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Máy t?o n??c ion ki?m NTY-5000T

  

Máy ?i?n gi?i Tyent 5000T ???c công nh?n là THI?T B? CHU?N Y T? có công d?ng t?o n??c ?i?n gi?i ion ki?m có l?i cho c? th?. C? th?, n??c ion
ki?m giúp ng?n ng?a và h? tr? ?i?u tr? các b?nh lý mãn tính nh? tim m?ch, m? máu, ti?u ???ng, huy?t áp, suy th?n,… Ngoài ra, ?ây còn là bí
quy?t ch?m sóc s?c ??p c?a ph? n? Nh?t B?n, bí quy?t tr??ng th? c?a các qu?c gia phát tri?n nh? Anh, Pháp, M?, Th?y ?i?n, Nga,…  

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Price 
47,500,000 ?

H?i v? s?n ph?m này 

Description 

??C ?I?M N?I B?T

Hình d?ng ??p ti?t ki?m không gian – V?t li?u ch?t l??ng cao

Kích th??c COMPACT hoàn toàn m?i hoàn toàn phù h?p trong nhà b?p c?a b?n!

VINH D? “XU?T THÂN” T? T?P ?OÀN CÔNG NGH? CAO HÀNG ??U TH? GI?I – TAEYOUNG E&T CO., LTD.

Viethealthcare hi?n ?ang phân ph?i ??c quy?n dòng máy ?i?n gi?i Tyent 5000T nh?p kh?u chính hãng Hàn Qu?c. Máy ?i?n
gi?i Tyent 5000T ??n t? m?t trong nh?ng th??ng hi?u hàng ??u t?i Hàn Qu?c, t?p ?oàn Taeyoung E&T Co., Ltd. Thành l?p t? n?m 1995, hi?n
nay Taeyoung E&T Co., Ltd. có tr? s? chính t?i 908 Ungsang-daero, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Korea 50537. Bên c?nh ?ó t?p ?oàn này
còn s? h?u h? th?ng chi nhánh, nhà máy s?n xu?t, trung tâm nghiên c?u r?ng kh?p Hàn Qu?c.

Ngoài ra, t?p ?oàn còn là m?t công ty thân thi?n v?i môi tr??ng, góp ph?n c?i thi?n s?c kh?e và b?o t?n thiên nhiên v?i vi?c ??t ???c nhi?u ch?ng
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nh?n qu?c t? nh? ISO9001, ISO14001 và ???c công nh?n là công ty ??t tiêu chu?n GMP (Th?c hành S?n xu?t T?t). D?a trên công ngh? tiên ti?n
t? kho?ng 60 lo?i ??ng ký sáng ch?. ??ng ký ki?u m?u ti?n ích, ??ng ký thi?t k? c?ng ??ng và ch?ng nh?n tiêu chu?n qu?c t?. Taeyoung E&T có
ba b? ph?n kinh doanh – B? ph?n thi?t b? y t?, B? ph?n máy t?o n??c kh? trùng, B? ph?n d?ch v? khách hàng. S? d? máy t?o n??c ion ki?m
TyentNTY 5000T ???c ?ón nh?n nhi?u nh? v?y là b?i ch?t l??ng hàng ??u và kh? n?ng cung c?p ngu?n n??c an toàn t?t nh?t cho s?c kh?e ng??i
s? d?ng.

TYENT NTY 5000T – C? MÁY THÔNG MINH T?O NGU?N N??C QUÝ

Máy ?i?n gi?i Tyent 5000T ???c công nh?n là THI?T B? CHU?N Y T? có công d?ng t?o n??c ?i?n gi?i ion ki?m có l?i cho c? th?. C? th?, n??c ion
ki?m giúp ng?n ng?a và h? tr? ?i?u tr? các b?nh lý mãn tính nh? tim m?ch, m? máu, ti?u ???ng, huy?t áp, suy th?n,… Ngoài ra, ?ây còn là bí
quy?t ch?m sóc s?c ??p c?a ph? n? Nh?t B?n, bí quy?t tr??ng th? c?a các qu?c gia phát tri?n nh? Anh, Pháp, M?, Th?y ?i?n, Nga,…

Máy ?i?n gi?i Tyent 5000T ho?t ??ng d?a trên công ngh? ?i?n gi?i v?i các t?m ?i?n gi?i Titanium ph? B?ch Kim nguyên ch?t ??n 99,98%, t?o ra
ngu?n n??c giàu hydro, ch?ng oxy hóa m?nh m? hàng ??u th? gi?i. 

