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Откритието

 
След дълги години интензивни изследвания в областта на невидимите енергии 
фирма " Ню Дженерейшън БИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" (N-G) / вече може да променя 
молекулярните структури чрез измерим специализиран метод. Това даде на
фирмата възможност за кратко време да развие много и различни възможности за
приложение на новооткритата технология.

 
 
 
Технологията

 
Двете основни ядра на технологията N-G са, че
в пространството съществуват невидими енергии и че 
материята има информационна структура. Със
знанието за тези енергии в пространството и 
разбирането за тяхната връзка с информационните 
структури стана възможна промяна на молекулярните 
структури. Но кои са главните елементи на една
молекулярна структура? Това са атомите. Всеки атом е
с определен брой електрони, протони и неутрони,
които се съдържат в него. Обаче, кой казва на тези 
елементи как да се подредят във всеки един 
специфичен атом? Нека да сравним това с човешкото 
тяло. След оплождането клетките започват да се делят 
по специфичен начин, така, че да може да се образува
даден орган на тялото. Знаем, че за този процес
отговаря ДНК. Но какво е ДНК? Тя е информационна
верига, информационният план на нашия живот. Да се 
върнем към атома. Той има ДНК, която „казва” на 
електрони, протони и неутрони как да се под редят,
за да възникне специфична материя – атом, после
молекула. Революционността на технологията ни е в това, че N-G може да използва
тези информационни структури за да променя една материя или с нея като 
информационен носител да променядруга материя.

Teхнoлогията cво6oдна eнергия 

Ню Дженерейшън Био 
P   a   з  n   p   o   c  т  p   a   н   я   в   а   н   а   o  т    



Инж. Херберт Ренер

 

 
 

 
 
 
N-G Технологията има и
продукти за здравето

 
 
 
Известен факт е, че човешкото тяло обновява всичките си клетки за срок от седем 
години. Ние следователно за седем години напълно се обновяваме.
Деленето на всеки вид клетка е с различна скорост. Ние знаем,
че кожните клетки много бързо се регенерират.
Ако се нараним, достатъчни са само няколко дена и 
клетките на кожата се обновяват. Какво става
обаче, когато лоши кожни клетки образуват 
например винаги екзема? Нека да го опишем  
така: Има грешка в „информацията” и затова 
клетките се развиват по погрешен начин. С нашите
продукти ние можем да поправим „информационния
дефект“ в клетките чрез активиране на силата за
самоизлекуване на тялото, като постигаме
ефекта,че клетките вече се обновяват без дефект.
Така нашата технология може да поправи много
съществуващи проблеми. Времето за поправянето е 
според индивидуалния об- новителен процес на
съответната клетка на тялото. Кожните проблеми
например се оправят по-бързо от костни проблеми,
поради разликата във времето на клетъчно делене.

N-G
New-Generation
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Без аналог досега! 

 
 

Биоенергиен 
спестител на гориво

 
 
 

Пести гориво,пази природата!
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Поток гориво 

                   Биоенергийно поле  
 

 

Спестява до 20% гориво!
 

За всички бензинови, дизелови и газови мотори!
Вие го монтирате само за минута!

Работи вечно и без консумативи!
 
 
 



 

Биоенергиен спестител на гориво
 

Артикул № 1001 N-G
New-Generation

 
Често задавани въпроси и отговорите им:

 
 

1. Как действа BE-Fuelsaver?
Металният щифт не е магнитен! Той е 
променен в молекулярната област чрез N-G
метода. BE-Fuelsaver влиза във взаимо-
действие с горивото и променя молеку-
лярната структура на вългеводорода.
Това води до по-добър процес на изгаряне и
намаляване на отпадните газове.
Моля имайте предвид, че тази система не
функционира при лабораторни условия,
а само при реални условия!

 
 
 
 
 
 
поток на горивото

 
2.

 
Колко време продължава действието? Биоенергийно поле

 BE Fuelsaver няма нужда от поддръжка. Производителят дава 10  
 години гаранция на енергийната функция, в рамките на

приложените тук гаранционни условия.
 

