


Ние предлагаме хубава вода. 

Защо „хубава” и коя вода е 

„хубава”?

Аз бих казал, че всяка вода е 

хубава, стига да знаем как тя 

ни помага  и с какво. Водата 

е най-големия разтворител на 

планетата - разтваря всичко и 

това е само въпрос на време. 

Тя може да изгради, но и да 

разруши нашето тяло - зависи 

Коя вода е ″хубава″ вода?



от вида, количеството и цел-

та, с която я пием. Повечето 

хора определят водата като 

хубава на първо място по ней-

ния вкус след това по мине-

рално съдържание, лечебни 

своиства, търговска марка, от 

къде е, от колко метра извира 

и т.н. Всичко изброено явно е 

интересно за потребителя, но 

все пак е важно той да знае 

за водата, която избира с как-

во му помага. От множеството 

запитвания, които отправи-

хме към потребителите една 

много малка част споменават 

за нейната функция да очист-

ва организма. Всъщност това 

е едно от основните и много 

важни нейни своиства. В ре-

зултат на това ние от Найс 

Уотър Къмпани определяме за 

хубави не само водите, които 

ни лекуват, а най- вече тези, 

които ни пречистват най-до-

бре, защото здравият органи-

зъм е чистия организъм. Има 

значение с каква вода „мием” 

тялото си отвътре. 

Надявам се, че от всичко ка-

зано до тук става ясна една 

от нашите цели: Чрез техно-

логиите, които ползваме да 

получаваме води с различна 

степен на активност.

Какво ще рече активност? 

Активността е понятие, което 

ползваме и свързваме с раз-

личната степен на способност 

на водата да разтваря веще-

ства.  В тази връзка – колкото 

по-голяма е разтворимостта 

на водата, толкова по-актив-

на е самата вода и толкова 

повече пречиства. Както е от 

значение, когато се лекуваме 

каква минерална вода полз-

ваме, с какви лечебни сво-

иства, така има значение и 

колко е активна водата, която 

пием. Това става ясно  по-до-

лу в  описанието на различни-

те марки активни води с пре-

чистващо действие. 



А сега ще обясня как една 

вода се превръща в 

активна.

Както знаем Водата има па-

мет.

Ще ви дам пример: Предста-

вете си, че на гърба си носи-

те раница, пълна с различни 

неща, които тежат около 10 

кг. Дълги години вие носите 

тази раница и вашето тяло 

до такава степен е свикна-

ло с тежестта и, че без нея 

не се чувствате комфортно. 

Какво би се случило в пър-

вия момент, ако внезапно ви 

отнемат раницата? Някои ще 

кажете, че ще ви олекне, но 

всъщност не е така - това ще 

наруши баланса ви, в резул-

тат на което вие ще искате 

бързо да поставите нова ра-

ница на гърба си, независимо 

с какво е пълна. Важното е да 

възстановите тежестта, с коя-

то сте свикнали. Причината 

е, че вашето тяло помни и се 

съпротивлява на внезапните 

промени. Същото е и с вода-

та. Изтегляйки различни ми-

нерални съединения от вода-

та, в нея се образува ефектът 

на вакуума. Това е моментът, 

в който водата се активизира. 

Попадайки в нашия организъм 

тя бързо започва да възстано-

вява своя количествен баланс 

като абсорбира (изсмуква) 

непотребните вещества, в ре-

зултат на което се осъществя-

ва интензивно пречистване. 

Веднага възниква  въпросът: 

„Има ли вероятност да отнеме 

нещо ценно за организма ни?” 

Например ако при обработка-

та и е изтеглен Калций значи 

ли това, че и тя ще изтегли 

същото от нашия организъм? 

Отговорът е „Не”, няма да взе-

ме нищо, което организмът не 

е готов да изхвърли. Тя по-

чиства само това, което той е 

оставил на пътя й. Нека не за-

бравяме, че всъщност водата 

е само Н2О (водород и кисло-

род) и елементи като натрий, 



калций, магнезий, карбонати 

и други не са нейна типична 

съставна част, те са просто 

разтворени в нея.

Технологичните обработки, 

които ние прилагаме на вода-

та са нашето ноу-хау. Те акти-

визират нейното своиство да 

разтваря и абсорбира в себе 

си вещества, в пъти по-силно 

и в по-големи количества в 

сравнение с водите, които не 

са подлагани на подобна тех-

нология, като например бути-

лираните директно от извора. 