N??c axit m?nh pH 3.0: S? d?ng ?? kh? trùng v?t th??ng, v? sinh d?ng trong gia ?ình.
N??c axit y?u c?p 1 pH 6.0:Dùng ?? ?ánh r?ng, v? sinh r?ng mi?ng, h? tr? làm s?ch các m?ng bám trên r?ng.
N??c axit y?u pH 5.0: ??c bi?t thích h?p dùng ?? ch?m sóc da và tóc. Ví d? nh? r?a m?t, g?i ??u, cung c?p ?? ?m cho da,..
N??c trung tính pH 7.2: Dùng khi c?n pha s?a cho bé ho?c u?ng các lo?i thu?c tây.
N??c ki?m c?p ?? 1 pH 8.5:Dùng cho nh?ng ng??i m?i b?t ??u s? d?ng n??c ion ki?m.
N??c ki?m c?p ?? 2 pH 9.0: Dùng cho ng??i ?ã thích nghi v?i n??c ion ki?m.
N??c ki?m c?p ?? 3 pH 9.5:S? d?ng khi c?n pha ch? ?? u?ng, n?u c?m, s? ch? th?c ph?m, n?u các món h?m.
N??c ki?m c?p ?? 4 pH 11:S? d?ng ?? t?y s?ch v?t b?n trên s?i v?i, th?m…Ngâm r?a hoa qu?, th?c ph?m t??i s?ng

N??C QUÝ T? TYENT 5000T C?I THI?N V??T B?C S?C KH?E GIA ?ÌNH B?N

Máy ?i?n gi?i Tyent NTY 5000T ???c s?n xu?t trên dây chuy?n công ngh? cao hi?n ??i b?c nh?t Th? gi?i. Chính vì v?y, ch?t l??ng n??c ion ki?m
???c t?o ra t? c? máy này c?ng mang l?i vô s? l?i ích s?c kh?e cho con ng??i.

Sau ?ây là 13 l?i ích tiêu bi?u nh?t:

Ch?ng lão hóa và làm ??p t? nhiên
H? tr? phòng ng?a và ?i?u tr? b?nh trào ng??c d? dày
C?i thi?n v??t b?c s?c kh?e x??ng kh?p
Xua tan n?i lo ?au nh?c do Gout
Ng?n ch?n, nâng cao hi?u qu? ?i?u tr? b?nh m? máu
B?o v? gan, gi?i ??c gan hi?u qu?
?i?u hòa ???ng huy?t, gi?m bi?n ch?ng x?u do b?nh ti?u ???ng gây ra
H? tr? ch?c n?ng h? tim m?ch, não b?. T? ?ó ??y lùi b?nh tim m?ch và huy?t áp
Trung hòa axit d? th?a, cân b?ng ?? pH c? th?. T?o tính ki?m lành m?nh
Gi?m béo t? nhiên, h? tr? gi?m cân an toàn, hi?u qu?
Ng?n ng?a, ?i?u tr? b?nh ngoài da nh? v?y n?n, viêm da,…
Thanh l?c c? th?, ?ào th?i ??c t? c? th?
Kh?c tinh c?a b?nh ung th?

S? h?u máy t?o n??c ion ki?m Tyent NTY 5000T không ch? ??n thu?n là s? h?u m?t thi?t b? t?o n??c hi?n ??i mà còn nh?n ???c s? ch?m sóc
s?c kh?e toàn di?n vì Tyent 5000T có th? t?o ra n??c ion ki?m ???c các chuyên gia khuyên dùng nh? m?t thi?t b? h? tr? phòng ng?a ?i?u tr? các
c?n b?nh nguy hi?m, có ???c s?c kh?e và s?c vóc t?t h?n m?i ngày.

