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  Пресконференция и представяне на технологията на Грандер с 
участието на академик Юрий Рахманин, изследвал технологията 
в Русия, автор на книгата "Водата - космическо явление" в БТА по 
време на изложението “Вода София”, пролет 2009

Пътят на “Грандер” технологията в България 2007-2021

     Академик Юрий Рахманин ( РАЕН ) и
Пламен Аспарухов на световния форум
на Грандер по случай 40 годишнината
Септември 2019 година, Австрия

  С Йохан Грандер - младши 
Австрия, септември в Залцбург, 2011

  Във фабриката за информационна вода на 
INNUTEC GmbH в Йохберг, Австрия есен 2011
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Произход на технологията 
на Йохан Грандер

“Водата е “кръвта на земята” и в нейното природ-
но състояние е енергизирана от три вида магнитни 
енергии: материа лен магнетизъм – магнитното поле 
на земята, гравитационен магнетизъм – земната гра -
витация и планетарен магнетизъм – магнетизъм от 
висок порядък, поддържащ вселенския ред и отговорен 
за всичко живо.”

Йохан Грандер

Какво е това ревитализация?
Използвайки високопланинска изворна вода, бликаща 
в стара медна мина, в Йохберг, Австрия, Йохан Грандер 
я подлага на въздействието на постоянен магнитен ге -
нератор. 

Като резултат от този процес той получава, така 
наречената информационна вода , която е основната 
съставка на всички негови бъдещи устройства. 

Съживяването на водата по метода на Йохан Грандер е 
напълно естествен процес без употребата на химикали, 
външна енергия или филтрация. По време на процеса 
водата получава жизнена сила от природата и космоса. 

В резултат на това проточната, циркулационната или 
околната вода придобиват структура от висок порядък, 
както и специални качества, които оказват винаги бла -
готворно въздействие на растенията, животните, хората 
и тяхното жизнено пространство. 
Официално признание на работата на Йохан Грандер

  Сребърен медал на Руската академия за естествени науки
  Австрийски почетен кръст на Федералното министерство на 

образованието, науката и културата
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В края на седемдесетте години австрийският естество-
изпитател Йохан Грандер се занимава изкючително с 
връзката между водата и естествения магнетизъм. 

Неговите експерименти имат за цел да развият такава 
форма на естествена енергия, която да бъде безвредна 
за човека, а същевременно да е в състояние да гене -
рира електричество. В продължение на десет години 
той разработва различни естествени магнитни генера-
тори, произвеждащи високочестотна енергия, която е 
напълно безвредна, даже при докосване с ръка. 

Йохан Грандер установява, че преобразуването на 
енергията може да стане във вода и че в резултат на 
това, водата придобива специални свойства. 

Този процес той нарича ревитализация на водата , 
в смисъл на нейното съживяване и възвръщане на ес -
тествените и свойства, характерни за изворната вода. 

Защо е необходима 
ревитализацията ? 

Двете открития на Йохан Грандер 

Човешката цивилизация е подлагала и подлага водата 
на неестетвени за нея въздействия- вкарва я в тръби, 
движи я под налягане, добавя в нея химикали, облъчва 
я с радиация, замърсява я с електросмог. В резултат на 
това водата губи жизнената си енергия и се превръща в 
информационно мъртва вода. 

Информационната вода - носителят на живота

Чистата изворна вода, естествено излязла на повърх -
ността на земята придобива състояние на висока струк-
турна стабилност, когато е обработена с постоянен маг -
нитен генератор по определен начин. Резултатът от този 
процес е получаването на информационната вода - яд -
рото на технологията на Грандер.

Преносът на информация - силата на виталността

Информационната вода създава резонансно поле около 
себе си, което винаги променя околната вода без дирек-
тен контакт с нея, независимо от наличието на каквито и 
да било прегради.

Това е същността на процеса на ревитализация.

grander.bg



Две води могат да имат еднакви химични, микробиологични и физични параметри, 
но да са с различно качество поради различната си вътрешна структура!

