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Nora Research
Професионален апарат за биорезонансна терапия
( Rife/Clark честотен генератор )

иновативен
продукт

Heiron

Биорезонансната терапия - алтернативата
Предназначение:
Професионалният електронен апарат
“Heiron” (Хейрон) е ново поколение уред и
е предназначен за извършване на активна
биорезонансна терапия (АБТ) върху
човешкия организъм, основаваща се на
генериране на електромагнитни сигнали с
определена честота и форма, чрез които се
въздейства на вредните патогени (вируси и
бактерии) и паразити в човешкия
организъм, както и изчистването му от
токсини. Лечение без медикаменти на
много широк спектър от заболявания.
Апарата е разработен специално
да удовлетворява всички изисквания
за професионална контактна
биорезонансна терапия според трудовете
на на учените д-р Хулда Кларк (Hulda
Clark) и д-р Реймънд Райф (Raymond Rife),
като за удобство е приложен справочник с
утвърдените от тях честот. Приложен е и
допълнителен компютърен CD-ROM диск
с цялата база данни от честоти на CAFL за
над 1300 заболявания. Честотния диапазон
е от 0 до 10 000 000 Hz (0-10MHz) със
стъпка от 1Hz и точност 0.1Hz Възможни
са два сменяеми режима на работа според
вида на терапията: правоъгълен изходен
сигнал (за Clark терапия) и синусоидален
изходен сигнал (Rife терапия). Изходната
мощност е плавно регулируема и може
прецизно да бъде адаптирана към
чувствителността на всеки отделен

организъм и заболяване (0-22V).
Настройката на честотите и смяната на
режимите са максимално улеснени и се
извършват с натискането на квазисензорни
бутони. Изходната честота се визуализира
на прецизен осветен LCD дисплей, който
улеснява контрола и. Наличен е светлинен
индикатор за чувствителност (контрол на
изхода), чрез който може да се следи на
100% контакта с организма. Предвидени са
звукови и светлинни индикатори.
Налични са 4 защити по ток, което
гарантира пълна безопасност при
използването. Двата вида електроди
(гривни и дръжки) в комплекта осигуряват
гъвкавост на терапията. Използваните наймодерни технологии съчетани с уникална
микропроцесорна програма позволяват на
апарата да притежава високи технически
параметри съчетани с максимално
улеснено използване. Тези му свойства
позволяват да бъде прилаган от всякакви
медицински специалисти и терапевти в
тяхната практика, а също така и за
самостоятелна ежедневна употреба. Спада
към професионалния клас апарати.
Произведен и проектиран изцяло в
Европейският съюз.Налична е
подробна инструкция за експлоатация
адаптирана на български език. Осигурена е
гаранционна и извънгаранционна
поддръжка. Повече информация може
да намерите на нашия интернет сайт:
www.noraresearch.com.

Технически характеристики:
- Честотен спектър:
Режим “Rife”: синусоидален изходен
сигнал ( КНИ: <0.01%)
Режим “Clark”: правоъгълен изходен
сигнал с коефициент на запълване 50%
- Честотен диапазон:
Режим “Rife”: 0 – 9 999 999 Hz
(синусоида)
Режим „Clark”: 0 – 7 000 000 Hz
(правоъгълник)
- Точност на генерираните честоти:
<0.1Hz
- Резолюция на честотата: 1Hz
- Визуализация на честотата: STN LED
LCD дисплей
- Изходен офсет: 100% положителен
- Изходно напрежение: плавно
регулируемо 0 – 22V +/- 10% (5 – 4 000
000 Hz)
- Точност на отметките на регулатора за
изходна мощност: <20% (5 – 4 000 000 Hz)
- Максимален изходен ток: 0.01 А
- Защити: 3 вградени защити по ток +
допълнителен външен сменяем
предпазител.
- Захранване на апарата: от мрежа
220/230V /50Hz (+/- 15%)
- Консумирана мощност: max.10W
- Температурен интервал за нормална
работа: от +10 до + 35 градуса по Целзий
- Експлоатация при влажност на въздуха:
<70%
- Маса: не повече от 3 кг.