3. Колко гориво мога да спестя ?  
Това зависи от двигателя. Съвременни немски дизелови двигатели пестят към 10% гориво. По-старите 
коли с по-висок разход на гориво пестят 15 до 20 %, в особени случаи до 36 % гориво.

 
4.  Колко намаляват отпадните газове?

Това зависи също от двигателя. Възможни са 20 до 90 % намаление.
 

5.  Кога започва действието?
Започва веднага след компетентен монтаж.
С дизелови мотори трябва да се кара няколко 
километра за да се освободи моторът от 
старите сажди. Ако правите измервания на 
отпадни газове, препоръчваме след първото 
измерване да изчакате 3 зареждания на го-
риво и тогава да направите второто измер-
ване.

 
6.  Може ли да се ползва за товарни коли?

Да, във всяко МПС или друга машина
с двигател с вътрешно горене. Например:
дизелови генератори, мотоциклети,
Трактори, автобуси, моторни лодки.

 
7. На какво да обърна внимание, когато 

измервам разхода?

 
Б е л е ж к а : с повишения 
въртящ момент може 40%
по-рано да се превключват

скорости, което също пести

 
Първо, трябва Ви правилния тръбопровод,
т.е. този за горивото, а не някой друг.
Условията за движението на МПС преди и след монтажа на ВЕ Fuelsaver трябва да са еднакви.
Ако водачът на МПС промени поведението си, разходът също се променя.
Запишете точно какъв е разходът, преди да монтирате ВЕ Fuelsaver.
Не променяйте поведението си, защото машината става по-тиха, това прави впечатление особено 
при дизелови коли.
Бордовият компютър може да греши до 10 %. Измервайте винаги изминатите километри 
и съответно изразходеното гориво.
Не променяйте товара (теглото) на Вашето МПС.
Не променяйте бензиностанцията. Има горива с различно качество.
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S
 

МПС до 90 к.с. - мотопеди,
мотоциклети

 

M
МПС над 90 к.с., леки
коли, SUV, джипове, ма лк
и товарни МПС, авто буси 
до  3,5 т .

 
 

L
Товарни МПС до 7,5 т, 
спортни коли

 
 
 
 

Намалява горивото и емисиите 
с PLASMA-технология!

 
 

 
 

Монтира се в резервоара на датчика за 
горивото или на тръбопровода.

 

 
 

Пести с 
до20%

по-малко 
бензин/дизел

 
 
 

Без аналог досега! 
 
 

 
 Биоенергиен 
спестител на гориво
  
Пести гориво, пази природата!
 
 
 
 

Гориво

Биоенергийно поле

 
 
 
 
 
 
 

Спестява до 20% гориво!
 
 
 
 
За всички бензинови, дизелови и 

газови двигатели.
 

 
XL за товарни и автобуси над 7,5 т

 
Гаранция за действието Пази природата -
за 10 години! с до 90% по-малко токсични газове!



 

 
Вестник  News 

По-малко отпадни газове, по-малък 
разход на гориво и по-ефективен 

двигател – фирмата от Горна Австрия 
Ню Дженерейшън Био е разработила 
продукт с тези качества: т. нар. ВЕ 
Fuelsaver.... За тази цел фирмата е приложила 
един напълно нов метод. 

 
 
 

Вестник  Wirtschaftsblatt 

Колата на WirtschaftsBlatt с ВЕ Fuelsaver 
Фолксваген Голф TDI с 140 к.с., 
показа поне за тестовия период 
от 4 месеца несъмнен ефект на пестене 

на гориво. 
 
 
 
 

Вестник  OÖ-Nachrichten 
Второ място за Бургкирхен на състезанието на 

общините за защита на климата. Многобройни 
коли бяха снабдени с BE-Fuelsaver, мерцедесът 
на кмета Хофщетер произвежда сега вече 56% 
по-малко отровни отпадни газове. 

