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Máy t?o n??c ion ki?m NTY-7000T

  

Máy t?o n??c ion ki?m Tyent NTY 7000T là siêu ph?m m?i nh?t thu?c th? h? Super Hydrogen (Siêu Hydro) ??n t? t?p ?oàn Taeyoung E&T Co.,
Ltd. – nhà s?n xu?t thi?t b? y t? hàng ??u Hàn Qu?c. Máy t?o n??c ion ki?m siêu Hydro chu?n thi?t b? y t? Tyent 7000T là s?n ph?m mang tính
??t phá v? công ngh?, mang ??n hi?u su?t v??t tr?i và t?o ra hàm l??ng Hydrogen cao b?c nh?t. ??c bi?t, Tyent 7000T còn là dòng s?n ph?m
???c ch??ng nh?n thân thi?n v?i môi tr??ng. 

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Price 
51,200,000 ?

H?i v? s?n ph?m này 

Description 

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

TYENT NTY 7000T – NI?M T? HÀO TH? H? M?I C?A NGÀNH ION KI?M HÀN QU?C

Máy t?o n??c ion ki?m Tyent NTY 7000T là siêu ph?m m?i nh?t thu?c th? h? Super Hydrogen (Siêu Hydro) ??n t? t?p ?oàn Taeyoung E&T Co.,
Ltd. – nhà s?n xu?t thi?t b? y t? hàng ??u Hàn Qu?c. Máy t?o n??c ion ki?m siêu Hydro chu?n thi?t b? y t? Tyent 7000T là s?n ph?m mang tính
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??t phá v? công ngh?, mang ??n hi?u su?t v??t tr?i và t?o ra hàm l??ng Hydrogen cao b?c nh?t. ??c bi?t, Tyent 7000T còn là dòng s?n ph?m
???c ch??ng nh?n thân thi?n v?i môi tr??ng.

Ngoài ra, n??c ion ki?m ???c t?o ra t? thi?t b? này còn có kh? n?ng nâng cao ch?t l??ng cu?c s?ng b?ng cách h? tr? ng?n ng?a và ?i?u tr? t?t c?
các c?n b?nh mãn tính, h?i ch?ng và các v?n ?? v? s?c kh?e. 

Máy ?i?n gi?i Tyent NTY 7000T còn ???c m?nh danh là “k? tích” c?a n?n Y khoa Th? gi?i? Câu tr? l?i n?m ? m?t ??c ?i?m duy nh?t mà ch?
Tyent NTY m?i làm ???c, ?ó chính là: Máy ?i?n gi?i Tyent NTY 7000T mang ??n hi?u qu? b?o v? s?c kh?e v??t tr?i NH?NG HOÀN TOÀN
KHÔNG GÂY TÁC D?NG PH? ??i v?i ng??i s? d?ng. Nói cách khác, chúng tuy?t ??i an toàn cho m?i th? tr?ng. ?ây qu? th?c là m?t ?i?n tích
?áng ghi nh? trong n?n Y h?c Th? gi?i. Theo d? ?oán c?a các chuyên gia Hi?p h?i ion ki?m, trong t??ng lai g?n, r?t có kh? n?ng Máy ?i?n gi?i ion
ki?m s? chính th?c ???c công nh?n ?? tr? thành “thi?t b?” ?i?u tr? b?nh tr?c ti?p cho b?nh nhân.

VÌ SAO CÓ H?N 2 TRI?U KHÁCH HÀNG TRÊN KH?P TH? GI?I TIN DÙNG TYENT NTY
7000T?

??T CHU?N CH?NG NH?N QU?C T?

Trong su?t g?n 100 n?m qua, Máy ?i?n gi?i Tyent NTY 7000T ?ã tr?i qua hàng tri?u công trình nghiên c?u l?n nh? trên Th? gi?i, ??c bi?t là chu?i
thí nghi?m t? phòng thí nghi?m cao c?p c?a Hi?p h?i ion ki?m. ?i?u này th? hi?n s?c hút v??t tr?i c?a c? máy này ??i v?i n?n Y h?c Th? gi?i nói
chung và các nhà nghiên c?u s?c kh?e con ng??i nói riêng.