Особености
Съвременен дизайн, удобно
управление и индикация

Надеждни и удобни електроди

www.noraresearch.com
nora.research@mail.bg

Богата окомплектовка и
подробна документация

Nora Research
Професионален aпарат за квантова терапия

иновативен
продукт

Hera

Квантите - енергията във вселената
Предназначение:
Професионалният електронен
терапевтичен апарат “Hera”
е ново
поколение уред и е предназначен за
извършване на квантова терапия върху
човешкия организъм. Квантовата
терапия е модерно направление в
съвременната медицина. Използва се в
повече от 9500 болници в Русия, Европа и
САЩ. Доказано е намалението на
болните пациенти от 3 до 6 пъти при
третиране с Квантова терапия.
Въздействието е върху биологически
активните зони и органи в човешкото
тяло , чрез електромагнитно излъчване в
определен диапазон. По този начин
стимулира собствените жизнени сили за
борба с голям брой заболявания,
подобрява кръвообращението,
активизира имунната система на
о р г а н и з м а
и
о к а з в а
противовъзпалително и обезболяващо
действие. С негова помощ се извършва
безлекарствено и безболезнено лечение
на широк спектър от заболявания. При
приемане на медикаменти, терапията с
апарата повишава в пъти тяхната
ефективност. За разлика от лекарствата ,
апарата “Hera” не просто лекува
конкретното заболяване, а трансформира
отслабените и болни клетки на
организма в стабилно здравословно
състояние, като по този начин се постига

силен ефект на лечение за кратък период
от време. Благодарение на новите
технологии и елементна база стана
възможно да разполагате с апарат
предлагащ терапия , която до скоро само
клиниките предлагаха. Предвидени са 4
програми за терапия, както и 3
автоматични интервала за
продължителност на терапията.
Пускането и работата с апарата са
максимално улеснени и се извършват с
натискането на квазисензорни бутони. В
съчетание със съвременния дизайн са
предвидени звукови и светлинни
индикатори.
Апарата се характеризира със
своето удобство, качество и дълъг живот,
което го прави подходящ за използване в
ежедневието, медицинските и
терапевтични центрове. Терапевтичната
глава е с компактни размери и гъвкав
кабел което улеснява работата с нея.
Захранването се извършва посредством
безопасен трансформаторен адаптер.
Използвана е съвременна
микроелектроника, като апарата е
произведен и проектиран изцяло в
Европейския съюз. Налична е подробна
инструкция за експлоатация на
български език. Осигурена е
гаранционна и извънгаранционна
поддръжка. Повече информация може да
намерите на нашия интернет сайт:
www.noraresearch.com

Технически характеристики:
Видове излъчване:
- Импулсно инфрачервено тясно спектърно
лазерно излъчване
- Импулсно инфрачервено широкоспектърно
излъчване
- Пулсиращо излъчване в червения (видим)
спектър
- Постоянно излъчване в червения (видим)
диапазон
Дължина на лъчите:
- Лазерно излъчване: 800 – 910 nm
- Инфрачервено излъчване: 860 – 960 nm
- Червено излъчване: 500 – 700 nm
Импулсна мощност на лазерното инфрачервено
излъчване: max. 8W
Интензитет на излъчването в червения спектър:
max. 27000 mcd
Мощност на излъчването в червения спектър:
max. 1W
Времe на сеанса: автоматично – 5, 10 или 20
мин +/- 10%
Захранване на апарата: чрез трансформаторен
захранващ адаптер от мрежа 220/230V /50Hz
Консумирана мощност: max.10W

Маса: не повече от 2 кг.

Особености
удобна терапевтична глава

4 програми, 3 времеви интервала,
удобни индикатори и бутони

www.noraresearch.com
nora.research@mail.bg

съвременен дизайн, удобна
конструкция

Nora Research
Апарат за активна биорезонансна терапия
(професионален Запер)

иновативен
продукт

Tangra II

Биорезонансната терапия - алтернативата
Предназначение:
Професионалният електронен
апарат “Tangra 2” е ново поколение
уред и е предназначен за извършване
на активна биорезонансна терапия
(АБТ) върху човешкия организъм,
основаваща се на генериране на
електромагнитни сигнали с
определена честота и форма чрез които
се въздейства на вредните патогенни
(вируси и бактерии) и паразити в
човешкия организъм. Характерно за
този тип терапия е, че е напълно
безвредна, както и това, че помага в
случай където нито един друг метод не
помага. Ежедневната терапия с апарата
изчиства организма от вредни
паразити причинители на стотици
болести, като същевременно повишава
тонуса, премахва умората и повишава
общото здравословно състояние.
Базиран е напълно върху трудовете на
световно известния доктор Хулда
Кларк, която поставя основите на
съвременната биорезонансна терапия
чрез своята практика и забележителни
книги (”Лечение на всички болести” и
др.) . Предвидени са 4 работни
програми за терапия, което позволява
да бъде оказано силно влияние върху
много широк спектър от вредни

