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Добре дошли в света на Victoria Bells
свят на неподправена красота и истинско здраве

Стремежът на човек към здраве и красота води към създаването на нови продукти, в които тези две идеи се 
допълват и съществуват заедно, може би като доказателство, че красотата има смисъл само тогава, когато 
човек е здрав. 
Victoria Bells обединява в себе си естествения стремеж на човек за по-добро здраве и исконния стремеж за 
красота.
Отчитайки най-добрите традиции и последните разработки в областта на възстановяването и съхраняване-
то на човешкото здраве, ние предлагаме изящна колекция, която съдържа в себе си източници на магнитно 
поле, отрицателни йони, инфрачервени лъчи и германий. Повечето модели са произведени от медицинска 
стомана или титан, а някои от тях са произведени от мед, което допълнително усилва оздравителния им ефект. 
Комбинирането на различни въздействия прави нашите модели значително по-ефективни от всички аналози,  
известни на пазара. 
Съчетаването на интересни дизайнерски решения, висококачествени материали и изработка, различни източ-
ници на здравословно въздействие превръща колекцията ни в символ на стил, красота и здраве. 
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l  трайно подобряване на кръвообръщението;
l  подобряване преноса на кислород до всички 
клетки, тъкани и органи;
l  нормализиране на артериалното налягане(даже 
и при хронична хипертония);
l  препятстване образуването и ефективно разби-
ване на групировки от еритроцити и тромбоцити;
l  повишаване проницаемостта на клетъчните 
мембрани;

l  повишаване еластичността и тонуса на кръвонос-
ните съдове;
l  подобряване дейността на ендокринната система 
и хормоналния баланс;
l  оптимизиране клетъчното хранене и калиево-на-
триевия обмен;
l  преразпределение съдържанието на желязо и по-
вишаване кръвотворните способности на организма;
l  повишаване биологическата активност на магне-
зия;
l  пречистване на кръвоносните съдове от шлаки, 
холестерол и калциеви отлагания;
l  активиране енергийния обмен в акупунктурните 
точки на организма;
l  болкоуспокояващ ефект

магнити

За магнитите в нашите бижута
В нашата колекиця се използват високоефективни неодимови магнити, със сила на магнитното поле 
от 800 до 1800 Гауса.

Защо и как магнитите помагат?
1. Достъпна и ефективна възможност за компенсация на постоянно отслабващото земно магнитно 
поле.
2. Мощно биохимично и биофизично действие върху организма.
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Възможности за 
приложения на 
магнитотерапията

атеросклероза

мигрена стрес

шум в ушите

хипертония

артрит

нарушено кръвообращение

менструални болки

болки в гърба

депресия

артрози

ревматизъм

проблеми
с щитовидната
жлеза

проблеми
със зрението

загуба на сила

преумора

безсъние

инсулти

счупвания

травми

главоболие
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Отрицателни йони 
В някои модели се съдържат 
специални източници на отри-
цателни йони, които насищат 
организма и способстват за 
ефективна профилактика и ле-
чение на бронхити, бронхиални 
астми и други заболявания на 
дихателната система, неврози, безсъние, мигрени, остри 
респираторни заболявания, хипертонии и хипотонии, 
инсулти, инфаркти, язви, гастрити, колити, ревматизъм, 
болки в ставите, функционални разтройства, възпалител-
ни процеси и др.

Наред с това отрицателните йони:
l намаляват вероятността от тромбообразуване;
l прекратяват разпространението на вирусни инфек-
ции;
l премахват умората;
l елиминират стрес и последиците от него;
l активират имунната система;
l повишават работоспособността;
l повишават качеството на въздуха;
l забавят процесите на стареене

Инфрачервени лъчи
В някои от нашите модели 
гривни същестувват керамич-
ни вложки, които при телесна 
температура излъчват инфра-
червена светлина в далечния 
спектър (4-14 микрометра). 

Когато инфрачервените вълни проникнат в кожата, те влизат 
в контакт с водните молекули. В резултат на възникващия 
резонанс се засилват микровибрациите на молекулно ниво, 
което предизвиква топлинен ефект и локално микро-пови-
шаване на температурата на тъканите. Това на свой ред води 
до повишаване еластичността на кръвоносните съдове. 
Благодарение на по-високата микро- и макроциркулация на 
кръвта се осигурява по-добра работа на тъканите и органите 
в тялото. В резултат на това натрупаните токсини се извеж-
дат по-лесно от организма и се възстановява по-високото 
ниво на работоспособност на клетките. 
Появата на пазара на Технологията на далечния инфрачер-
вен спектър преди десет години в Япония, стана възможна, 
благодарение на използването на биокерамиката – новатор-
ска разработка на Американската национална космическа 
агенция (NASA). Сега тя се използва широко в САЩ, Япония, 
Корея и Китай.
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Германият
Използването на германий като микрокристал в някои от нашите модели 
води до:
 l Стимулиране насищането на тъканите с кислород  (което способства за 
подобряване на мозъчната дейност);
 l Подпомагане очистването на организма от шлаки и токсини;
 l Ускоряване зарастването на рани;
 l Подобряване функционалното състояние на централната нервна система;
 l Повишаване на работоспособността и ускоряване на възстановяването след тежки физически 
натоварвания;
 l Укрепване на имунната система на организма.

