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Dysk ADR-4

ADR-4 to stymulator magnetyczny służący do 
zmiany właściwości fizycznych wody zawartej w 
napojach i pokarmach na bardziej korzystne dla 
zdrowia.

Używanie ADR-4 ma bardzo pozytywny wpływ 
na organizm i  polecane jest zarówno profilak-
tycznie jak i  w  niektórych schorzeniach (wska-
zania patrz. str. 3). 

Pomimo, że lecznicze właściwości stałego pola ma-
gnetycznego znane są od czasów starożytnych, 
a współczesna medycyna potwierdza ich skutecz-
ność, dysk ADR-4 jest szczególnym przypadkiem 
stymulatora magnetycznego. Działa on bowiem 
jako urządzenie aktywno-pasywne – wewnątrz 
obudowy umieszczony jest dysk z ceramiki ADR, 
która pochłania pola elektryczne i niweluje ich 
wpływ, natomiast w samej ceramice zamocowane 
są aktywne elementy magnetyczne wytwarzające 
niejednorodne stałe pole magnetyczne. W trakcie 
badań stwierdzono, że tylko wspólne działanie 
tych dwóch elementów daje zaskakujący efekt 
zmian właściwości fizycznych wody na bardziej ko-
rzystne dla organizmów żywych. 

ADR-4 został skonstruowany w 1989 r. Po kilku latach testów w  polskich i zagranicznych 
placówkach naukowo-badawczych został zaprezentowany na światowych wystawach wy-
nalazczości, gdzie zdobył bardzo prestiżowe nagrody (str. 10). Skuteczność ADR-4 jest udo-
wodniona nie tylko laboratoryjnie i klinicznie, lecz przede wszystkim przez tysiące zadowo-
lonych użytkowników. 

ADR-4 ma 9,5 cm średnicy i 1,7 cm grubości, waży ok. 120g. Obudowa wykonana jest z bez-
piecznego dla zdrowia tworzywa posiadającego certyfikat dopuszczający je do kontaktu 
z żywnością. ADR-4 nie wymaga baterii ani zasilania.

Przestrzenny rozkład stałego pola 
magnetycznego nad dyskiem ADR-4. 
Dysk wytwarza pole magnetyczne 
o natężeniu 30 gausów (3 militesle).
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ADR-4 – dysk do zmiany właściwości fizycznych wody

Pole magnetyczne ADR-4 wpływa korzystnie na właściwości 
fizyczne wody w napojach i pokarmach. Porządkuje ono struk-
turę wody na bardziej korzystną dla organizmów żywych oraz 
obniża napięcie powierzchniowe. Zmiana taka jest wyczuwa-
na przez około 80% osób jako lekka poprawa smaku, np. woda 
taka jest określana jako bardziej delikatna i jedwabista.

Regularne stosowanie ADR-4 jest ważnym uzupełnieniem 
codziennej profilaktyki zdrowotnej. Należy jednak pamię-
tać, że stosowanie ADR-4, pomimo wysokiej wartości pro-
filaktycznej, nie zastępuje leczenia konwencjonalnego 
a jedynie wspomaga je poprzez wyrównywanie zaburzeń 
równowagi organizmu i poprawę ukrwienia obwodowego. 

Atesty i badania

  Świadectwo Badania Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi;
  Opinia Pracowni Radiofizycznej Instytutu Radiologii Akademii Medycznej i Szpitala Miej-

skiego im. J. Strusia w Poznaniu;
  Niemieckie świadectwo TÜV dopuszczające ADR-4 do kontaktu z żywnością;
  Potwierdzenie własności detoksykacyjnych przeprowadzone przez Trace Elements, Inc., USA.

Do tej pory badania ADR-4 w Polsce zostały przeprowadzone m.in. w:

  Pracowni Radiofizycznej Instytutu Radiologii Akademii Medycznej oraz Zakładu Radiologii 
Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, 

  Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.
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Wskazania do spożywania wody zmienionej przez ADR-4

   choroby, upośledzenia czynności nerek,

   zaburzenia krążenia obwodowego, 

   choroba Raynaud (zimne dłonie, stopy),

   dla poprawy wydolności organizmu, 

   zaburzenia równowagi czynnościowej,

   usuwanie metali ciężkich i toksyn,

   profilaktyka powikłań cukrzycowych na

      tle degeneracji naczyń krwionośnych (np.: 

stopa cukrzycowa, trudno gojące się rany).

Przeciwwskazania
Nie stwierdzono. Produkt jest na rynku od 
1998 roku i przez ten czas nie zarejestrowa-
no żadnego przypadku negatywnego wpły-
wu ADR-4 na zdrowie. 

