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ГРАНДЕР ПОДОБРЯВА КРЪВТА

Я�ълката върху енергизи-
ращата положка на 
Грандер е запазена

Я�ълката встрани,
върху кухненския плот
е изгнила.

В рамките на Проект „Съживено място”, през декември 2017 
година, се извърши кръвно изследване на 7 души. След това всеки 
изпи чаша вода, заредена с енергизиращите подложки на Грандер. 
30 минути по-късно се взе нова кръвна про�а и се проведе ново 
изследване.

Първоначалният тест показа картина на повишен оксидативен 
стрес при всички изследвани, с повишена агрегация (слепване) на 
еритроцитите.

След приема на ревитализирана вода кръвната картина на всич-
ки изследвани се промени в �лагоприятна посока. Еритроцитните и 
тром�оцитни агрегации се разтвориха, на�людаваше се кръв с 
осво�одени и витални клетки, такава, каквато тря�ва да е в норма 
при здрав човек.

Направеният двуседмичен експеримент в кухните на детската гра-
дина и социалния патронаж в град Лозница, показа видими резул-
тати в полза на по-дълго запазване качествата на хранителните про-
дукти, подложени на въздействието на енергизиращата подложка 
на Грандер.

преди след

Кръвната картина преди пиенето на 
витализирана вода.

Видимото подо�рение 30 минути след 
приема на витализирана вода.

ВАЖНО! Аксесоарите 
на Грандер тря�ва да

Осе пазят от студ под 4 С 
Ои от топлина над 85 С !

ПО-ТРАЙНИ И ПО-СВЕЖИ ХРАНИ

от 1979 г.
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КАК ДЕЙСТВАТ?

КОЛКО БЪРЗО?

Стъклена
съживяваща 

висулка

Стоманена
енергизираща 

�ъркалка

КОЛКО ТРАЙНО?
Променената вода или храна пазят 
информацията 72 часа. Ра�отят 
�ез консумативи, �ез химия, �ез 
електричество и �ез магнити!

Практически моментално. 
Веднага, �ез ограничение 
за времето на употре�а.

Устройствата са напълнени 
със специалната информационна 
вода на Грандер. Безконтактно 
променят всяка друга течност 
намираща се в непосредствена 
�лизост на принципа на резонанса. 
Възстановяват енергийните 
качества на всяка вода.

Стоманен
енергизиращ

ключодържател

ТЕХНОЛОГИЯТА СЪЖИВЯВАЩАТЕХНОЛОГИЯТА СЪЖИВЯВАЩА

НАПИТКИ, ХРАНИ И ТЯЛОНАПИТКИ, ХРАНИ И ТЯЛО

ТЕХНОЛОГИЯТА СЪЖИВЯВАЩА

НАПИТКИ, ХРАНИ И ТЯЛО

Дървени
енергизиращи

подложки
с вградена 

медна 
спирална 
тръ�ичка.


