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Колко и какви са устрой-
ствата на Йохан Грандер за 
ревитализация на водата ? 

Правилният из�ор на устройство се определя 
от де�ита, вида и де�елината на тръ�ите!

от 1979 г.

grander.bg

Аксесоари на Грандер 
за лично и домашно 
ползване.

Потопяеми устройства 
на Грандер - за резер-
воари, цистерни и во-
доеми.

 E  office@grander.bg
 M +359 899 17 10 90
 T +359 52 65 75 75
  Грандер-България

Проточни устройства за 
студена вода - сините 
устройства на Грандер 
- от 1/2 до 4 цола.

Проточни устройства за 
топла вода - червените 
устройства на Грандер
 - от 1/2 до 4 цола.

310m

Енергизираща 
�ъркалка

Съживяваща 
висулка

Преносимо 
устройство

Бутилки 
с информационна
вода за пиене

Енергизиращи подложки

32m
3

5m



РЕВИТАЛИЗАЦИЯТА С ГРАНДЕР - СЪЖИВЯВА ВОДАТА, ПОДОБРЯВА ЖИВОТА!

„Малкото не го виждаме, а голямото не го раз�ираме.“ Й. Грандер

 Магията на Грандер - какво прави
 ревитализацията толкова важна?  

 Водата е жив течен кристал и има памет. Тя е 

храна номер едно на Земята, както и универсалния 

разтворител. Без нея животът на протеинова основа 

не �и �ил възможен. 

 Агресивното човешко отношение към нейното 

естествено състояние и кръговрат я у�ива. Чрез 

електричеството и магнетизма на помпите, наляга-

нето в тръ�ите, пластмасовите опаковки, загряване-

то в циркулация, химическото отравяне, чрез не�ио-

логично земеделие и животновъдство, както и с 

индустриалното замърсяване – с всичко това цялост-

но умъртвяваме водата. Жизнената енергия, която 

организмите черпят от нея, намалява, за�авя се кле-

тъчния им мета�олизъм, нарушава се хомеостазиса - 

и те се раз�оляват. 

Технологията на Грандер ни 

показва нагледно как една 

вода може да о�учава 

друга вода в урока 

на здравето - �ез-

контактно, �езкон-

сумативно и прак-

тически вечно.

 Ревитализацията на водата 
 - как стана възможна?  

 Технологията на австриеца от Тирол Йохан Гран-

дер за ревитализация на водата е технология 

сво�одна енергия, действаща на принципа на 

резонанса. Тя съществува от 1979 година и се 

основава на две негови фундаментални открития:

 Първо - изо�ретяването на системата за произ-

водство на информационната вода, изпълваща 

устройствата  му  и

 Второ - доказването, че информационната вода 

променя, като се�е си и �езконтактно всяка вода и 

течност в �лизост. 

 1. Възстановяване на нейната жизненост и  1. Възстановяване на нейната жизненост и 
структура,структура,

 2. Елиминиране на електромагнитното й  2. Елиминиране на електромагнитното й 
натоварване,натоварване,

 3. Изчистване на негативните осцилации и памет, 3. Изчистване на негативните осцилации и памет,

 4. Значително повишаване на разтворимостта,  4. Значително повишаване на разтворимостта, 
детоксикация,детоксикация,

 5. Ста�илизиране на полезната микро�иология,  5. Ста�илизиране на полезната микро�иология, 

 6. Промяна на формата на калция от кристална в  6. Промяна на формата на калция от кристална в 
йонна,йонна,

 7. По-ефективно усвояване на храната на клетъч- 7. По-ефективно усвояване на храната на клетъч-
но равнище,но равнище,

 8. Повишаване на топлоотдаването при отопле- 8. Повишаване на топлоотдаването при отопле-
ние, радиатори �ез ръжда и �актерии,ние, радиатори �ез ръжда и �актерии,

 9. Безконсумативна дезинфекция и намаляване  9. Безконсумативна дезинфекция и намаляване 
на нуждата от хлор при �асейните,на нуждата от хлор при �асейните,

 10. Драстично намаляване на ръждата и корозията  10. Драстично намаляване на ръждата и корозията 
по тръ�ите,по тръ�ите,

 11. Увеличаване трайността на храните - плодове,  11. Увеличаване трайността на храните - плодове, 
зеленчуци, тестени изделия,зеленчуци, тестени изделия,

 12. Повишаване на желанието да се пие вода – и  12. Повишаване на желанието да се пие вода – и 
при растения и животни, и при хора.при растения и животни, и при хора.

 1. Възстановяване на нейната жизненост и 
структура,

 2. Елиминиране на електромагнитното й 
натоварване,

 3. Изчистване на негативните осцилации и памет,

 4. Значително повишаване на разтворимостта, 
детоксикация,

 5. Ста�илизиране на полезната микро�иология, 

 6. Промяна на формата на калция от кристална в 
йонна,

 7. По-ефективно усвояване на храната на клетъч-
но равнище,

 8. Повишаване на топлоотдаването при отопле-
ние, радиатори �ез ръжда и �актерии,

 9. Безконсумативна дезинфекция и намаляване 
на нуждата от хлор при �асейните,

 10. Драстично намаляване на ръждата и корозията 
по тръ�ите,

 11. Увеличаване трайността на храните - плодове, 
зеленчуци, тестени изделия,

 12. Повишаване на желанието да се пие вода – и 
при растения и животни, и при хора.

Ефектът на Грандер - какви 
подо� рения на водата постигаме 
с  устройствата на Грандер?  