Obserwacje użytkowników 

Cukrzyca – wielu użytkowników ADR-4 
chorujących na cukrzycę zauważa znaczne 
uregulowanie się poziomu cukru we krwi 
i  ciśnienia, co często pozwala zmniejszyć 
dawki leków. ADR-4 korzystnie wpływa 
także na poprawę krążenia obwodowego 
– profilaktyka powikłań cukrzycy (stopa cu-
krzycowa, uszkodzenia nerek, trudno goją-
ce się rany, itp.).

Bóle – wielu użytkowników stosuje pole 
magnetyczne dysku do niwelowania bólów 
stawowych (przeciwwskazaniem jest choro-
ba nowotworowa i rozrusznik serca).

Obrzęki – użytkownicy donoszą też o  skuteczności stosowania ADR-4 przy obrzękach 
i opuchnięciach – zwłaszcza nóg u osób starszych lub chorujących na nerki. 

Poprawa krążenia obwodowego – osoby z marznącymi stopami lub dłońmi (zespół Ray-
naud) najszybciej zauważają poprawę. Niekiedy już po tygodniu regularnego stosowania 
ADR-4 widzą istotną poprawę ukrwienia oraz ciepłoty dłoni i stóp. 
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Typowy wynik poprawy ukrwienia obwodowego 
z badań u grupy osób z objawem Raynaud: 
A – przed zastosowaniem ADR-4; 
B – po tygodniu stosowania ADR-4.
Zdjęcie termograficzne – kolory jaśniejsze ozna-
czają wyższą temperaturę ciała (lepsze ukrwienie). 

Badanie wykonano w  Pracowni Radiofizycznej 
Zakładu Radiologii Ogólnej Akademii Medycznej 
w Poznaniu.*

ADR-4 w chorobach 
i dysfunkcjach nerek
U osób z chorobami nerek stosujących ADR-4 
badania wykazały statystycznie istotną po-
prawę filtracji, ekstrakcji, transportu nerko-
wego, wskaźnika odpływu oraz diurezy.

ADR-4 w chorobach układu krążenia

ADR-4 jest skuteczny we wspomaganiu leczenia zaburzeń krążenia (w tym zespołu Raynaud 
– marznące dłonie i stopy). Efekty pojawiają się zwykle po 1-4 tygodniach stosowania.

ADR-4 we wspomaganiu 
detoksykacji organizmu
ADR-4 podnosi zdolność organizmu do 
oczyszczania się z toksyn i metali ciężkich. 
Polecany jest dla zamieszkujących lub pra-
cujących w zanieczyszczonym środowisku.

* Pełny raport z badania na www.biomagnetica.pl.

Badanie skrócenia średniego czasu trans-
portu nerkowego w  grupach osób użytku-
jących aktywny ADR-4 i atrapę. Znak minus 
(skrócenie czasu wytwarzania moczu) ozna-
cza poprawę czynności nerek.
Badanie wykonano w  Pracowni Radiofi-
zycznej Zakładu Radiologii Ogólnej Akade-
mii Medycznej w Poznaniu.* 

Wynik badania zawartości aluminium (me-
tal toksyczny) w organizmie człowieka. Test 
wykonany metodą analizy włosów. 
A – wynik pierwszego badania,
B – po miesiącu stosowania ADR-4. 
Badanie przeprowadzono w firmie Trace 
Elements Inc., USA.
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Użytkowanie ADR-4 
Zaletą dysku jest prostota i  powtarzalność stosowania.
Dysk należy położyć napisem „ADR-4” ku górze i po-
stawić na nim szklankę z napojem lub talerz z posiłkiem 
na ok. 3-4 minuty (większe objętości na ok. 10-15 minut). 
Płyny należy wstrząsnąć lub zamieszać przed postawie-
niem na ADR-4. Herbaty, napary ziołowe czy kawę najle-
piej zaparzać już na dysku – będą one bogatsze w skład-
niki, a ich smak będzie głębszy. Koneserzy czują różnicę w 
smaku wina postawionego wcześniej na ADR-4. 

Napoje i produkty spożywcze najlepiej stawiać na dysku tuż przed spożywaniem. Każda ko-
lejna obróbka pokarmu czy napoju (gotowanie, smażenie, wstawienie do lodówki, umieszczenie 
w zasięgu pól elektrycznych) powoduje zmianę właściwości wody – należy ponownie użyć ADR-4. 
Na ADR-4 należy stawiać naczynia ceramiczne, szklane, lub plastikowe. Należy unikać naczyń 
metalowych, które zaburzają działanie dysku. Nie można na nim stawiać dużych naczyń 
o temperaturze powyżej 80˚C, gdyż mogą odkształcić plastikową obudowę.