СТРУКТУРА НА ВОДАТА

ХИМИЯ
минерали
нитрати
желязо
калций

pH
проводимост
точка на кипене

вътрешна 
структурираност
информационен 
порядъкМИКРОБИОЛОГИЯ

самопочистваща способност
хранително съдържание
устойчивост на въздeйствие

ФИЗИКА

ревитализация по
метода на
Йохан Грандер

Уникалност на ревитализацията

Има много начини да променим водата чрез различни форми на външно въздействие -  с кристали, с магнити, с електро -
магнити или с хомеопатия, но цялостното й съживяване може да се осъществи само с метода на Грандер.

Принцип на работа на проточното устройство на Грандер

кристали магнити електромагнити хомеопатия

информационна вода

проточна вода
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Проточни устройства за централно водоснабдяване - за дома и индустрията

Избор на устройство
За да изберете правилното устройство, трябва да се съобразите 
с размера на тръбите, най-високото потребление на вода и с ко -
ефициента на замърсяване на водата. Това означава, че разме -
рите на Грандер устройството, което ще инсталирате не винаги 
отговарят на размера на тръбите, затова окончателното реше -
ние относно избора на устройство трябва да се вземе на място. 

Срок на годност - практически вечни!
Направените в продължение на повече от 30 години проучвания 
показват пълно удовлетворение от страна на клиентите ни. Са -
мият ефект на ревитализация на водата е вечен – т.е няма амор -
тизация, както няма и консумативи! 

Конструктивни материали 
Всички устройства за ревитализация на водата са изработени от 
неръждаема стомана V2А.

Доклади на специалисти
Водата на Грандер и устройствата на Грандер са сертифицирани 
като „хигиенични и технически безопасни” съгласно докладите 
на специалисти публикувани от университета в Грац, TÜV Виена 
и SVGW.

Сините устройства на ГРАНДЕР 

Вид индустриално проточно 
устройство

W75 W10 W54 W64 W20 W25 W30 W40

Размер на тръбата (цол) ¾” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 ½” 3” 4”

Налягане на водата (в атмосфери) до 20

Работна температура (+С°) 1-95 1-95 1-95 1-95 1-95 1-95 1-95 1-95

Загуба на налягане при 2 m/s 
(mbar)

45 50 50 70 100 180 270 310

Прибл. тегло (кг) 4 6 9,5 12 19 30 51 119

Размери на устройството (мм) Вкл./ без фланец

Височина 215 260 295 340 445 530 610 910

Ширина 95 125 160 160 180 220 350/220 530/340

Дълбочина 95 100 110 120 130 160 200/180 260/260

Модели W30 и W40 са с номинална ширина на фланеца съгласно стандарт  DIN 2633.
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Проточни устройства на Грандер за 
апартаменти

Вид проточно устройство 
за апартамент

W50 W75

Размер на тръба (цол) 1/2” 3/4”

Налягане на водата (в атмосфери) до 20 до 20

Работна температура (+С°) 1-95 1-95

Загуба на налягане при 2 m/s (mbar) 25 45

Прибл. тегло (кг) 1,5 3

Размери на устройството (мм)

Височина 130 180

Ширина 65 85

Дълбочина 65 85

W50W75

Устройствата на Грандер за апартаменти се монтират след 
водомера и след филтър за механични частици. Ако съ -
ществуват система за обратна осмоза или друг вид водооб -
работка, устройството винаги се монтира последно по 
веригата. Точният вид на устройството се определя от цола-
жа на тръбите, както и от дебита.
Важно условие за подбор на мястото за монтажа е темпера-
турата да не пада никога под 4оС, а също и да не надвишава 
90оС , както и в близост да няма източници на електромаг -
нитно излъчване - помпи, магнити, минимум на 60 см от ус -
тройството.