 
 
 

Вестник  Format 

Ню Дженерейшън разработи BE- 

Fuelsaver, метален щифт, който се закача на 

резервоара, с него горивото се обработва по 
такъв начин, че се създават условия за 
оптималното му изгаряне и по-малко отпадни 
газове. 

Колко можете да спестите? Колко пестим?
Тестове от потребители

 
Андреас Валтер (Харли Ст.Пьолтен) - Mazda 6 Sport 2008г.

-10%

Д. Флашбергер (WVL) - Mercedes Vito 111CDI, 2008г. -15,8% 
Удо Бьорнер (Бьорнер ООД) - Ford Galaxy, 2006г. -19% 
Моника Рехак (С. Глобал) - BMW 320, 2003г. -19,5% 
Андреас Пьолц (Тегее) – Opel Astra F1, 2001г -15.5%
Дитмар Флашбергер (WLV) – MAN Lions Coach , 2008г. -14,7%

Полк. Л. Вайдингер (полиция) – Toyota Verso, 2007г. -9%

Д-р.Й. Рене Зила (М. Л. ООД) – Jaguar XR4,2, 2009г.– 15% 
Инж. В. Ширак (Ширак ООД) - Renault Scenic 2008г. - 7% 
Маг. В. Майерхофер (M&Б) – Alfa Romeo 149 2008г. -12%
Инж. Райнхард Сеел (Лихтсистеме) – Opel Vectra 2007г. -13%

Маркус Войке (Флоугруп) – VW Multivan 2006г. -15%

Д-р С. Дабрингер (Сави Трейдърс) – Skoda Fabia 1,.9l 2005г.

-16%

Р. Вогович (ÖKB) – Mercedes E290 1997г. -15%

Вернер Пробст (Стибл ООД/бивш МАН) – Mazda 6 2010г. -7%

Дитмар Флашбергер (WVL) - Audi A4 – 2009г. -8% 
Силвия Вавра (Медиапринт) – Toyota Corolla 2003г. -9% 
Даниела Мец (Б. Фолксцайтунг) – Golf Diesel 2007г. -7%
A. Чикоф (SACM ООД) – Citroen Xara Piccaso 2007г. -10%

Йохан Флайшхакер (ÖAG) – DAF LF55.250 2003г. -20%

Юстина Ахамер (Кезеланд) – Opel Astra 2008г. – 12%

Зеп Кефер (бивш Zweirad-Käfer) – Honda CBR1100 2000г. -15%

Гералд Хьорман (Вюстенрот) - Citroen C8 2010г. - 9%

 



 

Биоенергиен редуктор на вредни емисии
 

Артикул № 1050 N-G
New-Generation

 

 
 
BIO-ENERGETIC-Emission-Saver е редуктор на вредни емисии - метална лента, 
широка 12 мм с резбова пробка от благородна стомана, която се фиксира съвсем лесно 
на тръбата на   ауспуха, пред   шумозаглушителя,  подходящ   е   за   всички 
превозни  срества, задвижвани с дизел, бензин, био гориво или газ.

 
 

 
 
 
Какво?
BE-Emissionsaver (BEES) посредством биоенергийното си поле намалява вредните
отпадни газове и фин прах, а приложението му може да помогне трайно да се намали 
перманентното превишаване на граничните стойности в големите градове.

 
Как?
Ефектът на BEES се основава преди всичко на чисто биоенергиен пренос, като се 
променя молекулярната структура на отпадните газове и така се постига
изчистването им.

 
Къде?
BIO ENERGETIC Emissionsaver (BEES) е подходящ за всеки 
двигател с вътрешно горене.

 
Забележка:
Биоенергийното действие на BE-Emissionsaver и ефективно-
стта му намаляват или дори спират, ако той бъде отстранен, 
повреден или манипулиран или при некомпетентен монтаж.

 
 

Внимание!
Функционирането на BE-Emissionsaver се гарантира само в комбинация с BE-Fuelsaver!

