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Johann Grander har altid været
helt rodfæstet i naturen. 
Skabelsens perfektion har altid
været hans vejviser og hans største
læremester. Meget tidligt erkendte 
han de mange nyttige fordele, man 
har hvis man agerer i samklang med 
naturen, men også de katastrofale 
følger, hvis man arbejder imod na-

Johann Grander

turen. Grundlæggende observation af naturen og intuition var funda-
mentet for det, som ledte ham til den erkendelse, at vand har evne 
til at overføre informationer fra vand til vand. En fysisk enestående 
egenskab, som i denne form for første gang bliver gjort anvendelig 
af Johann Grander. I dag er navnet Grander uadskilligt forbundet med 
elementet vand. I 20 år er vandvitalisering blevet brugt i praksis. Jo-
hann Granders opdagelse og arbejde vinder stadigvæk mere og mere 
anerkendelse i hele verden. Mange mennesker i forskellige lande og 
kulturkredse betragter såvel Johann Granders tankeverden som fasci-
nationen af det vitaliserede vand som noget ”Usædvanligt”.    

www.grandersales.com
Øvrige landeagenter finder De på

Vandvitalisering
til afprøvning 

Deres forhandler af Grander Vandvitalisering

Den kendte miljøorganisation i den 
tyske industri B.A.U.M. (Bundes-
deutscher Arbeitskreis für Umwelt-
bewusstes Management) har i en 
omfangsrigt studie nøje undersøgt 
Grander brugerberetninger og kom 
til dette resultat: ”forventninger blev 
opfyldt og oftest sågar overgået. Vi 
anbefaler Grander Vandvitalisering i 
industrivirksomheder.”
På universitetet i Graz blev der gennemført et empirisk studie af 
brugertilfredshed. 95% af virksomhederne vurderer deres tilfredshed 
med ”meget god” eller ”god”. 71% af de adspurgte virksomheder 
kunne måle en økonomisk fordel. 
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Grander Vandvitalisering er en metode, med hvilken det almindelige 
vand på en naturlig måde opnår en meget høj og biologisk værdifuld 
kvalitet, mens vandet igen får egenskaber, som det var meningen fra 
naturens side: Det kan igen regenerere sig, opbygge en højere selvrens-
nings- og modstandskraft og bliver derigennem holdbar i længere tid. 
Grander Vandvitaliseringsapparater bliver installereret i husets hoved-
vandledning, således at det værdifulde vand kan bruges i hele boligen. 

Begejstrede brugere beretter om følgende positive virkninger:

Vitaliseret vand
• har en finere smag og er mere frisk
• øger trangen til at drikke vand
• er velgørende for huden
• holder levnedsmidler friske og spiselige i længere tid
• forbedrer smagen ved bagning og madlavning
• får planterne til at trives bedre og tiltrækker dyr
• minimerer rengørings- og vaskemidler
• sørger for klart vand i varmeanlæg
• minimerer energiforbrug og omkostninger

Grander Vandvitalisering er med flere hundrede tusind brugere i hele 
verden efterhånden brugt med stor succes i alle verdensdele. Anven-
delsesområderne har udviklet sig meget i de sidste år og rækker fra 
private husholdninger og offentlige institutioner over svømmehaller og 
varmtvandskredsløb til erhvervsmæssig anvendelse i hotelbranchen og 
i gastronomien, i bagerier og møller, i drikkevareproduktionen, for blot 
at nævne nogle få. 

I begyndelsen stod indsatsen til husholdning og livsførelse i før-
ste række. Også i dag er den private bruger den bærende søjle af  
Grander vandvitalisering. Men med indsatsen i den moderne industri 
har Grander Vandvitalisering opnået en ny dimension. I dag bliver den 
brugt overalt, hvor vandet spiller en væsentlig rolle i produktionsproces-
sen. I kølekredsløb, i plastforarbejdning, metalindustrien og i landbruget, 
på trykkerier og i næringsmiddelproduktionen, er der mange internatio-
nale velrenommerede virksomheder, som har positive erfaringer i den 
industrielle brug, som foranlediger dem til at vedkende sig deres suc-
ceser med Grander.

Vitaliseret vand – En gave

Alle vegne møder man Grander Vandvitalisering uden at man al-
tid ved det. Hvad enten man entrer på noble ”Weissen Rössl” ved 
Wolfgangsee eller man spiser de verdenskendte Mannersnitter er 
Grander tilstede. Schweizisk ost, tysk øl, østrigsk konfekt, spanske 
avocados, thailandske ananas – alt bliver forfinet med Granders 
vitaliserede vand.

Selv Østrigs stolthed – de pragtfulde hvide Lipizzanerheste i den 
Spanischen Hofreitschule får Grandervand at drikke.  

Fra hestevandings-
trug til nobelt hotel

Rundt om kloden …

Stor succes: Fra husholdning til Industri

… overalt hvor der flyder vand.

Granders Vandvitalisering
En opdagelse løber verden rundt

Et tip fra den professionelle bager: 
Fuld smag og sprøde skorper.

Grøntsager og blomster: 
Mere vækst og kraft

Vand og menneske:
Velgørende og velsmagende

Manner: Elsket i 100 år
Spanische Hofreitschule: Østrigs store stolthed

Hotel Weisses Rössl: Berømt som operetten