водомер

спирателен 
кран

филтър за 
механични 

частици

съживител
“Грандер”

Посока на движение на водата

grander.bg
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Устройства на Грандер за  циркулационна вода - 
при отопление и охлаждане

Технически и здравни проблеми при циркулационната вода
Водата или флуидът от нагревателния контур са подложени на изключително тежки и неестествени условия. Тя 
се подава към тръбите под налягане, след което многократно се нагрява и охлажда. Този постоянен „стрес” води 
дотам, че водата постепенно започва да губи от своята сила и виталност – тя „умира”. Техническите проблеми са 
чест резултат от този процес.   
Образуването на ръжда е едно от най-често срещаните. То е свързано с отделянето на кислород, който пре -
минава през пропускливите материали. Така обогатената с кислород вода за отопление има корозиращ ефект 
върху тръбите, бойлерите и тръбните съединителни части, в резултат на което възниква точкова корозия и 
образуване на окисна корица. Самата вода става кафява или черна на цвят. 
Отлагането на котлен камък пречи на топлопредаването.  Калцият се включва в реакцията при температура 
50°C и се утаява под формата на накип.
Изпускането на газове, в резултат от увеличаване на температурата, образуването на биослой и разсейването 
на кислорода са сред причините, водещи до шум в тръбите. Тръбните съединителни части са водо-, но не 
и газо-непропускливи. 
Циркулационните устройства не трябва да се използват за питейна вода! 

Червените устройства на Грандер

Устройство K75 K10 K54 K64 K20 K25 K30 K40

Размер на тръбата (цол) ¾” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 ½” 3” 4”

Налягане на водата в атмосфери до 20

Работна температура (+С°) 1-95 1-95 1-95 1-95 1-95 1-95 1-95 1-95

Загуба на налягане при 2 m/s (mbar) 45 50 50 70 100 180 270 310

Прибл. тегло (кг) 4 7 9,5 12 20 30 51 119

Размери на устройството (мм) Вкл./ с фланец

Височина 215 260 295 340 445 530 610 910

Ширина 95 125 160 160 180 220 350/220 530/340

Дълбочина 95 100 110 120 130 160 200/180 260/260

grander.bg
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Чудото на Грандер в отоплението

Образувалите се биофилм и утайка представляват тънък слузест слой, в който има изобилие от бактерии, гъбички, водо -
расли и мръсни частици, които на свой ред водят до запушване на тръбите - особено тръбите за подово отопление. 

Пестете, като намалите градусите на стайната температура!
Хората, които от години използват Грандер технология на съживяваща вода в системите си за отопление посочват, че са ус-
пели съществено да понижат температурата в стаята, благодарение на на Грандер, тъй като тази вода създава по-осезаемо 
чувство за топлина, което пък от своя страна води до значителни икономии от енергия.  
В резултат от увеличеното топлопредаване, вече по-осезаемо се усеща топлината, което пък води до понижаване градусите на стайна
та температура.

Ако понижите температурата в стаята с 1 градус, ще спестите с до 6% от енер-
гията необходима за отопление!

Неестествените и екстремни условия в отоплителните и охладителни инсталации силно натоварват водата. Последствията 
са отлагания и накип, запушващи тръбите и свръзките и затрудняващи водния поток. Скъсява се живота на устройствата и се 
понижава топлоотдаването, повишава се консумацията на енергия. Грандер предпазва устройствата и системите чрез пре -
чистената и съживена циркулационна вода. Проблемите изчезват от самосебе си само до няколко месеца.

Преди монтажа на "Грандер" устройството След монтажа на "Грандер" устройството

Трансформацията е 
до година максимум!

grander.bg
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Потопяемите устройства на Грандер за кладенци, резервоари, басейни и 
пръскачки

Край на слузестия слой по стените на басейна и резервоара!
Намаляване в пъти употребата на хлор!

Увеличава разтворимостта с до 40%!

WDZG
до 10 м3

WDZK
до 5 м3

Области на приложение
В кладенци, цистерни, изкуствени езера, плувни ба-
сейни и водни резервоари - от пръскачки в земедели-
ето до животновъдни хранилки.