Биохимичното действие на Германия в кръвта е 
аналогично на това на хемоголобина, а именно: 
 l нормализират се еластичността и тонуса на съдове-
те и в тях нараства скоростта на кръвния поток;
 l активира се цялостното оздравяване на кръвонос-
ната система и подобряване на съсирването на кръвта;
 l активизира се съдоразширяващото, противооточ-
ното и имуностимулиращо действие.
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/21.5см; 25.5см/
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий/
Цена: 136.00 лв.

tB 429

 /19см; 21.5см/  
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий/
Цена: 122.00 лв.

sB 440

/19см/  
 /магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий/
Цена: 128.00 лв.

sB 444

/20см/ 
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий/
Цена: 125.00 лв.

sB 435

 /19см; 21см/ 
/магнити, инфрачервени лъчи,отрицателни йони, германий/
Цена: 135.00 лв.

sB 445  /21.5см; 23см/  
/магнити, отрицателни йони, инфрачервени лъчи,* германий/ 
 sB 437 - Цена: 119.00 лв.    SB 437F-128.00 лв. 

sB 437 sB 437F*  /21.5см; 23см/ 
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/21.5см; 23см/
/инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий/    
Цена: 145.00 лв.

тB 430/19 см; 21см/
/магнити, германий/
Цена: 94.00 лв. 

sB 427

/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/ 
Цена: 94.00 лв.   

sB 426

/19см; 21см/
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/
Цена: 115.00 лв.

sB 431

/19см; 21см/
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/
Цена: 115.00 лв.  

sB 428

/19см/ 
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/
Цена: 108.00 лв.
 

sB 432
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 /19см/
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий*/
 sB 433 - Цена: 108.00 лв.    SB 433F-115.00 лв. 

sB 433 sB 433F*  /19см/  /19см/
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий*/
 sB 434 - Цена: 115.00 лв.    SB 434F-122.00 лв.  

sB 434 sB 434F*  /19см/

 /19см/
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий*/
 sB 438 - Цена: 108.00 лв.    SB 438F-115.00 лв. 

sB 438 sB 438F*  /19см/ /19см/ 
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/
 Цена: 115.00 лв.

sB 436

 /19см; 21см/
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/
  Цена: 115.00 лв.

sB 439
 /19см; 21см/
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони 
Цена: 167.00 лв.

sB 441
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/19см/ 
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/
Цена: 115.00 лв.

sB 442 /19см/ 
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/
Цена: 115.00 лв. 

sB 443

/19см/ 
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/
Цена: 84.00 лв.

CB 448

/19см/ 
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/
Цена: 115.00 лв. 

sB 450

/19см/
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/
 Цена: 115.00 лв.

sB 446

/19см/
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/
 Цена: 84.00 лв.

CB 449
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/19см/
/магнити/
Цена:73.00 лв.
     

CB 447

Silicone bracelet   
/отрицателни йони/
Цена: 19.00 лв.

NB 451 Silicone bracelet   
/отрицателни йони/
Цена: 19.00 лв.

NB 452

Silicone bracelet   
/отрицателни йони/
Цена: 19.00 лв.

NB 453Silicone bracelet   
/отрицателни йони/
Цена: 19.00 лв.

NB 454
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Защо да изберете „Victoria Bells“
  Във всички наши бижута се използват висококачествени неодимови магнити, произведени от 

японската компания „Sumimoto Special Metals“. Голямото предимство на неодимовите магнити е, 
че те съчетават малки размери с достатъчна сила на магнитното поле. Така например неодимов 
магнит с индукция 200 Гауса има маса 1 грам, а железен магнит със същата магнитна индукция има 
маса 10 грама. Всеки магнит е прикрепен надеждно към съответното украшение и е покрит със 
специални естествени покрития, които го защитават от влага, пот и други външни въздействия.

висококачествени неодимови магнити



49

  В различните модели освен неодимови магнити, се използват специ-
ални източници на негативни йони, инфрачервена топлина или гер-
маний. Този комплекс от въздействия гарантира неповторим оздра-
вителен ефект и определя значителното превъзходство на нашите 
продукти над съществуващите аналози на пазара.

 Част от продуктите Victoria Bells са произведени от медицинска сто-
мана 316L. Тя се отличава с висока надеждност и качество и затова 
намира приложение в редица високотехнологични производства и 
медицината. Основното и преимущество е съчетаване на изящен вид, 
устойчивост и отсъствие на алергични реакции.

  Някои модели са произведени от титан. Титанът е скъп метал, открит през 1965г. Той е изключител-
но устойчив, лек и не предизвиква никакви алергични реакции у хората. Той има различни цветови 
отенъци и дава възможност за изключително съчетание на красота, изящност и висок стандарт.
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  Украшенията или отделни елементи 
със златно покритие в нашата колек-
ция имат изключително предимство и 
то е в технологията на позлата. 

            Ние използваме авангардна IPG тех-
нология. Това прави изделията още 
по-красиви, изящни и най-важното, 
устойчиви на външни въздействия и 
се гарантира дълготрайност на злат-
ното покритие.

  В някои от нашите бижута се използват 
кристали Swarovski, прикрепени по 
специална технология към основното 
украшение, така че да се гарантира 
висока надеждност и качество на про-
дукта.

Легенда
   SB - Гривна от стомана             ТB - Гривна от титан
   СB - Гривна от мед                       NB - Силиконова гривна

* Възможни са печатни грешки
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