W przypadku wskazań (str. 3) jak i dla profilaktyki, ADR-4 powinno się używać jak najczęściej. 
Najlepiej stawiać na nim wszystko co spożywamy. Można więc stawiać na nim np.:

    napoje, herbatę, kawę, soki, wino,
   mleko, jogurt, maślankę, nabiał, 
   zupy, buliony, wywary,
  ugotowane ziarna (ryż, kasze), 
   warzywa świeże i gotowane, 
   owoce, koktajle owocowe, 
   inne produkty spożywcze. 

Nawet jeżeli na ADR-4 będziemy stawiać 
wszystko co jemy i  pijemy, nie zachodzi 
możliwość „przedawkowania”. Dysk zmie-
nia właściwości fizyczne wody na bardziej 
korzystne dla naszego organizmu. Nie po-
woduje on żadnych zmian chemicznych w 
napojach i pokarmach.

Ciekawostka: wielu użytkowników ADR-4 zauważyło, że poddawanie jego wpływowi 
alkoholi znacząco osłabia negatywne efekty ich spożywania. Jest to najprawdopodob-
niej efekt wspomagania mechanizmów oczyszczania organizmu przez ADR-4. 
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Mikroskopowy obraz brzegów dwóch kropli wody mineralnej „Staropolanka” po odparowaniu: 
A – woda bez wpływu ADR-4,  B –  woda po działaniu ADR-4.
Wpływ ADR-4 spowodował zmiany (uporządkowanie) w  krystalizacji rozpuszczonych w  wodzie 
składników. Zdjęcia wykonano na Politechnice Gdańskiej, powiększenie 1300 ×.

A B

Dbanie o ADR-4
ADR-4 można myć płynem do mycia naczyń, płukać pod bieżącą wodą, myć w zmywarce.

Otworzenie dysku jest równoznaczne z jego zniszczeniem. Gwarancja na produkt wynosi 
24 miesięcy od daty zakupu. Zapewniamy efektywne działanie przez 5 lat od daty zakupu. Po 
tym czasie dysk słabnie i należy kupić nowy ADR-4. Stary dysk można używać tam, gdzie nie 
zależy nam na czasie – do wody odstawionej dla kwiatów, w beczce z deszczówką do pod-
lewania roślin, oczku wodnym lub też zakopać pod korzeniami dużej rośliny (doniczkowej, 
ogrodowej). ADR-4 ma korzystny wpływ na rośliny. Potwierdzają to badania dokonane na 
Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (więcej na biomagnetica.pl).

Zasada działania ADR-4
Zmiany w wodzie wywoływane przez ADR-4:  obniżenie napięcia powierzchniowego 
(zwiększa zdolność zwilżania);  zwiększanie stopnia agregacji (rozdrobnienia) pozlepia-
nych cząsteczek wody;  zmiana przenikalności elektrycznej;  zmiana przewodnictwa 
elektrycznego;  zmiana własności biologicznych.

Tylko samo obniżenie napięcia powierzchniowego (woda staje się bardziej miękka) ułatwia 
przenikanie składników odżywczych i tlenu do komórek oraz wydalanie produktów prze-
miany materii. Ma to wpływ na witalność, wydolność i odporność organizmu. Podobnie jak 
w przypadku prania – im twardsza woda, tym więcej proszku i energii musimy na nie zużyć 
– tak i w organizmie twarda woda utrudnia wymianę składników na poziomie komórkowym. 
Niestety w Polsce mamy przeważnie twardą wodę. 

Dodatkowym czynnikiem mającym niekorzystny wpływ na właściwości biologiczne wody są 
pola elektryczne zmienne. Pola takie wytwarzają wszystkie urządzenia elektryczne, w tym: 
lodówka, kuchenka mikrofalowa lub elektryczna, piekarnik, czajnik elektryczny, itd. W wodzie 
znajdującej się w zasięgu takich pól powstają ugięcia, osłabienie, a nawet zrywanie wiązań 
wodorowych. Powodują one także zlepianie klasterów wody w bardzo duże skupiska, co 
wprowadza chaos w strukturze cieczy. Zupełnie przeciwnie działa stałe pole magnetyczne – 
zwiększa siłę wiązań wodorowych i porządkuje strukturę wody. Wytwarza je właśnie ADR-4.
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Maty ADR – ekrany ochronne

Przestrzenny rozkład natężenia pola elektrycznego wytwarzanego przez końcówkę rozgałęziacza 
podpiętego do sieci. Natężenie mierzone w  woltach na metr, badane pole zostało podzielone na 
kwadraty o bokach 5 cm.  Wykres lewy – natężenie pola elektrycznego dochodzi do ponad 600 V/m. 
Wykres prawy – pomiar po nakryciu rozgałęziacza Matą ADR –  maksymalne natężenie pola ok. 5 V/m. 
Obejrzyj też filmy na www.biomagnetica.pl. (natężenie pola mierzono w odległości 5 cm od źródła).