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Биоенергиен спестител на газ
 

Артикул № 1200 N-G
New-Generation

 
 
 
Подобряване на изгарянето при котли на газ

 

 
Фиксирайте BIO-Еnergetic-Gassaver с лента за бандажиране на кабели
на захранващия тръбопровод, който стига до дюзата (на място с тънка стена,
да може BE-Gassaver дa e възможно най-близо до газа). Може да се прилага 
при всеки газ. Така спестявате
и щадите околната среда.

 
 
 
 

Препоръчваме Ви след 4-8 седмици 
да направите нова настройка  на дю-
зата, за да се приспособи тя към но-
вите условия на изгаряне.
Може би ще трябва да се намали притока на въздух.

 
Газопровод

Най-добре ще бъде да наблюдавате разхода на газ за един по-дълъг 
период, защото топлинните фази са различни. Ще установите, че има 
разлика.

 

Как действа BIO-Еnergetic-Gassaver ?

 

 
Металният щифт не е
магнитен! Той е с 
променена 
молекулярна 
структура.
Този метод дава въз-
можност с BE-Gas-
saver да се влезе във 
взаимодействие с газа 
за да се промени мо-
лекулярната структу-
ра на въглеводорода.
Това води до по-добър
процес на изгаряне и
намалява отпадните 
газове.



 

Биоенергиен спестител за дизелови котли
 

Артикул № 1100 N-G
New-Generation

 
 
 
Подобрява процеса на изгаряне при котли на дизелово гориво!

 
Фиксирайте BIO-ENERGETIC-OILSAVER с лента за бандажиране на кабели на 
захранващия тръбопровод, който стига до дюзата (на място с тънка 
стена). Внимание: Не използвайте продукта никога за газови инсталации!

 
 
Препоръчваме Ви след 6-8 седмици нова настройка на дюзата (намаляване 
притока на въздух) и евентуално да намалите диаметъра на дюзата с 0,3-0,5

на

мм, за да се приспособи тя към новите условия на изгаряне.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тръбопровод 
към дюзата

 
 
 
 
 
 
 
 

На измерването вдясно 
виждате, че ефектът се 
повишава, а температу-
рата на отпадния газ 
пада. CO-въглероден мо-
ноксид също намалява.
Възниква излишък на въз-
дух, който след 4-6
седмици трябва да се на-
строи нагоре, за да се оп-
тимизира още работата на 
инсталацията.



 

e a

Биоенергиен спестител за котли на дърва
 

Артикул № 1300 N-G
New-Gen

r
tion

 
 
 
 
N-G стикера подобрява процеса на изгаряне при котли на дърва!
Залепете BIO -ENERGETIC-Hackschnitzel-SAVER някъде на почистено място
на подемната шахта. Минават около 3 до 4 семици докато се постигне максимал-
ния ефект. Препоръчваме при котли без автоматична на-
стройка на оставащ кислород (ламбда-настройка) някъде 
след 8 седмици монтьор наново да настрои котела за да се
оптимизира още повече изгарянето.

Save
10-20%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подемен канал преди котела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тук виждате разликата в цвета на пепелта 
преди и 8 седмици след инсталацията.



 

Биоенергиен подобрител на дървесното горене
 

Артикул № 1320 N-G
New-Generation

 
 
 
 
 
N-G стикер подобрява изгарянето на дървата!                     Save

bis zu 40%
 
 
 
 
 
 

Комплект от 5 Holz-Saver 
се фиксира на петте 
страни нарешетъчен палет 
за дърва. Освен това пред-
варит. В средата на палета 
се заварява метал. пластина, 
на която се залепя Holz-Saver 
За да се пази от повреждане

Holz-Saver трябва да се покрие по подходящ начин.
 
 
 

Съответното дърво (пелети, 
нарязани дърва, стърготини 
и т.н.) трябва 1 седмица да 
престои в палета за да се 
усвои енергията. После 
може да бъде изгорено.

 
 
 
 
Препоръчваме при уреди без автоматична настройка на оставащ кислород 
(ламбда-настройка) след около 8 седмици монтьор наново да ги настрои за 
да се оптимира още повече изгарянето.

