помощта на софтуерния програма-
тор Лайф командер, може да се извършва конкретно 
индивидуално лечение за всички ползватели на един 
терапевтичен апарат. Създадените индивидуални 
комплекси могат да се съхраняват в базата данни на 
съответния апарат или в неговата мини SD-карта. 
Ограничения на количеството използвани програми в 
различните терапевтични апарати няма.

Програмите, които са включени в програматора Лайф 
командер могат да се използват самостоятелно или в 
терапевтични курсове. Всеки курс е специфичен и из-
исква определен брой сеанси, които винаги трябва да 
бъдат нечетно число. При изчистването от всякакви 
видове паразити или при лечение на заболявания, при-
чинени от тях, терапията трябва да се извършва с 
поетапни сеанси, които се провеждат в определен ред. 
Програмите Дренаж и Детокс са задължителни, когато 
се премахват паразити. 

Програматорът Лайф командер съдържа няколко различ-
ни типа програми, като: насищане на организма, етио-
логични програми - работят върху причините за здра-
вословния проблем, симптоматични програми - когато 
вече има проявено заболяване или процес и реакция от 
него, спомагателни програми - запълват някакъв недос-
тиг в организма, активират функциите на органите или 
системите при лечение или рехабилитация.

Допълнителното зареждане на терапевтичните апара-
ти с различни програми се осъществява само за някол-
ко минути и не изисква специално обучение и подготов-
ка. Програматорът може да се настройва за работа 
на шест езика: руски, английски, немски, български, 
полски, чешки. 

Правилното прилагане на програмите с терапевтични-
те апарати е изключително улеснено от указанията, 
посочени в книжното ръководство на програматора 
Лайф командер - „Пътеводител в биорезонансната 
практика”.

При използване на програмите от софтуерния програ-
матор Лайф командер могат да се прилагат контактни 
и безконтактни методи на терапия – това зависи от 
вида на апарата, чрез който ще се прилага лечението.



Репринтер

Тестер  
за измерване 
на полето
С Тестера за измерване на полето се уста-
новява големината на електромагнитното 
излъчване. Информацията за границите на из-
лъчваното поле се показва в проценти.

Апаратът е предназначен предимно за провер-
ка на електромагнитното поле, което гене-
рират апаратите за биорезонансно  лечение. 
Тяхната честота е до 1 MHz. Показателите 
на тестера, когато са над 40%,  дават ин-
формация, че биорезонансното излъчване от 
съответния апарат е в зоната на ефективно 
терапевтично въздействие. Показатели на 
интензивността на полето над 100% са сиг-
нал за силно поле на излъчването.

Тестерът регистрира и други полета, които 
излъчват импулсни захранвания - напр. от би-
товите уреди и различни компютърни систе-
ми. Тези показания могат да служат като ин-
дикация за наличието и за силата на излъчване 
на тези полета.

Тестерът не реагира на GSM, Wi-fi, Bluetooth и 
други полета, които имат по-висока честота 
от 1 MHz.

Високоговорителят на тестера издава указа-
телни звукови сигнали - в работен режим, или 
звук с честота, пропорционална на интензив-
ността на полето.

За удобство, тестерът е направен така, че с 
него да се работи с лявата ръка.

Тестер Индукшън е предназначен да показва 
дали апаратът или уредът имат излъчване 
или не. Когато диодът на тестера свети, 
това показва, че съответното устройство 
работи и излъчва честотно поле. В противен 
случай, трябва да се потърси причината, по-
ради която апаратът или уредът не излъчват 
терапевтично поле.

Тестер 
Индукшън

В днешно време спектърът на болестите 
рязко се променя в посока към тежки дистро-
фични и хронични процеси, които поразяват 
клетките, блокират ензимните процеси, 
нанасят дълбоки поражения върху тънките 
енергийни полеви структури. Лечението на 
клетъчните патологии чрез алопатични дози 
е затруднено, а понякога и невъзможно. 