Qua ?ây, các chuyên gia ??u ngành Y h?c Th? gi?i ?ã t?ng k?t ???c 16 ?I?M M?NH c?a Máy ?i?n gi?i Tyent NTY 7000T (K?t qu? này ???c công
b? trong l?n Thông cáo s? 128 c?a Hi?p h?i n?i ti?ng này):

Nh?p kh?u chính hãng, nguyên chi?c t? T?p ?oàn Tyent Hàn Qu?c
Màn hình 1 ch?m c?m ?ng nhanh nh?y
Công ngh? s?c r?a t? ??ng 2 chi?u ch?ng ?óng c?n PAST
ORP(-1000) Hydrogen 1450 PPb, Lõi UF PLUS
B?n c?c ???c c?p b?ng sáng ch? Th? gi?i, tích h?p v?a d?ng t?m, v?a l??i l? tròn 7 t?m
9 n?m li?n ??t danh hi?u s?n ph?m t?t nh?t Th? gi?i
??i m?i trong vòng 60 ngày, d?ch v? ph?c v? 24/7
Ch? ?? Eco Green ho?t ??ng m?nh m?
B? ??i ngu?n SMPS Plus
Thi?t k? ??ng c?p, sang tr?ng, nh? g?n và ti?n l?i
B?n c?c 100% v?t li?u nguyên ch?t Titan ph? B?ch kim Platinum cao c?p
Màn hình hi?n th? ch? s? pH/l?u l??ng n??c/% lõi l?c chính xác 100%
C?m bi?n ch?ng tràn n??c, l?y n??c theo ??nh m?c
Không s? d?ng mu?i nhân t?o ?? nâng pH có h?i cho s?c kh?e
Ch?ng nh?n là thi?t b? chu?n y t?
Ch?c n?ng báo thay lõi l?c ??nh kì

C?ng gi?ng nh? các doanh nghi?p s?n xu?t máy t?o n??c ion ki?m Hàn Qu?c khác, Tyent 7000T còn ??t các ch?ng nh?n b?t bu?c có nh?:

Ch?ng nh?n ISO 13485 ch?ng nh?n c?p phép Thi?t b? Y t? (Proof of licensing of Medical Device).
Ch?ng nh?n ISO 9001 ch?ng nh?n c?p phép H? th?ng Qu?n lý và Tiêu chu?n Ch?t l??ng (Proof of licensing of Standard of Quality and
Management system).
Ch?ng nh?n ISO 14001 ch?ng nh?n h? th?ng qu?n lý môi tr??ng (Proof of licensing of Environmental. Management system).

S? H?U 7 T?M ?I?N C?C NGUYÊN KH?I TITAN PH? PLATINUM TU?I TH? TRÊN 25 N?M

T?m ?i?n c?c ???c xem là “trái tim” c?a máy t?o n??c ion ki?m vì v?y t?p ?oàn Taeyoung E&T Co., Ltd. ?ã ??u t? cho “??a con” Tyent 7000T
c?a mình v?i 7 t?m ?i?n c?c Titan ph? Platinum nguyên ch?t chu?n Y t? Nh?t B?n giúp ?i?n phân m?nh m? t?o ra 7 lo?i n??c ?a ch?c n?ng v?i
d?i pH r?ng ~2.5 – 11.5.

T?m ?i?n c?c Titan ph? Platinum ???c các chuyên gia kh?ng ??nh là t?m ?i?n c?c t?t nh?t dành cho máy t?o n??c ion ki?m b?i nh?ng lý do sau:

Titan tuy?t ??i an toàn ??i v?i s?c kh?e con ng??i.
Titan là kim lo?i r?t quý và ??t ti?n (quý h?n vàng).
Titan ch?u nhi?t t?t, ?i?n phân t?t, không b? ?n mòn trong môi tr??ng axit m?nh hay ki?m cao.
Ho?t ??ng ?n ??nh trong m?t ?? dòng ?i?n cao t? 6kA/m2.
Khi ??o chi?u dòng ?i?n, ?i?n c?c này v?n duy trì ???c s? ?n ??nh mà không b? ng?t quãng.
Có ?? s?ch và tinh khi?t c?c kì cao.
L?p Platinum ph? bên ngoài t?m ?i?n c?c ?óng vai trò quan tr?ng nh? m?t ch?t xúc tác giúp t?ng t?c ?? ?i?n phân n??c trong máy ?i?n
gi?.

