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Woda Grandera 1L - dla wszystkich
ludzi kochających życie!
Cena

85,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Grander GmbH - AUSTRIA

Opis produktu
Oryginalna woda do picia Grandera® ożywiona technologią Grandera® jest czystą, wysokiej jakości wodą pozbawioną
zanieczyszczenia bakteriologicznego. Wysoka jakość wody jest tym uzasadniona, ze musi najpierw przesączyć się z wysokości
2000m, przez rozmaite doskonale gatunkowo warstwy, ulegając po drodze w naturalny sposób pełnej filtracji i oczyszczeniu,
nie będąc w żaden sposób narażona kontakt z zanieczyszczeniami środowiska. Jest czysta informacyjnie i może zapisywać
informacje - co jest niezwykle ważne zdrowotnie.
Picie tej wody stwarza każdej żywej istocie możliwość poznania naturalnej siły wody Grandera.
Niezwykłość wody Grandera wynika z tego, że już jako woda źródlana spełnia wszystkie wymagania czystej i
wysokowartościowej wody pitnej.
Woda Grandera® jest w pełni naturalna i zachowana w naturalnym stanie.
Woda Grandera® nie zawiera żadnych konserwantów, ani stabilizatorów stosowanych powszechnie do przedłużenia trwałości
wody. Technologia Grandera® gwarantuje świeżość i czystość wody przez bardzo długi czas liczony w latach!
"Woda jest materią kosmiczną", mówi Johann Grander. Jest mistycznym elementem kosmosu i należy podejmować dalsze
kroki do zrozumienia jej fenomenu. Jeśli we właściwym kontekście postrzega się wodę - niezależnie czy jest ona w szklance, w
rzece, w jeziorze lub morzu, albo w postaci solidnnego blok lodu lub gazowej chmury, to możemy zrozumieć jej fenomen w
niewielkim stopniu.
Do pełnego jej zrozumienia musimy brać pod uwagę całokształt życia jaki istnieje w kosmosie. Jak ona została stworzona? Jaką
rolę odgrywa w tworzeniu i zachowaniu życia?
Im bardziej i intensywniej zajmujemy się tematem wody, tym bardziej zdumiewającą i tajemniczą ją odkrywamy.
Johann Grander spędził wiele lat próbując rozwiązać tajemnice otaczającej nas wody.
W oparciu o jego obserwacje woda jest żyjącym systemem, tzn. żyje w stałym kontakcie z naturą i jej otoczeniem, a także jest
zdolna do przechowywania i przekazywania informacji.
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