Конструкция на устройството
Устройството на ГРАНДЕР от два цилиндъра се състои 
от две свързани една с друга камери, които са напъл-
нени с информационна вода.
Устройствата на ГРАНДЕР са изработена от неръжда-
ема стомана тип V4А. потапят се в средата на водния 
обем, вързани за неметално въже.

Единичният цилиндър на Грандер е предназначен за 
водосъбиратели с по-малък обем - малки кладенци, 
резервоари за вода, варели за събиране на дъждовна 
вода, вани.

Кладенци за вода и резервоари
При кладенци за питейна вода и водосъбиратели се 
препоръчва използването на големия двоен цилин-
дър на ГРАНДЕР.
Показват изключителна ефективност в комбинация 
с монтирано към главната магистрала проточно ус-
тройство на Грандер.

WEZK
до 2 м3

Вид потопяемо 
устройство

WDZK &
KDZK

WDZG &
KDZG

WEZK

Размери на устройството (мм)

Височина 150 285 165

Ширина 120 180 -

Дълбочина   55   70   Ø 34

Тегло (кг)     2   5,5    0,5

grander.bg
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"Грандер" съживява водата в обществени и частни басейни, 
СПА и уелнес центрове!

Положителните отзиви на гостите са:
  Повишен комфорт при къпане;

  Осезаемо намален мирис на хлор;

  Приятно усещане за кожата и нежно за очите;

  Водата се усеща като мека и кадифена при къ-

пане;

  Къпещите се се чувстват свежи и разпуснали.

“Грандер” технологията подобрява забе-

лежимо качествата на водата. 
 Оптимизира традиционните методи за обра-

ботка на прясна водопроводна вода – филтриране и 

дезинфекция. 

 Намалява употребата на хлор. 

 Намалява количеството на свързания хлор 

във водата. 

 Ликвидира бактериалния слой по стените на 

басейните.   

 Създава приятно преживяване при къпане от 

усещането за копринено мека вода.   

 “Грандер”- ефектът дава сила, жизненост и ви-

димо желание за живот във водата за басейни. 

grander.bg
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По-вкусни, полезни и трайни храни  и напитки с Грандер

Водата и житото
Мелничарите се нуждаят от вода, за да стане житото подат -
ливо на обработка. 
Това звучи по-просто отколкото е в действителност. Ако 
времето в периода на зреене е горещо, житото става твърдо 
и не поема вода. Водата трудно си пробива път през люс -
пата към вътрешността на зърното. Проблем, който позна -
ва всеки мелничар, поради което търси идеалния начин и 
оптималното време за внасяне на достатъчно количество 
вода в зърното. Всяка дисхармония между водата и житото 
струва много време и пари. 

Показаните промени бяха:
В свойствата на тестото
снимка А 
С ревитализира -
на вода „Грандер” 
– заквасен хляб с 
по-висока степен 
на зрялост, по-рав -
номерно втасване 
и по-висока стабил -
ност, спрямо нор -
малния.
снимка Б 
С нормална вода 
– нормален пълно -
зърнест хляб с оче -
видна неравномер -
ност на втасване на 
тестото.

В обема на хляба
Приготвеният с ревитализираната вода хляб е с по-голям 
обем – 16 обемни процента повече (85 куб.см) и с равно -
мерни шупли при срязване. 
Нормалният пълнозърнест хляб е по-малък по обем, пора-
ди по-високия дял на водата в него, има дефекти при ряза-
не и неравномерни шупли. 

Във вида и вкуса след 3 дни
С водата на Грандер хлябът е сочен, свеж, мек и с непро -
менен вкус. Оценката му е с 1.06 по-висока от тази на нор -
малния пълнозърнест хляб, който е по-сух, с интензивен 
кисел вкус. Общата оценка на журито от специалисти: При-
готвеният с ревитализирана вода на Грандер хляб получи 
оценка 4.78 (от максимум 5), а нормалният пълнозърнест 
хляб, приготвен с чешмяна вода получи оценка 3.72.  

