
Съживява 
водата, 
подобрява 
живота!

Водата, която
въздейства и 
подобрява!

ЕДНА УНИКАЛНА ТЕХНОЛОГИЯ

БЕЗ КОНСУМАТИВИ!

БЕЗ ЕЛЕКТРИЧЕСТВО!

БЕЗ ХИМИКАЛИ!

БЕЗ МАГНИТИ!

БЕЗ ПОДДРЪЖКА!
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grander.bg



Уникална технология за ревитализация на водата с 30 годишен опит в цял свят

за питейна вода 
и вода за миене

за по-вкусни и трайни
хранителни продукти

за поливна вода
в земеделието

за питейна вода
в животновъдството

за охлаждане 
в промишлеността

за вътрешни и 
външни басейни

за отоплителни и
климатични системи

за питейна вода 
и вода за миене

за по-вкусни и трайни
хранителни продукти

за поливна вода
в земеделието

за питейна вода
в животновъдството

за охлаждане
в промишлеността

за вътрешни и 
външни басейни

за отоплителни и
климатични системи

за балнеология и 
spa центрове

вода с ниско организирана стр
ук

ту
ра съ

ж
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а в

ода с високо организирана структура

течаща вода

информационна вода

При ревитализацията на водата 
по метода на Йохан Грандер 
се възстановяват нейните 
естествени защити и 
устойчивостта й на външно 
влияние.  Методът “Грандер” 
е технология на предаване 
на информация от една вода на 
друга, като при тази трансформация, нищо 
не се добавя към водата, нито пък се отнема от 
нея. Това е биотехнологичен метод, при който 
не се използва ток или добавят чужди вещества. 
Съживяването на водата става чрез потопяеми, 
проточни или циркулационни устройства,  пълни 
с информационна вода. Течащата  вода преминава 
до камери пълни с “Грандер информационна 
вода”, без да има пряк контакт между тях. 
Преминавайки през устройството течащата вода 
(при проточните устройства), или околната (при 
потопяемите устройства)  приема трептенията 
на информационната, вследствие на което се 
получава резонансна реакция и на изхода вие 
получавате 100% съживена вода. 
“Грандер” ефектът се изразява в подобряване 
качествата на водата, вследствие на промяна  и 
стимулиране на микробиологическите й свойства.

Над 95% от ползвателите на устройствата 
откриват следните подобрения:
 осезаема повишена мекота и бистрота , по-
фин вкус;
 увеличаване на желанието да се пие повече 
вода;
 подобрен вкус на приготвените с 
ревитализирана вода храни и удължаване на тяхната 
трайност;

 спомага за растежа 
на растенията и 
устойчивостта им на 
болести;
 намалява корозията 

и отлаганията на котлен 
камък по тръбите;

 намалява употребата на 
перилни и почистващи препарати.

При отоплителни и климатични 
инсталации се отчитат:

 подобряване на микробиологичния фон;
 намаляване на миризмите;
 подобряване на топлообмена;

 намаляване на корозията и утайките.

При използването в басейни за къпане, 
балнеология и spa:
 водата се усеща като копринена при 
плуване;
 употребата на хлор се намалява в пъти, 
премахва се миризмата му;
 изчезва хлъзгавия, биологичен пласт по 
стените на басейна;
 подобрява кръвоснабдяването и 
кръвообръщението.