микроорганизми. Една от програмите е
тази на електронният ЗАПЕР на д-р
Хулда Кларк. Налична е лекуваща
програма за високочестотна терапия,
която действа и като имуностимулант.
Възможна е промяна на мощността на
апарата, чрез което се постига по-добра
настройка спрямо конкретното
заболяване и чувствителност на
дадения човешки организъм.
Апарата се характеризира със
своето удобство, качество и дълъг
живот, което го прави подходящ за
използване в ежедневието,
медицинските и терапевтични
центрове. Предвидени са удобни и
здрави сменяеми гривни електроди.
Захранването се извършва посредством
безопасен трансформаторен адаптер.
Съвременния дизайн, удобните
бутони, светлинни и звукови
индикатори правят използването на
апарата комфортно. Използвана е
съвременна микроелектроника, като
апарата е произведен и проектиран
изцяло в Европейския съюз. Налична е
подробна инструкция за експлоатация
на български език. Осигурена е
гаранционна и извънгаранционна
поддръжка. Повече информация може
да намерите на нашия интернет сайт:
www.noraresearch.com

Технически характеристики:
Захранване: мрежово захранване 220V/50Hz
посредством трансформаторен адаптер
Консумирана мощност: <2W
Честотен спектър:
Програма I: Времево и честотно модулиран
сигнал с опорна честота 33 000 Hz –
правоъгълна форма с широк хармоничен
спектър
Програма II: Времево и честотно модулиран
сигнал с опорна честота 1 000 Hz – правоъгълна
форма с широк хармоничен спектър
Програма III: Времево и честотно модулиран
сигнал с опорна честота 5 000 Hz – правоъгълна
форма с широк хармоничен спектър
Програма Ultra: Времево и честотно модулиран
сигнал с висока честота (КВЧ терапия) –
правоъгълна форма с широк хармоничен
спектър
Амплитуда на изходния сигнал: 25-30V
Максимален изходен ток:
Режим “Low” 80 микро ампера
Режим “High” 200 микро ампера
Време на работа: 7 минути +/- 30 секунди

Особености
удобни сменяеми гривни
електроди

4 програми, 2 нива на мощност,
удобни индикатори и бутони

www.noraresearch.com
nora.research@mail.bg

съвременен дизайн, удобна
конструкция

Nora Research
Апарат за активна биорезонансна терапия
(Запер)

иновативен
продукт

Tangra

Биорезонансната терапия - алтернативата
Предназначение:
Професионалният
електронен апарат “Tangra” е
ново поколение уред и е
предназначен за извършване на
активна биорезонансна терапия
(АБТ) върху човешкия
организъм, основаваща се на
генериране на електромагнитни
сигнали с определена честота и
форма чрез които се въздейства
на вредните патогенни (вируси
и бактерии) и паразити в
човешкия организъм.
Характерно за този тип терапия
е, че е напълно безвредна, както
и това, че помага в случай където
нито един друг метод не помага.
Ежедневната терапия с апарата
изчиства организма от вредни
паразити причинители на
стотици болести, като
същевременно повишава тонуса,
премахва умората и повишава
общото здравословно състояние.
Базиран е напълно върху трудовете

на световно известния доктор
Хулда Кларк, която поставя
основите на съвременната
биорезонансна терапия чрез своята
практика и забележителни книги
(”Лечение на всички болести” и
др.). Апарата “Tangra” се
характеризира със своето удобство,
качество и дълъг живот, което го
прави подходящ за използване в
ежедневието, медицинските и
терапевтични центрове.
Предвидени са удобни и здрави
гривни електроди които правят
извършването на терапията удобно.
Апарата може да бъде захранван от
батерия или от мрежата, което го
прави независим от обстановката.
Използвана е съвременна
микроелектроника, като апарата е
произведен и проектиран изцяло в
Европейския съюз. Налична е
подробна инструкция за
експлоатация на български език.
Осигурена е гаранционна и
извънгаранционна поддръжка.
Повече информация може да
намерите на нашия интернет сайт:
www.noraresearch.com

Технически характеристики:
Захранване: мрежово захранване
220V/50Hz (110V версия САЩ)
посредством трансформаторен
адаптер или 9V от батерия тип
6F22
Консумирана мощност: <0.5W
Честотен спектър: Времево и
частотно модулиран правоъгълен
сигнал с широк хармоничен
спектър съобразен с научните
трудове на д-р Хулда Кларк.
Амплитуда на изходния сигнал:
max. 30V
Максимален изходен ток: 300 uA
Време на работа: 7 минути +/- 20
секунди
Гаранционен срок: 12 месеца