С прилагането на технологията „Грандер” се 
отбелязват много положителни резултати в:
 Мелничарството
 Хлебопроизводството
 Сладкарството
 Производството на млечни изделия
 Производството на консерви
 Производтвото на бира и безалкохолни напитки
 Растениевъдството
 Животновъдството 

Хлябът наш насъщен!
Огънят и водата са двата елемента, които оформят нашия 
хляб. Най-добрите суровини и голямото изкуство на тяхно -
то смесване придават невероятния му вкус. Професионал -
ното училище за хлебари и сладкари в град Баден, Австрия 
направи тест в приготвянето на хляб с обикновена и с „Гран-
дер” вода. Резултатът от опитите, при които се използва би -
ологично пълнозърнесто брашно е учудващ и еднозначен. 
Тестата бяха омесени с чешмяна и с „Грандер” вода на ми -
нимално разстояние 1.5 метра едно от друго, сложени във 
форми за печене от черна ламарина, след което втасаха и 
бяха опечени на еднаква температура. 

grander.bg



Енергизиращата бъркалка на Грандер

Енергизиращата бъркалка на Грандер съдържа ин-
формационна вода и има ревитализиращ ефект върху 
всички напитки и течности, които пиете. Бъркалката 
може да се използва в стъклени или друг вид чаши, 
както и в кани. 
За да ревитализирате питието си е необходимо един-
ствено да го разбъркате няколко пъти с бъркалката, за 
да промените структурата му, като потапяте само 2/3 
от нея в течността! 
Създава резонансно поле около метър. Може да се 
носи до тялото, като има хармониращ ефект.

WEST

Висулката на Грандер 
Тази атрактивна на външен вид стъклена висулка е 
напълнена с информационна вода и в допир с кожа-
та оказва ревитализиращ ефект върху тялото на чо-
век. Активира тимуса.

WА06

Енергизиращите подложки на Грандер 
Енергизиращите подложки на Грандер съдържат 
спираловидна медна тръба, пълна с информационна 
вода. Могат да се поставят под купа с плодове, кана 
с вода или други напитки, подходящи са също за 
вази или саксии с цветя, тъй като ги ревитализират 
и удължават трайността им. Цветята във вазата ще 
бъдат по-дълго време свежи и красиви. Подложките 
могат безопасно да се поставят и в хладилника. 

WBPK  WBPG
170 х 170 мм                   290 x 290 мм
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Повече жизненост с аксесоарите на Грандер
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Оригинална питейна вода
на Грандер
Оригиналната „Синя вода” е изворна вода, която е 
била обработена следвайки процеса на Йохан Гран-
дер в информационна вода. 
„Синята вода” запазва свойствата на естествено 
прясна вода и може да бъде консумирана в продъл-
жение на 4 години.
За да се наслаждавате на естествената сила на „Синя 
вода” просто добавете една капачка от нея в стъкле-
на чаша, в която сте наляли вода от чешмата.

OGWV
Оригинална информационна вода за пиене от Йохан Грандер 

в оригинална стъклена бутилка

Навсякъде с ГРАНДЕР!

Гъвкави връзки в джобен формат, за дома или когато 
сте на път за чешмата или душа.
Лесен и бърз монтаж върху външните кранове в гра-
дини и дворове, на изложения, по време на къмпинг, 
вътре в караваната, вкъщи, в офиса или в хотела. 

Преносим ревитализатор WFL38

Размер на тръбата (цол) ½”  или ¾”

Напор на водата (bar) макс. до 7

Работна температура  (+  °С) 1 - 60

Приблизително тегло (кг) 1

Размери на устройството (мм)

Вис./ Шир./ Дълб. 120/ 60/ 40

WFL38

grander.bg
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Успешното приложение на технологията на Йохан Грандер в България

Умна градина с Грандер
Димитър нейчев е земеделски производител от с. Безво -
дица, община Балчик. В плодородните земи на Добруджа, 
той вече няколко години отглежда екологично чисти дини, 
пъпеши, царевица и сливи. Отказал се от употребата на хи-
мически препарати и торове, почиствайки плевелите само 
механично, той не разчита единствено на слънчевите лъчи 
и на повече дъждовни дни. Димитър Нейчев е от увели -
чаващият се брой земеделци, който избра поливането на 
растенията само с ревитализирана по метода на Грандер 
вода. 

