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800 Супер мрежовик
На картата са записани честоти, които помагат за постигане на бързи и лесни продажби, привличане на нови
консултанти, нови приятели, развитие, комуникативност, продуктивност. 

801
Стоп на зависимостите - от
алкохол, наркотици, вредни
храни

Вибрации, които помагат да се избавим от зависимостите от алкохол, наркотици, вредни храни.

802 Завинаги млади и красиви Полезни вибрации подмладяващи организма и забавящи процесите на стареене. 

803
Стоп на дискомфорта в
ставите

Специални вибрации, подпомагащи при проблеми и болки в ставите, артрит, ревматоиден артрит, скованост.

804 Подкрепа за уринарния тракт Вибрации, които помагат при проблеми и инфекции в пикочно-половата система

805 Антицелулитна програма Специални вибрации с антицелулитно действие, подпомащи формирането на идеална фигура. 
806 Баланс на холестерола Вибрации, които подпомагат контролирането на стойностите на холестерола и триглицеридите. 

807 Стоп на хроничната умора Вибрации, зареждащи човек с енергия. Снемат хроничната умора и бързото изтощение.

808 Помощ при запек Вибрации, регулиращи проблемите на стомашно-чревния тракт и при запек. Почувствайте се леки и щастливи. 

809
Обща детоксикация на
организма

Вибрации, които помагат за ефективна детоксикация на организма и очистването му от шлаки, токсини и разпадни
продукти. 

810
Стоп на дискомфорта в
стомашно-чревния тракт

Точно подбрани вибрации, подпомагащи при проблеми с храносмилането, стомашни и чревни проблеми.

811
По-силни, по-бодри и винаги
първи

Вибрации, които помагат на професионални спортисти и спортуващи за тонус и здраве, значително да повишат
своите постижения.

812 За силни и здрави очи Вибрации, които помагат при проблеми със зрението, намалено зрение, катаракта. 

813 Защита
Специални вибрации, защитаващи човек от геопатогенен стрес, вредни електромагнитни излъчвания, радиация,
космически излъчвания, енергийни вируси и атаки. 

814 За красива и здрава коса 
Подходящи вибрации, предотвратяващи косопада в резултат на хормонални или генетично обусловени проблеми.
Вибрации, които съживяват и поддържат здрави коси. 

815 Здраво сърце
Комбинация от вибрации, подпомагащи сърцето и сърдечно-съдовата система при редица проблеми. За здраво и
изпълнено с любов сърце.

816 Стоп на херпеса Вибрации, подпомагаши борбата с херпес симплекс и последствията от него. 

817
Край на мигрената и
главоболието

Удивителни вибрации, помагащи при главоболие и мигрена. Ефективно премахват болката и подобряват
настроението. 

818 За здрав и пълноценен сън
Вибрации, които помагат при безсъние, нарушен сън, трудно заспиване. Правят съня приятен и стабилен. За
хармония и възстановяване на тялото и нервната система. 

819 Карма Положително влияние върху кармата, кармични връзки и кармични удари. 

820 Либидо – за жени
Вибрации, влияещи благоприятно на сексуалността, сексуалното привличане и очарованието на жените. Бъдете
винаги желани и изпълнени със страст. 

821 Либидо – за мъже Вибрации, влияещи благоприятно на сексуалността и сексуалното привличане на мъжете. Бъдете неотразими. 

822
Успехът на ТАЙНАТА
(Законът за привличането)

Вибрации, подбрани по метода на ТАЙНАТА (The Secret), привличащи успех, богатство, любов, здраве, кариерно
израстване, приятели, щастие и пари. 

823
Супер памет и супер
концентрация

Вибрации, които подпомагат развитието на паметта, съсредоточаването и концентрацията. Особено подходящи за
студенти, ученици, при подготовка за изпити и др. 

824 Менокомфорт (за жени)
Вибрации, които помагат при менструален синдром, менопауза и хормонални дисфункции. За подобряване на
емоционалното състояние на жените особено след навлизане в менопауза. 

