
Woda Grandera 
– oczyszcza i podnosi odporność

Woda strukturyzowana, ożywiana metodą dr. Grandera może 
skutecznie zwalczać infekcje wirusowe i  bakteryjne oraz 
poprawiać odporność organizmu.
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Woda wypełnia wszystkie komórki organizmów żywych (w ok. 75%) i je ota-
cza, jest niezbędna do życia, nawadnia, przenosi do organizmu minerały, 
oczyszcza go z toksyn, jednak nie każda ma dobre dla zdrowia właściwości. 
Może być zanieczyszczona, uzdatniana środkami chemicznymi, np. chlo-
rem, co czasem powoduje podrażnienia. Woda mineralna z mikroelemen-
tami posiada własności lecznicze dzięki informacji zakodowanej w  niej 
wcześniej, podczas przechodzenia przez skorupę ziemską. Warto zwrócić 
uwagę na wodę strukturyzowaną, która wchodzi w skład świeżych owoców 
i warzyw, można ją otrzymać ze stopniałego lodu lub śniegu. 

Według wielu naukowców (m.in. francuski immunolog Jacques Benve-
niste, Rosjanie Bakhir i S. Zenin, twórca homeopatii Samuel Hahnemann, 
austriaccy badacze przyrody Wiktor Schauberger i JohannnGrander czy 
japoński naukowiec Masaru Emoto, który pasjonował się fotografowaniem 
kryształów wody pod mikroskopem), woda jest nośnikiem informacji, ma 
pamięć molekularną. Prof. Dr Mu ShikJhon (1932-2004, prezes Koreańskiej 
Akademii Nauk i Technologii, światowy autorytet w dziedzinie nauki wiedzy 
o wodzie, autor ponad 250 prac naukowych) przedstawił dowody naukowe 
na strukturalne właściwości wody i jej pozytywny wpływ na zdrowie oraz że 
regularne spożywanie wody o strukturze heksagonalnej przynosi efekty 
w  postaci poprawy odporności, szybszego nawodnienia, skutecznego 
oczyszczania organizmu z toksyn, zmniejszenia wagi, długowieczności i lep-

Bezchlorowy basen Manor House SPA
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szego zdrowia ogólnego. Ponadto wykazał, że zdrowe DNA różni się od 
uszkodzonego ilością otaczających je cząsteczek wody o strukturze heksa-
gonalnej, a każda zdrowa komórka tworzy wokół siebie rodzaj ochronnej 
osłony z cząsteczek wody strukturyzowanej heksagonalnej, która nie prze-
puszcza wirusów, bakterii i toksyn. 

Technologia ożywiania wody metodą Grandera opiera się na przekazie 
informacyjnym, niczego się z wody nie usuwa ani niczego się do niej nie 
dodaje. Za pomocą tej technologii strukturyzuje się wodę, inaczej mówiąc 

Pierwszy w Polsce basen z ożywioną wodą 
W Polsce metoda Grandera stosowana jest w kompleksie hote-
lowym Manor House SPA - Pałac Odrowążów. Ta bezzapachowa 
i  niezwykle czysta woda podnosi walory smakowe potraw 
i napojów powstających na jej bazie, które są serwowane w hote-
lowej restauracji. W  kompleksie można cieszyć się zdrowymi 
i  przyjemnymi kąpielami w  zrewitalizowanej, magnetycznej 
i bezchlorowej wodzie w zaciszu pokoju oraz w wannach jacuzzi 
i basenie Swimm w stresie SPA&Welnnes, można także korzy-
stać ze źródła z pitną wodą Grandera w Łaźniach Rzymskich. Na 
szczególną uwagę zasługuje hotelowy basen Manor House SPA, 
który jest pierwszym w Polsce bezchlorowym basenem z wodą 
ożywioną tą technologią. Krystalicznie czysta, bezchlorowa 
i bezzapachowa woda nie tylko nie podrażnia oczu i nie wysusza 
skóry, nie wywołuje alergii, ale wręcz przeciwnie – chroni i pielę-
gnuje skórę i dobrze wpływa na cały organizm. Po kąpieli pozo-
staje wrażenie nawilżenia skóry, a włosy łatwiej się rozczesują. 
Przyjemność kąpieli podnosi bajeczny widok na piękny, zabyt-
kowy park oraz gra światła słonecznego, które mieni się przez 
przeszkloną oranżerię. W basenie znajdują się liczne atrakcje 
wodne: rwąca rzeka, podwodne gejzery, masujące leżanki i sie-
dziska, masażery karku i  kręgosłupa. Taka strukturalna woda 
naprawdę zdrowia doda.
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„ożywia”, by odzyskać jej pierwotne właściwości utracone w wyniku zanie-
czyszczeń i oddziaływań zewnętrznych: wzmocnioną siłę samooczyszcze-
nia, naturalną energię i stabilność mikrobiologiczną. Dzięki zmianie i odno-
wie życia mikrobiologicznego w wodzie, zyskuje ona zupełnie nową jakość. 
Woda Grandera ma wyjątkowo dobroczynne i harmonizujące działanie na 
żywe organizmy, zarówno ludzkie, zwierzęce, jak i roślinne. 

Woda ożywiona systemem Grandera ma zmienione właściwości: zwięk-
szoną zdolność regeneracji, odporność na szkodliwe oddziaływania, wydłu-
żoną trwałość, klarowność i miękkość, delikatność smaku, potencjał ener-
goinformacyjny. Woda Grandera korzystnie wpływa na organizmy żywe. 
Wśród jej zalet znajdują się: szybsze dostarczanie substancji odżywczych 
do komórek, skuteczne usuwanie nagromadzonych toksyn, harmonizacja 
i  regeneracja organizmu, łagodzenie problemów skórnych i  reumatycz-
nych, łagodzenie dolegliwości żołądkowych i jelitowych, wzmocnienie pro-
cesu metabolicznego, stabilizacja krążenia i poprawa składu krwi, szybsze 
gojenie ran, poprawa równowagi fizycznej i psychicznej, poprawa smaku, 
zapewnienie dłuższej świeżości wody, poprawa aromatu potraw przyrzą-
dzanych na jej bazie, miękkość i gładkość skóry i włosów po kąpieli w oży-
wionej wodzie, pozytywny wpływ na kondycję zwierząt i wzrost roślin oraz – 
co szczególnie ważne w obecnych czasach - redukcja bakterii, zwalczanie 
wirusów i poprawa odporności organizmu.

Manor House SPA