На 30-ти април 2010г. той заса-
ди 45 декара с дини, постигай -
ки зашеметяващ добив - 3570 
гк. от декар сочни, вкусни и 
здрави екологични дини. Но 
чудесата не спират до тук - 
през септември се появяват 
признаци за втора реколта, 
като коренчетата не изсъхват 
и се появява нов завръз. Съче -
тавайки технологията на Гран -
дер и посевните дни по Мария 
Тун през 2011г. той постига 

изключителни резултати и при засаждането на млади фи -
данки на синя слива на площ от 45 декара на 23 и 24 март 
2011г., при които отбелязва 100% прихващане на разсада. 
Позовавайки се на същата система на 18-ти април 2011г. на 
съседен терен той засажда 157 орехови дръвчета, при кои-
то към 15-ти август 2011г. имаме 92% прихващане - също 
своеобразен рекорд. 
Използвайки потопяемите устройства на Йохан Грандер в 
пръскачката си, димитър Нейчев успя да превърне бившо-
то добруджанско поле в една умна градина, която му се от-
благодарява с добрата реколта и доволни клиенти. 

Грандер съживява кръвта 
Кръвта е най-важната течност 
човешкия организъм. От нейни-
те реологични свойства зависи 
не само състоянието на сър -
дечно-съдовата система, но и 
здравето като цяло. И въпреки 
че размерът на еритроцитите 
е по-голям от този на колоид -
ните частици, кръвта може да 
се разглежда като колоидно-
дисперсна система, тъй като 
свойствата и поведението и се 
подчиняват на законите на ко -
лоидната химия. Основна харак-
теристика на колоидните 
разтвори е дзета-потенциалът. 
той е мярка за електричния за -
ряд, който възниква на фазовата граница между диспер -
сираните (разпределените) частици и средата, в която се 
намират. Ако този потенциал е достатъчно нисък - за кръв -
та между -35 и  -100 mV, колоидните частици ще са добре 
дисперсирани и ще се намират отделно една от друга. При 
достигане на стойност -15 започва агрегация, която е мак -
симална при стойност 0 mV. В това състояние кръвта не 
може да суспендира хранителните вещесва и да ги пренася 
нормално до всички клетки, както и не може да суспендира 
крайните продукти от обмяната на веществата и да ги из -
вежда от организма. Употребата на бутилирана вода Гран -
дер води до понижаване на стойността на дзета-потенциа -
ла на кръвта при хора с изразена еритроцитна агрегация, 
което се проявява като освобождаване на еритроцитите 
и възстановяване на нормалните реологични свойства на 
кръвта (текучеството и). Този ефект на водата Грандер се на-
блюдава 20 минути след изпиването на чаша такава вода, но 
за трайни резултати, е необходима системна употреба.

Димитър Нейчев    
моб. 0898 572 954

Димитър Нейчев и супер дините

Иван Тодоров - експерт - оператор 
по сложни системи, моб. 0887 760 332 

д-р Елена Тодорова 

преди

20 минути след употреба 
на съживена вода с
технологията на Грандер

grander.bg
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Пчелите обичат Грандер 
Д-р цоньо Георгиев е вете-
ринарен лекар, завеждащ 
лаборатория по микроби-
ология с трийсетгодишен 
опит в Районната бакте-
риологична ветеринарна 
станция в град Добрич. 