Особености
удобни сменяеми гривни
електроди

захранване от адаптер или
батерия

www.noraresearch.com
nora.research@mail.bg

удобни индикатори и бутони

Nora Research
Апарат за активна биорезонансна терапия
(Запер на Хулда Кларк - Hulda Clark zapper )

иновативен
продукт

Tangra mini

Биорезонансната терапия - алтернативата
Предназначение:
Eлектронният апарат “Tangra
mini” е ново поколение уред и е
предназначен за извършване на
активна биорезонансна терапия
(АБТ) върху човешкия
организъм, основаваща се на
генериране на електромагнитни
сигнали с определена честота и
форма чрез които се въздейства
на вредните патогенни (вируси
и бактерии) и паразити в
човешкия организъм.
Характерно за този тип терапия
е, че е напълно безвредна, както
и това, че помага в случай където
нито един друг метод не помага.
Ежедневната терапия с апарата
изчиства организма от вредни
паразити причинители на
стотици болести, като
същевременно повишава тонуса,
премахва умората и повишава
общото здравословно състояние.
Изработен е точно съгласно
оригиналната схема на Запер

(Зепер, Zapper) публикувана от д-р
Хулда Кларк в нейната книга
“Лечение на всички болести”, като
в този смисъл може да бъде наречен
“Запера на Хулда Кларк”. Учен
който поставя основите на
съвременната биорезонансна
терапия чрез своята практика и
забележителни книги (”Лечение на
всички болести” и др.). Апарата се
характеризира със своето удобство,
качество и дълъг живот, което го
прави подходящ за използване в
ежедневието, медицинските и
терапевтични центрове.
Предвидени са удобни и здрави
гривни електроди които правят
извършването на терапията удобно.
Използвани са е съвременни
технологии, като апарата е
произведен и проектиран изцяло в
Европейския съюз. Налична е
подробна инструкция за
експлоатация на български език.
Осигурена е гаранционна и
извънгаранционна поддръжка.
Повече информация може да
намерите на нашия интернет сайт:
www.noraresearch.com

Технически характеристики:
Захранване: 9V от батерия тип
6F22
Консумация на ток: <0.015 А
Честотен спектър: правоъгълен
сигнал с честота 32KHz (+/-10%
при напрежение на батерията 9V)
Амплитуда на изходния сигнал:
max. 8V
Максимален изходен ток: 0.006 A
Консумирана мощност: max.
0.15W
Годност на батерията: средно 200
цикъла по 7 минути (зависи от
модела на батерията)
Време на работа: ръчен режим
Маса на изделието с опаковката:
не повече от 600 гр.
Гаранция: 12 месеца

Особености
удобни сменяеми гривни
електроди

По оригинална схема на запера
на д-р Хулда Кларк

www.noraresearch.com
nora.research@mail.bg

Удобни и здрави букси,
компактен дизайн

Nora Research
Апарат за получаване на сребърна вода
(сребърен йонизатор)

иновативен
продукт

Ponor

Сребърните йони - източник на здраве и живот
Предназначение:
Eлектронният aпарат за сребърно
йонизиране на вода "Ponor" е уред
от ново поколение предназначен за
обогатяване на водата (изворна,
чешмяна и др.) със сребърни йони
(Ag+), произвеждайки по този
начин Сребърна вода (колоидно
сребро). С негова помощ може
постоянно да се обогатяват
произволни количества вода.
Възможно е получаването на вода в
различни концентрации, както за
ежедневна употреба, консервиране
на храни и напитки, така и за повисоки лечебни концентрации на
сребро и при продължително
съхраняване на водата. Действието
на сребърните йони е върху повече
от 650 вида бактерии (за сравнение:
действието на който и да е
антибиотик е върху не повече от 5
до10 вида бактерии). Известно е, че
антимикробния ефект на среброто
е по-висок от този на пеницилина.
В същото време йоните на среброто
щадят клетките на полезните
бактерии, като отсъстват вредни

въздействия върху организма –
нещо характерно за
антибиотиците. Лечебните
свойства на колоидното сребро са
известни от древността.
Сребърната вода може да бъде
използвана за ежедневна употреба,
за козметични и лечебни нужди.
Апарата “Ponor” се
характеризира със своето удобство,
качество и дълъг живот, което го
прави подходящ за използване в
ежедневието, медицинските и
козметични центрове. Сребърният
му електрод е изработен найчистите проби сребро и е
предвиден за многогодишна
употреба. Употребата на апарата не
е обвързана с използването на
точно определен съд. Използвана е
съвременна микроелектроника,
като апарата е произведен и
проектиран изцяло в Европейския
съюз. Налична е подробна
инструкция за експлоатация на
български език. Осигурена е
гаранционна и извънгаранционна
поддръжка. За повече информация:
www.noraresearch.com