Доктор Фол пръв използва хомеопатични 
аналози на причинителите на заболявания-
та при провеждане на диагностика. От тях 
се получават диагностични маркери (нозо-
ди) за всяко познато заболяване. 

Апаратът Репринтер позволява от всякак-
ва форма на източник на информация (теч-
на, твърда, газообразна) тя да бъде прене-
сена върху различен носител (восък, вода, 
хомеопатични гранули, празни таблетки, 
метал и др.), така че да се получи аналог 
на лекарствен препарат. Специалистите 
използват този феномен за получаване на 
хомеопатични лекарства. Важно е да се  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

отбележи, че когато за пренос се използва 
алопатичен препарат, тогава се презаписва 
само енергоинформационната му структура, 
което прави полученото копие нетоксично. 

Използването на апарата Репринтер поз-
волява да се получат енергоинформационни 
препарати с огледално отражение, т. е. хо-
меопатични аналози, записани в необходи-
мите потенции, които се намират в Селек-
тора на апарата Спектър. Репринтерът 
може да се използва и като самостоятелно 
устройство, с което да се приготвят пре-
парати-копия или автонозоди - без да се 
използва Селекторът. 

Само за три минути с апарата може да се пре-
създаде всеки антиалерген, като се отчита 
информацията от алергена (билки, храни и др.) 
или чрез биологичноактивната точка (БАТ) на 
меридиана, в който е проявен ендоалерген 
(след като се запише тази информация вър-
ху носител). По същия начин се презаписва -  
върху носител-нозод се презаписва информа-
ция от ампули, които съдържат възбудител.  

Препаратите, приготвени с апарата Ре-
принтер, позволяват терапията да се про-
веде на качествено и достъпно за пациента 
ниво. На обучаващите курсове по използване 
на апарата се предоставят: схеми за тера-
пия, методи за подбор на препарати, използ-
ване на хомеопатичните потенции; подходя-
щи терапии, рехабилитация, профилактика, 
както и информация, свързана с терапии за 
подмладяване и, дълголетие и др.



ЕО дЕкларация за съОтвЕтствиЕ
Долуподписаният, „Олвия инф” ООд
     1000 гр. софия, ул. „трапезица” № 2, ет. 3
     република България
     телефон: +359 988 878 696

декларирам на собствена отговорност, че:
Продуктът: апарат за електро-пунктурна диагностика
Търговска марка: NOVA
Модели: TYPE II
Производител: „Олвия инф” ООд, софия, република България

е проектиран, конструиран, произведен, опакован и етикетиран при прилагане на принципите за 
безопасност и съгласно съвременните технологии в съответствие със съществените изисквания на:
Директива 93/42/ЕИО, въведена с „Наредба за съществените изисквания и 
процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания 
на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските 
изделия”,
като са изпълнени изискванията съответно на следните български стандарти, въвеждащи 
хармонизирани европейски стандарти:

      EN 60601-1:2006+A1:2013+AC:2014 (BDS EN 60601-1:2006+A1:2013+AC:2014)
и
      EN 60601-1-2:2007 (БДС EN 60601-1-2:2007)

При правилното му монтиране, поддържане и използване по предназначение, при условията и за 
целите, за които е предвидено, по начин указан в придружаващите го инструкции и информация за 
безопасност, не застрашава безопасността и здравето на пациентите, медицинските специалисти и 
трети лица.

 маркировката върху медицинското изделие и опаковката удостоверява, че е оценено 
съответствието на медицинското изделие с всички приложими съществени изисквания, определени 
в посочената по-горе Директива (Наредба), като е приложена процедура „ЕО деклариране на 
съответствие” съгласно приложение № 6 от наредбата  и че „Олвия инф” ООД поддържа и съхранява 
техническата документация и ЕО декларацията за съответствие на разположение на органите, 
извършващи надзор на пазара (лицата по чл. 86, ал. 2 от Закона за медицинските изделия).

Година на поставяне на маркировката -   15

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.
Издадена от: Сергей Копбаев, Управител, „Олвия инф” ООД.