През 2010г. той провежда 
експеримент по биоинфор-
мационна профилактика и 
лечение на пчелни семей-
ства в село Калина, община 

Генерал Тошево, в който използва потопяеми устройства 
на Йохан Грандер и информационни носители, приготве-
ни от него от специфичен материал и заредени по руска 
биорезонансна технология с информация за борба с ви-
русите, бактериите, гъбичките и паразитите по пчелите. 
През последните години в световен мащаб се появя-
ва синдрома "Празен кошер", предизвикан от масовото 
прилагане на пестициди в индустриалното земеделие. 
Използвайки чешмяна вода, структурирана по техноло-
гията на Грандер, д-р Цоньо Георгиев поставя в нея носи-
телите на информация и с така получената вода приготвя 

захарен сироп в пропор-
ция 1:1 захар и вода, който 
дава 3 поредни дни по 200 
мл. на всяко пчелно семей-
ство. после се дава по 200 
мл. през 3 мни в продъл-
жение на месец. Профи-
лактиката и лечението се 
извършиха от 20-ти март до 

20-ти април, и от 10-ти август до 10-ти септември. Съче-
таването на двете технологии доведе до отстраняване на 
практически всички патогенни причинители в пчелните 
семейства: 
- ascosphaera apis - варовито пило 
- varroajacobsoni - акар 
- nozema apis - нозематоза 
- paenibacillus larvae - американски гнилец 

Ревитализирана вода наситена с информация се постави и 
на поилките на пчелните семейства, като след месец бяха 
установени следните безспорни резултати: 

1. Пълна непрекъснатост на пилото - промазано пило. 
2. Видима липса на патогенни причинители. 
3. Очевидно стимулиране плодовитостта на майката. 

При използване на обикновена водопроводна вода, която 
не е обработена по технологията Грандер се установи, че 
тя поема 38,2% от подадената информация, докато водата, 
обработена с устройствата на Грандер поема 100% от по-
дадената и информация. По този начин получаваме и здра-
во пчелно семейство и екологично чист мед без употреба 
на химиотерапевтици и антибиотици. 

Пчелен рекорд с Грандер 
Галя и Пламен Тодорови от Гене -
рал Тошево не гледат отскоро пче -
ли. Чистите и подредени кошери 
в близост до къщата им в село Из -
ворово, дом на 250 пчелни семей -
ства, издават постоянната грижа и 
любовта, с която те се отнасят към 
летящите работници. Иноватив -
ното им и близко до природата 
мислене проличава от ползване -
то на  устройството на Грандер, 
което преструктурира водата и 

информационните носители на доктор Цоньо Георгиев,които 
предпазват пчелите от патогените. Синергизмът на двете техно -
логии  дава моментални и категорични резултати-100 % здрави и 
работни пчели! И успехите няма как да закъснеят - от 170 пчелни 
семейства през 2012 година те получават...12 тона чист мед! 

Пламен Тодоров, моб. 0885 319293
Галя Тодорова, моб. 0882 028271

Д-р Цоньо Георгиев, моб. 0898 667 716 

grander.bg
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Съживени градини с Грандер 
ЗП„ НЕДКО НЕДКОВ“ 

За Цветелина и Недко Недкови 
от Айтос отношението към рас -
тенията  съдържа ритуалността 
на свещенодействие-всеки де-
тайл е важен, когато създаваш 
нов живот. Това се вижда и в 30 
декаровия разсадник за овощен 
и лозов посадъчен материал, 
и в 440 декара градини с баде -
ми, круши и сливи за които те 
се грижат. За здравето и жизне -
ността на всяко растение без -
спорно спомага и технологията 
на Грандер, която те ползват в 

семейното предприятие. Доказателство за ефективността й са 
стотиците доволни клиенти, които ги  правят водещи произ -
водители не само в района, но и в България. 
www.juglansregia-bg.com

