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Повече
радост, сила 
и хармония с 
аксесоарите 
на Грандер!

Водата, която
въздейства и 
подобрява!

Повече 
       здраве 
      с Грандер!

Ревитализира водата, 
напитките и храните!

Съживява водата във въздуха!

Енергизира живите организми 
- растения, животни и хора!

Прави храните по-вкусни, по-
приятни и по-трайни!

Успокоява и балансира 
човешкото тяло!
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T +359 52 65 75 75
M +359 899 17 10 90 
office@grander.bg 

grander.bg



Дървени енергизиращи 
подложки на Грандер 
Енергизиращите подложки на Грандер съдържат спирало-
видна медна тръба, пълна с информационна вода. Могат да 
се поставят под купа с плодове, кана с вода или други на-
питки, 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. Под-
ложките могат безопасно да се поставят и в хладилника. 

UMHO     НО30
170 х 170 мм    290 x 290 мм

Енергизираща бъркалка на Грандер
Енергизиращата бъркалка на Грандер съдържа информаци-
онна 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 със средни 
размери. 
За да ревитализирате питието си е необходимо единствено 
да го разбъркате няколко пъти с бъркалката, за да промените 
вкуса му. Тази промяна във вкуса може да стане още по-за-
бележима, ако оставите бъркалката в питието си за около 4 
минути. 

Преносим ревитализатор на Грандер 
с гъвкава връзка
В джобен формат, за дома и по време на път и с бърз и лесен 
монтаж – от банята до градината.  
За „Грандер” ентусиасти!

ESTA  - енергийна бъркалка
LEES  - кожен калъф

А006  -  висулка
LEO6 - кожен калъф за висулката 
LEHB - кожена връв за висулката

Висулка на Грандер 
Тази атрактивна на външен вид стъклена висулка е напъл-
нена с информационна вода и в допир с кожата оказва 
ревитализиращ ефект върху тялото на човек. 

Оригинална питейна вода на Грандер
Оригиналната „Синя вода” е вода, която е била обработена 
следвайки процеса на Йохан Грандер, при който водата от 
самия източник отговаря на всички изисквания за биоло-
гично чиста питейна вода. 
„Синя вода” запазва свойствата на естествено прясна вода 
и може да бъде консумирана в продължение на 4 години 
без добавки или използване на някои от известните мето-
ди за стабилизиране.
За да се наслаждавате на естествената сила на „Синя вода” 
просто добавете една капачка от нея в стъклена чаша, в ко-
ято сте наляли вода от чешмата.

OGRWV
Оригинална вода за пиене от 
Йохан Грандер
Вместимост на бутилката: 1 л
С оригинален печат, пакетира 
се в кашони с 4 бутилки от 1 л.

GLSE
Кашон от 6 чаши 

Вместимост: 0.2 л 

WKO1 
Кана за вода ГРАНДЕР    
Вместимост: 0.8 л      

Кана и чаши на Грандер 
Тези чаши са изработени от висококачествено стъкло на 
базата на най-високи съвременни технологии. Те са предви-
дени за практическа употреба и са тествани в заведения за 
обществено хранене. 
Кана за вода на Грандер е изработена от издувано с уста 
стъкло и се отличава с проста, но елегантна форма. Издува-
ното с уста стъкло е едно от най-ценните и скъпи стъкла в 
света - всеки един артикул носи печата на майстора-стъклар, 
който го е изработил. 

LEWF – кожен калъф
WFLX – никел-хромова кутия