       
гр. София, 03.01.2015 г. 
        ............................................ 
                Сергей Копбаев, „Олвия инф” ООД

ЕО дЕкларация за съОтвЕтствиЕ
Долуподписаният, „Олвия инф” ООд
     1000 гр. софия, ул. „трапезица” № 2, ет. 3
     република България
     телефон: +359 988 878 696

декларирам на собствена отговорност, че:
Продуктът: Електрически уред за електромагнитно въздействие
Търговска марка: OLVIA
Модели: SMART 2
Производител: „Олвия инф” ООд, софия, република България

е проектиран, конструиран, произведен, опакован и етикетиран при прилагане на принципите за 
безопасност и съгласно съвременните технологии в съответствие със съществените изисквания на:
Директива 93/42/ЕИО, въведена с „Наредба за съществените изисквания и 
процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания 
на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските 
изделия”,
като са изпълнени изискванията съответно на следните български стандарти, въвеждащи 
хармонизирани европейски стандарти:

 БДС EN 60335-1:2012 (EN 60335-1:2012)
и
 БДС EN 61000-6-1:2007 (EN 61000-6-1:2007)
 БДС EN 61000-6-3:2007+A1:2011 (EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
 БДС EN 55022:2010+AC:2011 (EN 55022:2010:2007+AC:2011).

При правилното му монтиране, поддържане и използване по предназначение, при условията и за 
целите, за които е предвидено, по начин указан в придружаващите го инструкции и информация за 
безопасност, не застрашава безопасността и здравето на пациентите, медицинските специалисти и 
трети лица.

 маркировката върху медицинското изделие и опаковката удостоверява, че е оценено 
съответствието на медицинското изделие с всички приложими съществени изисквания, определени 
в посочената по-горе Директива (Наредба), като е приложена процедура „ЕО деклариране на 
съответствие” съгласно приложение № 6 от наредбата  и че „Олвия инф” ООД поддържа и съхранява 
техническата документация и ЕО декларацията за съответствие на разположение на органите, 
извършващи надзор на пазара (лицата по чл. 86, ал. 2 от Закона за медицинските изделия).

Година на поставяне на маркировката -   14
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.
Издадена от: Сергей Копбаев, Управител, „Олвия инф” ООД.

гр. София, 24.04.2014 г.
        ............................................ 
             Сергей Копбаев, „Олвия инф” ООД
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ЕО дЕкларация за съОтвЕтствиЕ
Долуподписаният, „Олвия инф” ООд
     1000 гр. софия, ул. „трапезица” № 2, ет. 3
     република България
     телефон: +359 988 878 696

декларирам на собствена отговорност, че:
Продуктът: Биорезонансно устройство
Търговска марка: OLVIA
Модели: AGAPIT
Производител: „Олвия инф” ООд, софия, република България

е проектиран, конструиран, произведен, опакован и етикетиран при прилагане на принципите за 
безопасност и съгласно съвременните технологии в съответствие със съществените изисквания на:
Директива 93/42/ЕИО, въведена с „Наредба за съществените изисквания и 
процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания 
на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските 
изделия”,
като са изпълнени изискванията съответно на следните български стандарти, въвеждащи 
хармонизирани европейски стандарти:

               EN 60601-2-10:2015+A1:2016 
       (БДС EN 60601-2-10:2015+A1:2017)
                 EN 60601-1:2006+A1:2013+A12:2014
       (БДС EN 60601-1:2006+A1:2013+A12:2014)
и   
                 EN 60601-1-2:2015 (БДС EN 60601-1-2:2015)

          EN 61000-4-2:2009 (БДС EN 61000-4-2:2009)
          EN 61000-4-6:2014 (БДС EN 61000-4-6:2014)
          EN 61000-4-8:2010 (БДС EN 61000-4-8:2010)
          EN 61000-4-20:2010 (БДС EN 61000-4-20:2010)
          EN 61000-4-3:2006+А1:2008+А2:2010
(БДС EN 61000-4-3:2006+А1:2008+А2:2010).