Maty ADR – nowoczesna ochrona przed elektrosmogiem

Po latach pracy i setkach doświadczeń polscy naukow-
cy z ADR Technology jako pierwsi na świecie stworzyli 
technologię, która pozwala bardzo skutecznie i tanio chro-
nić środowisko domu i pracy człowieka przed wpływem 
elektrosmogu. Nowatorska Technologia ADR oparta jest 
na niwelacji pól elektrycznych za pomocą... wody. W prze-
ciwieństwie do innych ekranów opartych na materiałach 
przewodzących, Maty ADR są proste w użyciu, znacznie 
tańsze i nie wymagają uziemienia. 

Maty ADR w ponad 90% niwelują szkodliwe pola elektryczne, zarówno pochodzące z sie-
ci elektrycznej, jak i naturalnego (od cieków wodnych). Pochłoniętą energię zamieniają w 
drganie cząsteczek wody, a tak powstały ruch wytwarza ciepło. W ten sposób niekorzystna 
energia pól zamieniana jest w nieszkodliwe ciepło (zjawiska na poziomie cząsteczkowym 
– ekrany ADR nie nagrzewają się). 

Maty ADR stosuje się wszędzie tam, gdzie na człowieka długotrwale wpływają pola elektrycz-
ne, szczególnie w miejscu snu, pracy lub wypoczynku. Najczęstszymi objawami występowa-
nia pól elektrycznych w miejscu snu są: zaburzenia snu (i ich liczne konsekwencje), pogorszo-
ne samopoczucie, chroniczne zmęczenie, bóle głowy, zaburzenia pracy układu nerwowego 
(np.: drażliwość, rozkojarzenie). Stosowanie ich jest ważnym elementem profilaktyki zdro-
wotnej współczesnego człowieka.
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Maty ADR – ekrany ochronne

Pola elektryczne przemienne występują także w naturze, np. zmiany w atmosferze przed 
burzami (wywołują poczucie ciężkości, senności, zmęczenia, itp.). Wytwarzają je także ruchy 
wód płynących pod ziemią. Wody takie niosą ze sobą jony minerałów (cząsteczki obdarzo-
ne ładunkiem elektrycznym), które przemieszczając się z wodą wytwarzają pola elektryczne, 
które od wieków znane są jako szkodliwe promieniowanie cieków wodnych.

Efekt przestrajania
Zmiana środowiska energetycznego może u niektórych powodować przez pierwsze noce 
różne nietypowe objawy jak: kłopoty ze snem, nadpobudliwość, lekkie przyśpieszenie pulsu. 
Jest tak, gdy miejsce snu było mocno skażone polami elektrycznymi lub u osób z zaburzoną 
równowagą organizmu (np.: w cukrzycy). Należy wtedy stosować Matę stopniowo, np. rozło-
żyć ją pod 1/3 materaca, po dwóch dniach pod 1/2, po kolejnych dniach pod całym.

  W celu ochrony przed polami pochodzenia naturalnego 
     (tzw. cieki wodne) oraz ze źródeł z otoczenia łóżka, 
     Matę umieszczamy pod materacem.

  W przypadku źródeł pola powyżej mate-
     raca, umieszczamy ją w poszwie kołdry.

  Mata ADR działa najefektywniej jeżeli jest 
umieszczona na linii źródło pola – człowiek. Ale po-

     chłania też pola elektryczne pochodzące od innych źródeł.

  Jeżeli przy łóżku znajduje się dużo urządzeń i okablowania, np. biurko z komputerem czy 
telewizor z zestawem kina domowego, można je po prostu nakrywać Matą na noc.

Rozmiary Mat ADR do łóżek:
  dziecięcych – Mata M  (1,2 × 0,6 m)
  jednoosobowych – Mata L  (2 × 0,9 m)
  dwuosobowych – Mata XL  (2 × 1,5 m)

Maty ADR do łóżek
Mata ADR do łóżek to ekran chroniący przed 
polami elektrycznymi podczas snu. Matę kła-
dziemy pod materac łóżka lub pod nakładkę 
(koc) na materac. Nie powinno się umieszczać 
jej bezpośrednio pod prześcieradło, gdyż 
może to skrócić jej żywotność. Jest nieprzesią-
kająca ale paroprzepuszczalna. Nie powoduje 
odparzeń, odleżyn, zaczerwienień czy zapo-
ceń skóry. Jest bezpieczna dla alergików.