 
 
Други полезни ефекти от Holz-Saver:
- до 1/3 по-малко пепел!
- по-малко прах!
- пушекът и миризмата намаляват!



 

Биоенергиен активатор на почвената влага

Артикул № 2000 N-G
New-Generation

 
 
 
  

Пести до N-G пръчка зелен активатор
60% напояване! прави сухите почви плодородни!

 

 
 

BIO-Energetic-Erdaktivator е
пръчка за активиране на почвената влага. Тя 
променя чрез биоенергийно въздействие 
способността на почвата да задържа влага.
Действието на BIO-energetic-Erdaktivator
се базира на чиста биоенергетика
посредством хармонизиране на финоматериални 
естествени енергийни констелации.

 
 
 
 

 
Забучвайте Erd-Aktivator на всеки 2 метра
в почвата. Дълбочината на забучването зависи 
от това, какво имате да правите с нивата, лива-
дата или дворното място.
Препоръчваме при ливади и тревни площи 10 см
дълбочина на забиване в почвата.
При ниви и посевни площи: дълбочина 20 до 30 см
(под границата на оране). Обикновено след 2 до
три месеца ефектът на Erd-Aktivator напълно се
разпределя в почвата.
Една стоманена пръчка (диаметър 1 см, дълга
около 20 см) действа в област от 4 м².

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опитно поле в Йемен показа, че семената не растяха 
толкова бързо, както на изкуствено напоявани пло-
щи, но те растяха на опитното поле без изкуствено 
напояване!

При 100% напояване С активатор на 
почвата в Юта при 
3% напояване



 

Биоенергиен съживител на изсъхнали дървета

N-GАртикул № 2100  
New-Generation

 
 
 
 

N-G Пръчка за съживяване на дървета, изсъхнали до 85%!
 

 
Bio-Еnergetic-Baumrettungsstab (пръчка за 
възстановяване на болни изсъхнали дървета 
от благородна стомана, диаметър 10мм, тегло
150 г, дължина 250 мм) помага на дървото да се
възстанови посредством биоенергийното дейст-
вие. Ефектът на Bio-Еnergetic-Baumrettungsstab 
е на чисто биоенергийна основа, посредством 
хармонизиране на финоматериални естествени 
енергийни констелации. Така дървото получава 
оптимална околна среда за възстановяване.

 
Приложение:
Забучете пръчката до дървото в почвата. 
Ако корен или друго пречи на поставянето,
потърсете друго място. Забийте пръчката
на около 10см (4 инча) под земната

повърхност.
Нормално дърво 
има нужда от
една пръчка.

Дървета с диаметър по-голям от 1м се
лекуват с 2 пръчки. Дървета с диаметър
2м се лекуват с 3 пръчки.
Подредете пръчките на еднакво разстояние
около дървото. Пръчките остават за посто-
янно в почвата. Биоенергийният ефект
си остава винаги същият! Регенерацията 
продължава около година.

Мъртво портокалово дърво – Развитие от май до октомври с Baumrettungsstab



 

Биоенергийна пръчка за изсушаване на стени
 

Артикул № 4500 N-G
New-Generation

 
 
 
 
NG пръчка - изсушава стените от капилярната влага в тях!

 

Дехидратация без 
ток и химия! 

 
 

 
 

Bio energetic Dry Wall Stick
Пръчката за изсушаване на стени
променя като резултат от биоенергийното си 
въздействие съдържанието на влага в стените. 
Вследствие на това повлияване влагата се 
отделя от стените.

 
 

 
 
Приложение:
Преди монтажа на пръчката се уверете, че няма повече влажност 
да стига до стената. За тази цел може да са необходими
някои конструктивни мерки.
Забивайте Dry-Wall Stick на всеки 50 cm в стената, както е указано. 
Препоръчваме дълбочината на забиване да бъде 1 см (измерено от
нивото на замазката). Една стоманена пръчка (диаметър:  6 мм,
дължина: 100 мм) е активна на площ от 250 cм².

