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Johann Grander kapcsolata 
a természettel mindig is mé
lyen gyökerezett. A teremtés 
tökéletessége volt számára 
az iránytű és a legnagyobb 
tanítómester. Már korán fel
ismerte, hogy a természettel 
összhangban élve előnyös, 
míg ellene dolgozva vég

Johann Grander

zetes következményekkel számolhatunk. Mélyreható 
természeti megfigyelések és megérzése alapozta meg 
azon felismerését, hogy a víz képes az információ át
adására vízről vízre. Ezt a fizikai sajátosságot elsőként 
Johann Grander tette hasznosíthatóvá. Mára a Grander 
név elválaszthatatlan a víz fogalmától. A vízélénkítést 
20 éve alkalmazzák a gyakorlatban. Johann Grander 
felfedezése és munkássága világszerte egyre nagyobb 
elismerésnek örvend. A legkülönfélébb országokból és 
kultúrkörből származó emberek gondolják úgy, hogy 
Johann Grander elmélete és az élénkített víz valami 
egészen „különleges“.

www.grander.com
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Az értékesítési központok világszerte megtalálhatóak:

A vízélénkítés 
„nagyító” alatt

Az Ön személyes kapcsolattartója:

A német ipar ismert környezet
védelmi szervezete, a B.A.U.M. 
(Bundesdeutscher Arbeitskreis 
für Umweltbewusstes Manage
ment) egy átfogó tanulmányban 
szigorú elemzésnek vetette alá 
a Granderrel kapcsolatos fel
használói tapasztalatokat, és a 
következő eredményre jutott: 
„Az elvárások teljesültek, gyakran túl is szárnyalták azokat. 
Javasoljuk a Grandervízélénkítés alkalmazását ipari üzemek
ben.“  A grazi egyetemen empirikus tanulmány készült a vevői 
elégedettség felmérésére. Az üzemek 95%a „nagyon jónak“ 
vagy „jónak“ ítéli meg az elért eredményeket. A megkérdezett 
üzemek 71%a tapasztalt mérhető gazdasági előnyt.
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A Grandervízélénkítés egy olyan eljárás, amellyel a víz 
természetes módon ér el egy biológiailag értékes minő
séget, midőn olyan tulajdonságokra tesz szert, amelye
ket a természet is diktál: Képes regenerálódni, öntisztulá
sa javul, ellenállóbbá válik és tovább eltartható. 
A Grandervízélénkítők a vízvezetékrendszerbe beépítve 
fejtik ki hatásukat, teszik értékessé a vizet.

A lelkes felhasználók a következő pozitív hatásokról szá
molnak be:

Az élénkített víz
• finomabb ízű és frissebb
• növeli a vízivási igényt
• jótékony hatású a bőrön
• az élelmiszerek tartósabbak és ízletesebbek
• kiemeli az ízeket a főzés és sütés során
• segíti a növények növekedését és vonza az állatokat
• mosó- és tisztítószert takarít meg
• tiszta vizet biztosít a fűtési rendszerben
• energiát és költséget takarít meg

A Grandervízélénkítés világszerte többszázezres fel
használótáborával mára már mind az öt kontinensen si
kerrel bizonyít. A felhasználási terület az elmúlt években 
erőteljesen kiszélesedett, a privát háztartásoktól kezdve 
a nyilvános intézeteken át, szállodákban és vendég
látásban, pékségekben és malmokban, élelmiszer és 
italgyártásban, uszodákban és fűtési rendszerekben is 
használják. 

A vízélénkítést kezdetben elsősorban magánlakásokban 
alkalmazták, és ez máig is  a meghatározó felhasználói 
kör. A modern iparban történő felhasználás új irányvona
lat adott a vízélénkítésnek. Ma elsősorban olyan terüle
tekre építik be, ahol a gyártási folyamatban a víznek je
lentős szerepe van. Az ipari alkalmazásból fakadó pozitív 
tapasztalatok – műanyag, fém, élelmiszer, nyomdaipar 
–  több nemzetközileg elismert vállalatot késztetett arra, 
hogy nyilvánosan kiálljon a Granderrel elért sikerek mel
lett.

Élénkített víz - a jótétemény  

Léptennyomon találkozhatunk a vízélénkítéssel úgy, 
hogy nem is mindig tudatosul bennünk. Ha a híres 
„Weisses Rössl” Hotelban, vagy a tapolcai „Hotel 
Pelion”ban szállunk meg, esetleg a világhírű Manner
szeletet fogyasztjuk, a Grander jelen van. Svájci sajt, 
német sör, osztrák sütemények, spanyol avokádók, 
thaiföldi ananász, ezek mind élénkített vízzel készül
nek, vagy élénkített vizes kezelést kapnak.
Még Ausztria büszkeségei, a Spanyol Lovasiskola 
pompás, fehér lipicai lovai is az élénkített vizet kapják.

Az itatóvályútól a 
neves hotelig 

A földgolyó körül...

Sikertörténet: háztartásból az iparba

...mindenhol, ahol víz folyik.

Grander vízélénkítése 
Egy felfedezés bejárja a világot 

Pékmesterek titkos tippje:
Ízletes és ropogós pékáru 

Zöldségek és virágok:
Erőteljes növekedés, több termés

A víz és az ember:
Jótékony és jóízű

Manner: Már száz éve kedvelt finomság
Spanyol Lvasiskola: Ausztria nagy büszkesége

Hotel Weisses Rössl: neves, akár az operett