 ??c bi?t, ngu?n n??c t?i Vi?t Nam còn nhi?u t?p ch?t và ô nhi?m, t?m ?i?n c?c làm b?ng Titan ph? Platinum s? h?n ch? b? ?n mòn giúp t?ng
c??ng tu?i th? c?a máy, giúp máy ho?t ??ng ?n ??nh và an toàn cho ng??i s? d?ng. V?i tu?i th? siêu b?n trên 25 n?m giúp máy t?o n??c ion ki?m
Tyent là m?t trong nh?ng dòng máy siêu b?n hi?n nay.
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LÕI L?C TINH GIÚP LO?I B? T?P CH?T, VI KHU?N TR??C KHI N??C VÀO BU?NG ?I?N PHÂN

Lõi l?c c?a máy t?o n??c ion ki?m Tyent g?m lõi than ho?t tính k?t h?p cùng canxi sunfit trong ?ó than ho?t tính là gi?i pháp hi?u qu? ?? lo?i b?
kho?ng 32 ch?t h?u c? ô nhi?m, g?m c? THM’s (ph? ph?m t? Clo, là tác nhân gây ung th?), 12 lo?i thu?c tr? sâu… Ngoài ch?c n?ng l?c s?ch, lõi
l?c tinh c?a máy Tyent 7000T k?t h?p cùng b? ti?n x? lý n??c Digisui giúp n??c ??u vào v?n gi? ???c các khoáng ch?t t? nhiên có l?i cho s?c
kh?e (Ca+, Mg+, Na+, K+). Tu?i th? lõi l?c c?a dòng máy này lên ??n 6000 lít t??ng ???ng v?i ~10 tháng s? d?ng (20 lít/1 ngày), tùy ?i?u ki?n
nào ??n tr??c ?? thay lõi l?c giúp ??m b?o ch?t l??ng n??c u?ng t?t nh?t. Ngoài ra, máy ?i?n gi?i Tyent 7000T còn hi?n th? thông báo trên màn
hình tu?i th? lõi l?c giúp ng??i dùng bi?t chính xác th?i gian thay lõi l?c.

CH? ?? V? SINH T? ??NG

Máy Tyent 7000T có ch? ?? v? sinh t? ??ng giúp v? sinh máy, b?o v? t?m ?i?n c?c kh?i tình tr?ng b? bám khoáng ch?t trên b? m?t. Quá trình làm
s?ch này s? ???c hi?n th? trên màn hình LCD.

B?N S? NH?N ???C GÌ SAU KHI S? H?U MÁY ?I?N GI?I TYENT NTY 7000T?

Máy ?i?n gi?i Tyent NTY 7000T là thi?t b? t?o ki?m t? nhiên nên ??m b?o tuy?t ??i an toàn cho s?c kh?e ng??i s? d?ng. 

Máy t?o n??c ion ki?m công ngh? ?i?n gi?i Tyent 7000T là dòng máy cao c?p nh?t c?a Tyent Hàn Qu?c v?i 7 t?m ?i?n gi?i Titanium ph? B?ch
Kim nguyên ch?t ??n 99,97%, t?o ra ngu?n n??c giàu hydro, ch?ng oxy hoá m?nh m? hàng ??u th? gi?i. Máy Tyent NTY 7000T t?o ra 8 lo?i
n??c quý v?i ?? ki?m khác nhau:

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 ion ki?m qua quá trình ?i?n phân b?n c?c trong Máy ?i?n gi?i Tyent NTY 7000T có ?? pH tr?i r?ng t? 1-11, Tyent NTY 7000T ??m b?o ?áp
?ng m?i nhu c?u sinh ho?t c?a con ng??i. 

Và v?i vai trò là m?t T?p ?oàn khoa h?c công ngh?, cùng s? m?nh d?n d?t th? tr??ng, không ng?ng nghiên c?u ?? mang ??n nh?ng s?n ph?m và
gi?i pháp có giá tr? t?t nh?t cho s?c kh?e c?ng ??ng, Viethealthcare t? hào ?ã làm thay ??i thói quen sinh ho?t và t?o xu h??ng s? d?ng n??c
m?i – N??c kh?e ??n t?ng gia ?ình Vi?t Nam. Ngoài ra, còn nhi?u l?i ích khác ?ang ??i b?n khám phá bên trong Máy ?i?n gi?i chu?n thi?t b? y t?
này. 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?.
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