От тук следва и изводът, че 

така обработените води оч-

истват организма много по-

интензивно. Важно е да се 

знае, че при обработката на 

водата не се добавят, а само 

се отнемат соли и минера-

ли.  Процесът е изключител-

но стерилен и контролиран, 

без каквато и да била химич-

на интервенция. Това от своя 

страна гарантира чистотата и 

постоянните качества на край-

ния продукт, защото както се 

казва в нашия бранш: „Не е 

трудно да направиш хубава 

вода, трудното е да я правиш 

всеки ден една и съща”.  Ние 

го постигаме с ултрамодерна-

та техника, благодарение на 

която се извършва постоянен 

и прецизен контрол върху ут-

върдените в технологията па-

раметри.

В заключение искам да ви 

кажа: Нашите води могат да 

се консумират ежедневно и 

постоянно. Няма опастност от 

натрупване на излишни ми-

нерални съединения. Това са 

масовите води, които здрави-

ят европеец предпочита.

Иван КАТУШЕВ, 

Основател на 

 „Найс Уотър Къмпани” АД
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Кои сме ние?

“Найс Уотър Къмпани” при-
тежава най-модерната фа-
брика за бутилиране на тра-
пезна вода в България. Тя е 
построена в близост до изво-
ра, в местността “Ароница” в 
Подродопската яка. Теренът 

е очертан в картите на реги-
он Пловдив като екологично 
чиста зона. Фабриката е с 
ултрамодерно оборудване. 
Притежава всички познати 
международни сертификати 
за контрол и качество. Дру-

Д О С Т А В Ч И Ц ИД О С Т А В Ч И Ц И

К Л И Е Н Т И К Л И Е Н Т И К Л И Е Н Т И 

Д О С Т А В Ч И Ц И

Nice Water CompanyNice Water CompanyNice Water Company
Nice Water TradeNice Water TradeNice Water Trade

купува от доставчицикупува от доставчици
и продава води на и продава води на 

офиситеофисите

купува от доставчици
и продава води на 

офисите

Nice Water InvestNice Water InvestNice Water Invest
движимо и движимо и 
недвижимо недвижимо 
имуществоимущество

движимо и 
недвижимо 
имущество

Офис НУОфис НУ
ПловдивПловдив

Офис НУОфис НУ
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Ст.ЗагораСт.Загора

Офис НУОфис НУ
РусеРусе
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СТРУКТУРА НА ХОЛДИНГ “НАЙС УОТЪР КЪМПАНИ” АД
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Основен доставчик на холдин-
га е „Аква Ком” ЕООД, което е 
създадено през 1999 г. Съща-
та година излиза и първият 
продукт с търговската марка 
“Жива вода”, който през 2003 
г. се преименува на „Живена”. 
Оттогава развитието може да 
се илюстрира с ясно насочена 
нагоре права. След “Живена” 
компанията разработи още 
една марка – “Найс уотър”, ко-
ято от началото на 2009 г. ут-
върждава без усилие името си 
сред потребителите. 
От 2009 г. „Аква Ком” ЕООД  е 
официален представител на 
холдинга “Найс Уотър Къмпа-
ни” за Пловдив и областта. По-
вече от десет години тя е лидер 
в бутилирането и дистрибу-
тирането на различни видове 

жеството има изградена дист-
рибуторска мрежа в цялата 
страна за доставка на трапез-
ни, изворни и минерални води 
в бутилки от 19 л. Нашите 
продукти се ползват както от 

води в бутилка за многократна 
употреба (19 л) и апарати за 
топла и студена вода. 
Къде е изворът?
Водата се добива от извора 
„Хубава вода”  в Подродопска-
та яка. Местността се слави 
като екологично чиста. Водо-
източникът е с благоприятен 
слабоминерален и солев със-
тав. Виж карта на извора - 9 стр.
Бутилирането се извършва 
на място при извора, като се 
използва съвременна техно-
логия, отговаряща на всички 
европейски стандарти за ка-
чество и контрол. Преди да 
стигне до крайния потребител 
водата се тества и изследва 
многократно, като за целта 
„Найс Уотър Къмпани” разпола-
га със собствена лаборатория.

домакинства, така и от пред-
приятия, фабрики, заводи, 
администрации и др. Компа-
нията предлага и апарати за 
топла и студена вода, и  спе-
циализиран сервиз за тях.

Кратка предистория
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Търговия с трапезни, изворни 
и минерални води в бутилки от 
19 л. Компанията осигурява : 
• Цялостната логистика по дос-
тавката на стоките до клиента, 
която включва: приемане на 
заявки, оформяне и изпълне-
ние на маршрути за достав-
ка, диспечиране, отчети, обу-
чение на пласьори, следене 

Легендата за извора, която твърди че е чудотворен.
„Хубава вода” - така някога славяните са кръстили извора. 
Когато жена пие вода от него става все по-хубава, а когато 
мъж утоли жаждата си с тази вода става силен и могъщ.