Недко Недков   
моб. 0889 231 084 

Тайната на здравите и необичайно устойчиви 
растения 

ФИРМА „БУРАЛЛ“  ООД
Двойна сила дава високата 
ефективност на микроторовете 
,,Буралл”– от една страна енту -
сиазма на двамата братя изобре-
татели и производители – Любчо 
и Недялко Любчеви, а от друга 
- потопяемите устройства на 
Грандер, придаващи естествена 
виталност на крайния продукт. 
Просто спазваш указанията за 
употреба и оставяш природата 
да си свърши работата! www.burall.info

Недялко Любчев, моб. 0889 903704 
и Пламен Аспарухов

30% по-малко чупливи яйца! 
ФИРМА „ДАНЧИК“  ЕООД

Фирма „Данчик“ ЕООД отглежда 
в квартал Рилци, град Добрич, 
10 000 птици родители - бройле-
ри за люпене на яйца, като вече 
2 години водата, която пият е ре-
витализирана. 
„Не бих могъл със сигурност 
да кажа, че причината е само в 
устройството на Грандер, но оп -
ределено след монтажа имаме 
30% по-малко чупливост на яй -
цата.“ – споделя управителят 

Йордан Йорданов моб. 0887 271194 
и Пламен Аспарухов

С “Кен”... всеки ден... съживен!  
Фирма „Кен“ АД – град Стара 
Загора притежава един от най-
модерните и високопроизводи -
телни заводи за колбаси в Бълга -
рия. Продуктите с марка „Кен“ не 
съдържат ГМО и соя. „Ползваме 
вода от водопровода, в която 
има много хлор и варовик, които 
определено създават проблеми 
на машините и съоръженията.“ – 
споделя техническият директор 
на фабриката Динко Марков. Как 
да бъде това преодоляно? През 
2012 г. собствениците на „Кен“ – 
Румен Нонов, Румен Кузманов и 
Пламен Исионов залагат на тех -
нологията на Грандер, с която се 
обработва цялата вода, 

участваща в производствения 
процес. Новата инвестиция не 
само намалява консумативите 
по поддръжка на тръбните съо -
ръжения в производствената и 
в административната сграда, но 
и създава хармонична среда за 
работещите и съживява храната, 
която„ Кен“ произвежда. 

www.ken.bg 

Разсадът "полудява" с  Грандер !
Ради Радев е всепризнат експерт 
по производството на качествен 
и бърз разсад. Фирмата му "Аг -
роконсулт" управлява в Пловдив 
едни от най-известните оран -
жерии в България. Освен пов -
семесното капково напояване и 
високотехнологичната система за 

отопление и вентилация тази година той избра и технологията 
на Грандер за да полива растенията със съживена вода. Благо -
дарността на  растенията не се забави-бързината на развитие и 
хомогенноста на разсада, както и видимата липса на патогени 
са само част от причините за опашката от клиенти пред вратите 
на оранжерията.    

Ради Радев, моб. 0884 978677 
и Пламен Аспарухов

Йордан Йорданов.



Грандер - водният вълшебник от Тирол!

Йохан Грандер е истински пример за изобретател, върху който се излива Божията милост, 
под формата на две неслучайни, но необичайни открития. Първо - получаването на информа-
ционната вода - високопланинска изворна вода, обработена с високочестотен електромаг -
нитен генератор, която не се променя от външни влияния. Матрица на живота. Второ - фактът, 
че информационната вода безконтактно променя всяка друга вода или флуид, предавайки 
им жизненост и структурираност от висок порядък.  Грандер въвежда и термина ревитализа-
ция, т.е. съживяване на витално умъртвената от човешки дейности водопроводна, бутилира-
на, водоемна или циркулационна вода, изхождайки от презумпцията, че никъде в природата 
избликналата вода не върви в тръби, не прави завои и не е електромагнитно и химически 
натоварена. Съживяващата информационна вода на Йохан Грандер е единственото нещо, 
което изпълва устройствата му, а резонансното поле, което създава, хармонизира и радва 
вече тридесет години милиони доволни клиенти по цял свят, а вече и в България. Успешно.

T +359 52 65 75 75
M +359 899 17 10 90

office@grander.bg
www.grander.bg