825 Простата комфорт (за мъже)
Вибрации,помагащи на мъжете при проблеми с простатата и уринирането. Подобряват сексуалността и
самочувствието. 
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826 При разширени вени
Уникални вибрации, оказващи тонизиращ и релаксиращ ефект при проблеми, свързани с разширени вени.
Намалявт болките и отоците. 

827
Отслабнете бързо и
ефективно

Невероятна комбинация от вибрации, способстващи бързото и ефективно отслабване. 

828 Стоп на остеопорозата Вибрации, които помагат на женския организъм да предотврати или да се избави от остеопорозата.

829
Стоп на болката и
възпалението

Вибрации, помагащи за намаляване на болките и възпаленията. 

830
Общо антипаразитно
действие

Специални вибрации, помагащи на организма за унищожаване и ефективно елиминиране на патогенни паразити.

831 Стоп на тютюнопушенето Вибрации, помагащи намаляването или спирането на тютюнопушенето, премахвайки зависимостта от цигарите. 

832 Стоп на хъркането
Вибрации, помагащи значително да се намали или да се спре хъркането (освен в случаите на физиологична
определеност).

833 Антистрес – за жени
Вибрации, помагащи на жените да се избавят от стреса и вредните му последствия. Способстват за емоционалното
равновесие и хармония. 

834 Антистрес – за мъже
Вибрации, помагащи на мъжете да се избавят от стреса и вредните му последствия. Способстват за емоционалното
равновесие и хармония..

835 Супер кислород
Вибрации, способстващи високоефективното и бързо обогатяване на клетките с кислород и активиране на
регенеративните процеси в организма. 

836
Супер витамини и минерали
от А до Я

Вибрации, помагащи на организма да усвои и синтезира всички необходими за здравословен начин на живот
витамини и минерали.. 

837 Супер вода
Уникални вибрации, структуриращи за дълъг период вода (за 3-5 минути 200мл. вода в стъклена чаша се поставя
на картата), и придаващи и свойства на най-чистата и с подходяща структура ледникова вода. 

838
Нормализиране на високото
кръвно налягане

Вибрации, способстващи нормализирането на високото кръвно налягане.

839 Подкрепа за диабетици Вибрации, помагащи при диабет и неговите последствия. 
840 Стоп на алергиите Специални вибрации, помагащи при алергии и облекчаващи съпътстващите неприятни симптоми.

841
Енергия, жизненост,
работоспособност

Вибрации, зареждащи човек с енергия, жизненост и сила за по-добра работоспособност, издръжливост,
самочувствие. 

842 Любов Вълшебни вибрации, зареждащи и изпълващи човек с любов към себе си, семейството, приятелите, природата. 

843 Щастие, радост, хармония Вълшебни вибрации, зареждащи и изпълващи човек с щастие, радост, хармония. 

844 Супер шофьор
Вибрации, помагащи на шофьорите да бъдат концентрирани, жизнени, работоспособни, премахвайки умората и
стреса.

845 За работещи с компютър
Вибрации, подпомагащи концентрацията, работоспособността, паметта, защитата от вредни излъчвания и
радиация.

846 Витални гъби
Специални вибрации, носещи силата на виталните гъби за мощно стимулиране на имунната система, тяхното
адаптогенно действие и активация на жизнените функции на организма. 

847
Стоп на вирусите, грипа и
простудата

Вибрации, помагащи при простудни заболявания, вируси, грип и остри респираторни заболявания. 

848
За повишаване на имунитета
при деца и възрастни. 

Вибрации, помагащи на деца и възрастни да повишат силата и устойчивостта на имунната им система и успешно
да се справят с множество проблеми и заболявания. 

849
Стоп на страховете,
безпокойството, лошото
самочувствие и комплексите. 

Специално подбрани вибрации, помагащи на човек да се избави от комплексите, страховете, съмненията,
безпокойствата, угризенията, самообвиненията. Връщат позитивните мисли и радостта от живота. 