и контрол на наличностите в 
склада на клиента;
• Пълното обслужване (об-
грижване) на клиента. Изпъл-
нява се от оторизирани и обу-
чени от холдинга търговски 
сътрудници (консултанти);
•Необходимото оборудване на 
клиента (апарати за вода, ак-
сесоари и наличен амбалаж).

Предмет на дейност
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Бутилирането на изброе-
ните по-долу марки води 
се прави на място при во-
доизточника.

„ЖИВЕНА” 
Наричаме я още Семейната 
вода
„Живена” е от типа свежи, 
пресни води и затова може да 
се пие без дози, без ограниче-
ния, по всяко време на деня. 
Не е нужно да се редува с дру-
ги води, защото е много ниско 
минерализирана и не натруп-
ва минерали в организма дори 
след дългогодишна употреба. 
Именно това я прави подходя-
ща за цялото семейство. Уни-
калната й формула е скрита 
в тайната на извора „Хубава 
вода” в полите на Родопите. 
„Живена” претърпява мини-
мална обработка, резултат от 
която е активизирането и от 
порядъка на 30%. Това опре-
деля водата като СЛАБО АК-
ТИВНА. Нейните предимства 

се определят както от ефекта 
на пречистване, така и от цен-
ните минерали, които тя от-
дава на организма ни – тези, 
от които той се нуждае в нор-
малното ежедневие и при леки 
физически натоварвания. Те 
се усвояват напълно, а на тя-
хно място допълнително се 

разтварят още непотребни 
вещества. Ефектът на пълно 
пречистване е сравнително 
плавен. Това е важна причина 
за приложението на водата в 
натурален вид за кърмачета. 
„Живена” ускорява биологич-
ните процеси, отдава така не-

Продукти
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обходимите за кръвта полезни 
минерали, подобрява усвоява-
нето на храната от организма, 
придава енергия и бодрост. Тя 
е изключително балансирана 
и е превъзходна за всяка въз-
раст.

Параметри:
• рН -7.34 
• Електропроводимост 
282 μs 
• Обща минерализация 
287 mg/l

Мнения от клиенти:

Димитър Петракиев: 
Аз и цялото ми семейство 

пием с години тази вода и се 
чувстваме добре. Тя сякаш ни 
зарежда със сила, с енергия. 
Всъщност в името й е каза-

но всичко – „Живена” – Жива 
вода. Много вкусна вода, коя-
то утолява бързо жаждата.

Здравка Филипова: 
Моето бебе е на няколко сед-

мици. Опитах няколко вида 
води, които се препоръчват 
за кърмачета, но „Живена” се 
оказа най-подходяща. Бебче-
то ми я приема най-добре. За-
това и всички в къщи пием от 
нея. Дори по два пъти седмич-
но го къпя с тази вода и тя му 
действа някак успокояващо, а 
за  майката това е от особено 
значение.

Сем. Николови: Ние пием 
„Живена”, защото е неутрална 
вода и е подходяща за всеки-
дневна употреба. Възрастни 
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хора сме и внимаваме какво 
пием, защото си имаме болеж-
ки, а с тази вода се чувстваме 
добре.

„NICE WATER“

Вода за ежедневна профилак-
тика.
„NICE WATER“ е уникална 
вода, която има ползотворно, 
пречистващо действие върху 
организма. Тя е с нисък ми-
нерален състав, а резултатът 
от технологичната обработка 
е активизиране на водата до 
65%. Това я определя като 

СРЕДНО АКТИВНА. 
„NICE WATER“ ефективно 
хидратира и подмладява ко-
жата, почиства клетката и 
многократно удължава нейния 
живот. Тя е естествено про-
филактично средство за все-
ки ден и за хора, работещи 
в замърсена среда, за воде-
щи заседнал начин на живот. 
Препоръчителна е за диабе-
тици поради ниското ниво на        
натрий. „NICE WATER“ спомага 
за отделянето на ненужните 
вещества и по този начин дава 
нова жизнена енергия на орга-
низма. Приемайки я ежеднев-
но човек се чувства освежен, 
бодър и здрав. Тя е най-ес-
тествения съюзник на нашето 
здраве.

Параметри:
• рН -7.72 
• Електропроводимост 
75 μs 
• Обща минерализация 
80 mg/l
• много ниски стойности на 
натрий (Na) 

Препоръчителната дневна 
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доза за максимален очистващ 
ефект е 40 ml на 1 kg от телес-
ното тегло.

Мнения от клиенти:

Д-р Милко Шопов, един 
от най-известните български 
уролози твърди, че от години 

пие трапезна вода „Живена”, а 
вече повече от година и „Найс 
Уотър” и ползата от това е го-
ляма.