Maty nie można prać w pralce. Zabrudzoną 
Matę można przemyć gąbką nasączoną wodą 
z niewielką ilością detergentu.

Udzielamy gwarancji na rok od daty zakupu. 
Okres trwałości niepranej Maty to 5 lat. 

M ATA   A D R
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Mata Eco
Mata Eco jest grubsza i sztywniejsza. Warstwa pianki od-
dychającej nadaje jej miękkość, a warstwy lnu czynią miłą 
w dotyku. Matę umieszcza się pod poduszką, pod lapto-
pem, na siedzisku krzesła lub też pomiędzy dowolnym źró-
dłem pola a człowiekiem.

Maty nie można prać w pralce. Zabrudzoną Matę można 
przemyć gąbką nasączoną wodą z niewielką ilością deter-
gentu.

Udzielamy gwarancji na rok od daty zakupu. Okres aktyw-
ności niepranej Maty to 5 lat.

Mata ułożona pod laptopem jest w stanie obniżyć o ponad 90% natężenie pól elektrycznych 
występujących w jego bliskim otoczeniu i nad klawiaturą. Stosowanie jej szczególnie polecane 
jest osobom podróżującym oraz które używają laptopa kładzionego na ciele. Zapobiega ona 
także powstawaniu pól błądzących, które rozchodzą się po powierzchni ciała, ubrania, mebla.

Matę można umieścić na siedzisku krzesła lub fotela stojącego w miejscu pracy, podczas któ-
rej używamy urządzeń elektrycznych. Urządzenia te powodują powstawanie na ciele, ubra-
niu i krześle tzw. ładunków błądzących. Mata pochłania takie ładunki.

Mata Eco   rozmiar 35 × 35 cm 
  powłoka lniana

Mata  ADR  TEX
Mata TEX przeznaczona jest zarówno do 
użytku domowego, biurowego, jak i dla 
budownictwa oraz przemysłu. Z powodu 
coraz większego skażenia środowiska czło-
wieka przez wpływy pól elektrycznych, Mata 
TEX znajduje coraz więcej nowych zastoso-
wań. 

Matę ADR TEX można umieszczać np.: pod 
panelami podłogowymi i ściennymi, wykła-
dzinami, tapetami, w ściankach działowych, 
pod ociepleniem dachowym, w tapicerce 
mebli, itd. 

Mata ADR TEX jest lekka i cienka (można ją 
ciąć jak zwykłe płótno) oraz łatwa w monta-
żu. W porównaniu z ekranami z materiałów 
przewodzących, ma niską cenę.

Przykładowe rozmiary rolek 
Maty TEX 
  0,14 × 1 m (1,4 m2)
  1,5 × 25 m (25 m2)
  1,5 × 50 m (50 m2)

Maty ADR – ekrany ochronne
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Nagrody dla produktów ADR

Złote Medale dla ADR-4 i ADR Protect.
49. Światowy Salon Innowacji Brussels 
Eureka 2000, Belgia

Złoty Medal dla ADR-4 i Złota Statu-
etka – nagroda specjalna przyznana 
przez Instytut Wspólnoty 
Europejskiej dla Promo-
cji Przedsięwzięć Han-
dlowych.
47. Światowy Salon Inno-
wacji Brussels Eureka 
1998, Belgia

Medal im. Marii 
Skłodowskiej–Cu-
rie nadany przez 
S t o w a r z y s z e n i e 

Polskich Wynalazców i  Racjonalizato-
rów 1998, Polska

ADR-4 – Grand Prix, Srebrny Medal 
(Terapia), Brązowy Medal (Nauka).  
ADR Protect – Złoty Medal (Terapia). 
17. Światowe Targi Innowacji 
Technicznych INPEX,
2001, USA

ADR-4 – Złoty Medal (Ochrona zdrowia) 
ADR Protect – Srebrny Medal (Dla domu).
15. Światowy Zjazd Geniuszy, 
Japonia, 2001.

Maty ADR – Złoty Medal w kategorii 
„Ochrona Środowiska” na Międzyna-
rodowej Wystawie 
Wynalazczości 
Genewa 2011,
Szwajcaria.

Srebrny Medal dla ADR-4 przyznany na
2. Międzynarodowej
Wystawie Wynalaz-
ków INNOWACJE 
1999, Polska



ul. Kasprzaka 7/u1
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