Ch?c n?ng c? th? c?a n??c ion ki?m do máy t?o n??c ion ki?m Tyent 5000T t?o ra:

T?o n??c giàu Hydrogen ch?ng oxy hóa m?nh ??ng th?i lo?i b? các g?c t? do h? tr? ng?n ng?a ?i?u tr? các c?n b?nh mãn tính nh? ung
th?, tim m?ch, gout…
N??c ion ki?m t? nhiên (pH ~ 8.5 – 9.5) có kh? n?ng trung hòa axit cho c? th?, gi? cho c? th? ? tr?ng thái cân b?ng axit – ki?m h? tr? ?i?u
tr? phòng ng?a b?nh v? ???ng ru?t nh? ?au d? dày, táo bón, r?i lo?n tiêu hóa…
Máy ?i?n gi?i Tyent 5000T t?o n??c ion ki?m có c?u trúc phân t? siêu nh? kho?ng 0.5 nanomet, nh? h?n 5 l?n so v?i các lo?i n??c tinh
khi?t thông th??ng. V?i phân t? n??c siêu nh? s? giúp c? th? h?p th? t?t các ch?t dinh d??ng ??ng th?i gi?i ??c thanh l?c c? th? hi?u qu?.
Vi khoáng t? nhiên (natri, kali, canxi…) ???c gi? l?i trong n??c ion ki?m v?i l??ng v?a ?? giúp ng?n ng?a loãng x??ng và t?ng c??ng h?
mi?n d?ch giúp c? th? kh?e m?nh d?o dai h?n.

Nh? v?y, Tyent NTY 5000T qu? th?c là m?t thi?t b? t?o ki?m h?u d?ng cho gia ?ình b?n. N?u còn gì th?c m?c, quý khách hàng xin vui lòng liên
h? Viethealthcare ?? t? t? v?n và gi?i ?áp c? th?.

Máy t?o n??c ion ki?m t?i Viethealthcare ???c nghiên c?u k? l??ng d?a trên ??c thù và ch?t l??ng ngu?n n??c t?i Vi?t Nam. ?ng d?ng và nh?p
kh?u công ngh? l?c tiên ti?n c?a Nh?t B?n, Hàn Qu?c,… t?o nên m?t s?n ph?m máy ?i?n gi?i ch?t l??ng. 

Khi mua máy t?o n??c ion ki?m t?i Viethealthcare khách hàng s? nh?n ???c

Cam k?t cung c?p máy t?o n??c chính hãng v?i m?c giá t?n g?c vì Viethealthcare là nhà phân ph?i máy l?c n??c ion ki?m ???c ?y quy?n
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t? th??ng hi?u Tyent t?i Vi?t Nam, t?t c? s?n ph?m s? có ??y ?? ch?ng t? nh?p kh?u CO, CQ… và các gi?y t? ch?ng nh?n ch?t l??ng s?n
ph?m khác.
Mua máy t?o n??c ion ki?m Tyent 5000T quý khách hàng có ngay d?ch v? b?o hành chuyên sâu t? nhà s?n xu?t cùng các ch??ng trình
h?u mãi h?p d?n, ch?m sóc khách hàng t?n tình. ?? ??m b?o Tyent 5000T luôn t?o ra n??c ion ki?m ch?t l??ng t?t nh?t, Viethealthcare
cung c?p d?ch v? b?o d??ng mi?n phí tr?n ??i s?n ph?m v?i các công ngh? ??c quy?n.
T?t c? các quy trình l?p ??t, b?o hành, b?o d??ng ??u ???c th?c hi?n b?i ??i ng? k? thu?t viên chuyên nghi?p ?ã ???c ?ào t?o bài b?n t?
các chuyên gia hàng ??u trong ngành l?c n??c ion ki?m ??n t? Hafn Qu?c.
Khách hàng khi mua máy Tyent 5000T s? ???c kh?o sát và x? lý ngu?n n??c ??u vào sao cho ??t chu?n tr??c khi ti?n hành l?p ??t máy,
??m b?o ch?t l??ng n??c Kangen t?o ra là t?t nh?t và duy trì tu?i th? cao nh?t cho máy.
Khi mua máy t?o n??c ion ki?m Tyent 5000T hay b?t k? máy ?i?n gi?i nào t?i Viethealthcare quý khách hàng ??u ???c tham gia ch??ng
trình tr? góp lãi su?t 0% v?i th? t?c ??n gi?n, nhanh chóng cùng nhi?u ?u ?ãi h?p d?n khác.
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