При правилното му монтиране, поддържане и използване по предназначение, при условията и 
за целите, за които е предвидено, по начин указан в придружаващите го инструкции и информация за 
безопасност, не застрашава безопасността и здравето на пациентите, медицинските специалисти и 
трети лица.

 маркировката върху медицинското изделие и опаковката удостоверява, че е оценено 
съответствието на медицинското изделие с всички приложими съществени изисквания, определени 
в посочената по-горе Директива (Наредба), като е приложена процедура „ЕО деклариране на 
съответствие” съгласно приложение № 6 от наредбата  и че „Олвия инф” ООД поддържа и съхранява 
техническата документация и ЕО декларацията за съответствие на разположение на органите, 
извършващи надзор на пазара (лицата по чл. 86, ал. 2 от Закона за медицинските изделия).

Година на поставяне на маркировката -   18
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.
Издадена от: Сергей Копбаев, Управител, „Олвия инф” ООД.

гр. София, 09.03.2018 г.
        ............................................ 
             Сергей Копбаев, „Олвия инф” ООД

ЕО дЕкларация за съОтвЕтствиЕ
Долуподписаният, „Олвия инф” ООд
     1000 гр. софия, ул. „трапезица” № 2, ет. 3
     република България
     телефон: +359 988 878 696

декларирам на собствена отговорност, че:
Продуктът: Електрически уред за електромагнитно въздействие
Търговска марка: OLVIA
Модели: BIOWAVE
Производител: „Олвия инф” ООд, софия, република България

е проектиран, конструиран, произведен, опакован и етикетиран при прилагане на принципите за 
безопасност и съгласно съвременните технологии в съответствие със съществените изисквания на:
Директива 93/42/ЕИО, въведена с „Наредба за съществените изисквания и 
процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания 
на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските 
изделия”,
като са изпълнени изискванията съответно на следните български стандарти, въвеждащи 
хармонизирани европейски стандарти:

 БДС EN 60335-1:2012 (EN 60335-1:2012)
и
 БДС EN 61000-6-1:2007 (EN 61000-6-1:2007)
 БДС EN 61000-6-3:2007+A1:2011 (EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
 БДС EN 55022:2010+AC:2011 (EN 55022:2010:2007+AC:2011).

.При правилното му монтиране, поддържане и използване по предназначение, при условията и за 
целите, за които е предвидено, по начин указан в придружаващите го инструкции и информация за 
безопасност, не застрашава безопасността и здравето на пациентите, медицинските специалисти и 
трети лица.

 маркировката върху медицинското изделие и опаковката удостоверява, че е оценено 
съответствието на медицинското изделие с всички приложими съществени изисквания, определени 
в посочената по-горе Директива (Наредба), като е приложена процедура „ЕО деклариране на 
съответствие” съгласно приложение № 6 от наредбата  и че „Олвия инф” ООД поддържа и съхранява 
техническата документация и ЕО декларацията за съответствие на разположение на органите, 
извършващи надзор на пазара (лицата по чл. 86, ал. 2 от Закона за медицинските изделия).

Година на поставяне на маркировката -   14
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.
Издадена от: Сергей Копбаев, Управител, „Олвия инф” ООД.

гр. София, 24.04.2014 г.
        ............................................ 
             Сергей Копбаев, „Олвия инф” ООД

ЕО дЕкларация за съОтвЕтствиЕ
Долуподписаният, „Олвия инф” ООд
     1000 гр. софия, ул. „трапезица” № 2, ет. 3
     република България
     телефон: +359 988 878 696
декларирам на собствена отговорност, че:

Продуктът: Биорезонансно устройство
Търговска марка: OLVIA
Модели: SPARK; ZELUS

     Производител: „Олвия инф” ООд, софия, република България
е проектиран, конструиран, произведен, опакован и етикетиран при прилагане на принципите за 
безопасност и съгласно съвременните технологии в съответствие със съществените изисквания на:
„Директива 93/42/ЕИО, въведена с “Наредба за съществените изисквания и 
процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания 
на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските 
изделия”,
като са изпълнени изискванията съответно на следните български стандарти, въвеждащи 
хармонизирани европейски стандарти:

EN 60601-1:2006+A1:2013/AC:2014
(BDS EN 60601-1:2006+A1:2013/AC:2014)
и
EN 60601-1-2:2007 (БДС EN 60601-1-2:2007)

EN 61000-4-20:2010 (БДС EN 61000-4-20:2010)
EN 61000-4-2:2009 (БДС EN 61000-4-2:2009)
EN 61000-4-8:2010 (БДС EN 61000-4-8:2010)

При правилното му монтиране, поддържане и използване по предназначение, при условията и 
за целите, за които е предвидено, по начин указан в придружаващите го инструкции и информация за 
безопасност, не застрашава безопасността и здравето на пациентите, медицинските специалисти и 
трети лица.

 маркировката върху медицинското изделие и опаковката удостоверява, че е оценено 
съответствието на медицинското изделие с всички приложими съществени изисквания, определени 
в посочената по-горе Директива (Наредба), като е приложена процедура «ЕО деклариране на 
съответствие» съгласно приложение № 6 от наредбата  и че „Олвия инф” ООД поддържа и съхранява 
техническата документация и ЕО декларацията за съответствие на разположение на органите, 
извършващи надзор на пазара (лицата по чл. 86, ал. 2 от Закона за медицинските изделия).

Година на поставяне на маркировката  17

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.
Издадена от: Сергей Копбаев, Управител, „Олвия инф” ООД.

гр. София, 03.02.2017 г.

        ............................................ 
             Сергей Копбаев, „Олвия инф” ООД

ЕО дЕкларация за съОтвЕтствиЕ
Долуподписаният, „Олвия инф” ООд
     1000 гр. софия, ул. „трапезица” № 2, ет. 3
     република България
     телефон: +359 988 878 696

декларирам на собствена отговорност, че:
Продуктът: индукционен информационно-биорезонансен излъчвател
Търговска марка: OLVIA
Модели: PARTNER; SUNLINE; SMART
Производител: „Олвия инф” ООд, софия, република България

е проектиран, конструиран, произведен, опакован и етикетиран при прилагане на принципите за 
безопасност и съгласно съвременните технологии в съответствие със съществените изисквания на:
Директива 93/42/ЕИО, въведена с „Наредба за съществените изисквания и 
процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания 
на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските 
изделия”,
като са изпълнени изискванията съответно на следните български стандарти, въвеждащи 
хармонизирани европейски стандарти:

EN 60601-1:2006+A11:2011 (BDS EN 60601-1:2006+A11:2011)

и

EN 60601-1-2:2007 (БДС EN 60601-1-2:2007).

При правилното му монтиране, поддържане и използване по предназначение, при условията и 
за целите, за които е предвидено, по начин указан в придружаващите го инструкции и информация за 
безопасност, не застрашава безопасността и здравето на пациентите, медицинските специалисти и 
трети лица.

 маркировката върху медицинското изделие и опаковката удостоверява, че е оценено 
съответствието на медицинското изделие с всички приложими съществени изисквания, определени 
в посочената по-горе Директива (Наредба), като е приложена процедура „ЕО деклариране на 
съответствие” съгласно приложение № 6 от наредбата  и че „Олвия инф” ООД поддържа и съхранява 
техническата документация и ЕО декларацията за съответствие на разположение на органите, 
извършващи надзор на пазара (лицата по чл. 86, ал. 2 от Закона за медицинските изделия).

Година на поставяне на маркировката   13

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.
Издадена от: Сергей Копбаев, Управител, „Олвия инф” ООД.

гр. София, 01.02.2013 г.
        ............................................ 
             Сергей Копбаев, „Олвия инф” ООД
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