Технически характеристики:
Захранване: 220V/50Hz AC +/- 10%
Консумирана мощност: < 0.5W
Амплитуда на изходния сигнал: 12V
Концентрация на сребърните йони
при спазване на обема: 0.3 мг/л
Изходен ток: реверсивен с честота
0.3Hz
Ресурс на електрода: > 20 000 л
(ресурса на електрода е
приблизителен и се отнася само за
износване на сребърната част,
механични повреди могат да
настъпят значително по-рано);
Обем на йонизираната вода: 1, 2 или
3 литра
Сребърен електрод: сребро проба
.999
Гаранционен срок: 12 месеца

Особености
приложим за всякакви съдове

електрод от чисто сребро с
дълъг живот

www.noraresearch.com
nora.research@mail.bg

удобни индикатори и бутони

Nora Research
Сребърен йонизатор за обогатяване със сребърни
йони и обеззаразяване на големи обеми вода

иновативен
продукт

Ponor pro

Сребърните йони - източник на здраве и живот
Предназначение:
Eлектронният aпарат за сребърно
йонизиране на вода “Ponor” версия
PRO е професионален уред от ново
поколение предназначен за
обогатяване на водата (изворна,
чешмяна и др.) със сребърни йони
(Ag+), произвеждайки по този начин
Сребърна вода. Специално е
разработен за резервоари с голям обем
(от 10 до 1000 литра), както и за
кладенци и сондажи за питейна вода с
дневна консумация от 10 до 1000
литра. При използването му водата се
насища със сребърни йони, както
същевременно се пречиства от вредни
микроорганизми. Запазват се
питейните и качества продължително
време, като придобива свойства на
естествен антибиотик Действието на
сребърните йони е върху повече от
650 вида бактерии (за сравнение:
действието на който и да е
антибиотик е върху не повече от 5
до10 вида бактерии). Известно е, че
антимикробния ефект на среброто е
по-висок от този на пеницилина. В
същото време йоните на среброто
щадят клетките на полезните
бактерии, като отсъстват вредни

въздействия върху организма – нещо
характерно за антибиотиците.
Лечебните свойства на колоидното
сребро са известни от древността..
Концентрацията на сребърни йони е с
гарантираните оптимални стойности
за питейна вода. Апарата се
характеризира с удобство, дълъг
живот, стабилни параметри и
автоматизиран режим на работа
съчетан с индикатор за контрол и
изправност на електрода. Налични са
3 програми на работа според обемите
вода, които могат да бъдат
опционално препрограмирани за
различни обеми (до 1000л) по
желание на клиента. Притежава
сребърен електрод с повишена маса
изработен от сребро с високо качество
(проба .999), като дължината на
кабела му може да достигне до 20м.
Използвана е съвременна
микроелектроника, като апарата е
произведен и проектиран изцяло в
Европейския съюз. Налична е
подробна инструкция за
експлоатация на български език.
Осигурена е гаранционна и
извънгаранционна поддръжка. За
повече информация:
www.noraresearch.com

Технически характеристики:
Захранване: 220V/50Hz AC +/- 10%
Консумирана мощност: < 1W
Амплитуда на изходния сигнал: 12V
Изходен ток: реверсивен с честота 0.2
Hz
Концентрация на сребърните йони
при спазване на обемите: 0.02 - 0.05
мг/л
Дължина на кабела: стандартно 5м
(опция: максимум до 20м.)
Ресурс на електрода: > 30 000 л
(ресурса на електрода е
приблизителен и се отнася само за
износване на сребърната част,
механични повреди могат да настъпят
значително по-рано);
Обем на йонизираната вода
(стандартно):
1 програма: от 10 до 50 литра
2 програма: от 50 до 150 литра
3 програма: от 150 до 300 литра
(възможни са опционално
индивидуални програми с други
обеми с максимален обем до 1000л.)
Електрод (сребърни анод и катод)
маса на сребърна част: 10 грама +/10%
Маса на уреда (с опаковка): 1.0 кг (до
3.0 кг при опция удължен кабел).
Гаранционен срок: 12 месеца

Особености
Сребърна вода в големи
количества всеки ден

Масивен сребърен електрод с
дълъг и здрав кабел

www.noraresearch.com
nora.research@mail.bg

удобни индикатори и бутони
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