 
 



 

Биоенергиен воден активатор
 

Артикул № 3011 N-G
New-Generation

 
 
N-G подобрител на водата от хематит за
по-висока класа вода!

 

 

 

  
BIO-ENERGETIC -Wasserverbesserung е акти-
ватор за тръби на проточна вода. за тръбни 
системи. Витализира водата чрез био-
енергийно въздействие. То води до на-
маляване на елементи, които вредят на каче-
ството на водата и способства за увеличава-
не на наличните положителни.
Ефектът на BIO-ENERGETIC -Wasserverbes-
serung е на чисто биоенергийна база, 
посредством хармонизиране на финоматери-
ални естествени енергийни констелации.

 

При монтажа отстранете всякакви защитни покрития по
тръбопровода! Фиксирайте активатора с тиксо или ленти за бандажиране 
на кабели здраво на самата тръба (без покрития) (макс. 1,5 инча). Няма

значение какъв е 
материалът, от който е 
тръбата.

 
 

Бактериологичен тест Преди/След на 
вода от водопровода, съдържаща 
бактерии (Лабораторен № WT
070245-246) в съотв. с ISO 7704
потвърди, че след поставяне на 
активатора във водата вече няма 
бактерии.

Водата става прясна и мека на вкус, като 
изворна вода от планината. 

Пиенето на чай, кафе се превръща в 
изцяло ново преживяване. 

Растенията виреят по-добре. 

Пести се от почистващи препарати. 

Отлага се по-малко котлен камък. 



 

Бутилка за активиране на вода
 

Артикул № 3020 N-G
New-Generation

 
 
 
 
Какво прави за здравето ни N-G бутилката за активиране на 
вода?

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биоенергийната клетъчно стимулираща бутилка
(1 литър) витализира водата чрез биоенергийно
въздействие. Тази биоенергийна вода стимулира
обмяната на веществата като активира клетките.
Така може да се изхвърлят от организма и различни
натоварващи го субстанции. Клетъчното стимулиране
може да подпомогне диетите. Не може да замести
диета! Ефектът на биоенергийната клетъчно
стимулираща бутилка е на чисто информационна
основа, посредством хармонизиране на
финоматериалните естествени енергийни
констелации. Напълнете питейна вода в клетъчно
стимулиращата бутилка и оставете водата 2 часа в
бутилката, преди да пиете. Всеки човек би трябвало
да пие 3 литра вода на ден.

Прави водата прясна и мека на вкус, като 
изворна вода. 

Активира клетките и отделя отровите. 

Стимулира обмяната на веществата. 

С по-добрата обмяна на веществата помага 
на диетите.



 

Биоенергичен витализатор за пчели
 

Артикул № 5000 N-G
New-Generation

 
 
 
 

N-G стикер за пчелите!
 
Какво прави N-G стикера за пчели?

 
 Разгражда натоварващи вещества!
 Самоактивира при вредители!
 Витализира срещу влиянията на околната среда!

 
Биоенергийният витализаторза 
пчели активира пчелата чрез 
полево енергийно въздействие.
Това дава възможност на пчелата 
да разгражда вредните вещества 
посредством обмяната на вещест-
вата. Същевременно се стимулира 
инстинкта за чистене на пчелата. 
Така пчелата е в състояние да се 
бори активно срещу акари по пче-
лите Varroa destruktor, като им из-

яжда краката. Това активиране не може да замени конвенционално 
третиране, но наблюденията показаха, че като се използва този инс-
тинкт за чистене на пчелите в много случаи те сами могат да се справят
с акарите Varroa destruktor. Ефектът на витализатора за пчели се основава 
на чисто биоенергийния информационнен трансфер.

 
 
  
Витализаторът за пчели се 
завинтва или залепя на пчелния 
кошер. Отбележете 
предварително мястото за 
завинтване и пробийте 3-4 мм 
дупки. Няма значение дали пла-
стината се слага вътре в кошера 
или отвън. Алуминиевата 
пластина може с времето да 
корозира. Това обаче не влияе 
на нейната биоенергийна 
функция! Даваме гаранция 10
години!