„ACTIVA NICE WATER“
Вода за бърза профилактика
Новият артикул „ACTIVA NICE 
WATER“ е продукт на револю-
ционната формула „ACTIVA 
NICE”, в резултат на която во-
дата е ХИПЕР АКТИВНА, много 
бързо освобождава организма 

от по-устойчивите непотребни 
и вредни съединения. Хидра-
тира клетката и многократно 
удължава нейния живот.
С много ниския си минерален 
състав, активизирана до 85 % 
тя е изключително подходяща 
за диети. С уникален ефект 
след злоупотреба с алкохол, 
тъй като „влизайки” в органи-
зма, буквално „изсмуква” ток-
сините от него. Препоръчва 
се и за хора с нарушен мета-
болизъм, за диабетици пора-
ди ниското ниво на натрий, за 
профилактика на чернодроб-
ната и бъбречно–отделител-
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ната система. Подходяща е за 
приготвяне на детски храни и 
всекидневна употреба. 

Параметри:
• много ниски стойности на 
натрий (Na) 
• много ниско минерално 
съдържание < 50 mg/l. 
• рН -7. 
• Електропроводимост 
< 47 μs. 

Препоръчителната дневна 
доза за максимален очистващ 
ефект е 30 ml на 1 kg от телес-
ното тегло.

Мнения от клиенти:
Продуктът е нов и предстои 
пускането му на пазара.

Можем да се похвалим с фа-
кта, че медиците от най - голя-
мата акушеро - гинекологич-
на клиника в Южна България 
„Селена“ (която е наш клиент) 
препоръчват марките на „Найс 
Уотър Къмпани” като най - 
добрите води за бременни, 
кърмачета и родилки. Изклю-
чително подходящи са за упо-

треба в натурален вид, при-
готвяне на бебешки храни, за 
подготовка на предстоящото 
раждане и на родилките, за да 
възстановят организма си и да 
се подготвят за кърмаческия 
период. 
Първите 3 до 6 месеца е необ-
ходимо да се пие повече вода, 
за да се възстанови водният 
баланс.
Това са препоръките на специ-
алистите от АГК „Селена”.

В заключение искам да кажа, 
че разликата в крайния ре-
зултат при изброените марки 
води се крие на първо място в 
скоростта, с която пречистват 
и след това в обема от непо-
требни вещества, които могат 
да разтворят и полезните ми-
нерали, с които ни насищат.
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Цели на компанията
Основна цел на „Найс Уотър 
Къмпани“ АД е всички про-
дукти, разпространявани в 
дистрибуторската мрежа на 
компанията да са сертифици-
рани по системата за качест-
во NICE. 

Сертификатът включва след-
ните основни критерии за 
оценяване на продуктите - 
кандидати за предлагане в 
търговската мрежа на хол-
динга:

1. Произход, местонахожде-
ние, минерален състав и хи-
мичен анализ на извора, от 
който се добива водата.
2. Обработване и бутилиране 
на водата, което включва:
- хигиенни и санитарни нор-
ми на самото производствено 
помещение;
- технологични изисквания за 
почистване и подготовка на 
бутилките за наливане;
- оценяване на пречистване-

то и обработването на суро-
вия продукт (водата);
- стриктен контрол на персо-
нала, ивършващ бутилиране-
то на водата;

- охранителни мерки на про-
изводствения обект;
- контрол на целия техноло-
гичен процес.
3. Съхранение на готовата 
продукция преди пускането и 
в търговската мрежа:
- хигиенни и санитарни норми 
на склада;
- наличие на карантинна 
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зона;
- достъп на персонала до по-
мещението за съхранение.
4. Транспорт и доставка до 
крайния потребител:
- автомобилен парк, отго-
варящ на изискванията за 
транспортиране на хранител-
ни продукти;
- хигиенни изисквания за дос-
тавчиците и работниците, из-
вършващи товаро-разтовар-
ни работи;
- съпровождаща документа-
ция и маркировка за срока на 
годност;
- описание на съдържанието 
на продукта;

- проследяване и контрол на 
маршрутите на транспорти-
ране до клиента;
- предпазни сти-
кери, гарантира-
щи истинността 
на продукта.
От всичко казано до тук 
създаването на сертификата  
има една единствена цел: Да 
гарантира на потребителя, че 
продуктът отговаря на всич-
ки стандарти и изисквания  за 
производство и доставка.

В заключение: 

„Найс Уотър Къмпани” АД 
поддържа постоянен контрол 
върху дистрибуцията, която 
е организирало от извора до 
потребителя. Изгражда и раз-
вива собствена мрежа, за да 
избегне нелоялните дистри-
бутори, които могат да ком-
прометират продукцията му, 
като я заменят с фалшифи-
кати. За да може всеки наш 
клиент да каже:
Аз пия хубава вода. А ти?!






