
14/12/2018

1

GIỚI THIỆU CÂN SỨC 
KHỎE VÀ PHÂN TÍCH 
THÀNH PHẦN CƠ THỂ 
TANITA BC-859

CÔNG TY TNHH HẢI LI 
Tháng 09-2018

 THỰC TRẠNG ĐÁNG BÁO ĐỘNG



14/12/2018

2

 VÌ SAO PHẢI LỰA CHỌN CÂN PHÂN TÍCH CHỈ SỐ CƠ THỂ TANITA

CÂN TANITA CUNG CẤP GIẢI 
PHÁP NGĂN NGỪA BÉO PHÌ  , 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
CUỘC SỐNG 

GIÚP NGƯỜI DÙNG KIỂM SOÁT 
ĐƯỢC LƯỢNG MỠ THỪA , 
THAY ĐỔI THÓI QUEN SINH 

HOẠT TỐT HƠN 

7 chức năng của cân TANITA BC-859

Cân nặng

Chỉ số khối cơ thể
BMI = Cân nặng (kg) ÷ Chiều cao (m)2

Tỷ lệ % mỡ cơ thể
Khối lượng mỡ cơ thể (kg) ÷ cân nặng (kg) 
x 100

Khối lượng cơ

Tỷ lệ mỡ nội tạng

Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản

Tuổi chuyển hóa

Mặc dù tổ chức Y tế Thế giới WHO chỉ ra rằng
chỉ số BMI từ 18.5 đến 25 là tốt nhất, tuy nhiên
những người có cùng BMI cũng có thể có các
chỉ số cơ thể khác nhau.
Điều quan trọng là giám sát tỷ lệ mỡ cơ thể để
ngăn chặn tình trạng BÉO PHÌ. 

Note : Trẻ em ( tuổi từ 6-17 ) , cân chỉ hiển thị
cân nặng , chỉ số BMI , và tỉ lệ % mỡ cơ thể
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Việc theo dõi các chỉ số cơ thể thường xuyên và kiểm tra sự
thay đổi của các chỉ số là đặc biệt quan trọng, nhằm: 

Đảm bảo các chỉ số cơ thể khỏe mạnh
Điều chỉnh lối sống của bản thân (Ăn kiêng, thể dục,...) 
Ăn kiêng hiệu quả và tốt cho sức khỏe

* TANITA cung cấp miễn phí ứng dụng Health Planet. Bạn có
thể lưu thông tin trên ứng dụng và kiểm tra sự thay đổi thông
tin của mình trên điện thoại.

 CÔNG NGHỆ , THÔNG SỐ , HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN TANITA 

● Phương pháp đo trở kháng điện sinh học
Phương pháp trở kháng điện sinh học là phương pháp truyền vào cơ thể 1 dòng điện cực 
nhỏ và đo độ dẫn điện (giá trị cách điện) của cơ thể khi đó, qua đó xác định thành phần cơ 
thể
Người nhiều mỡ (ít cơ) ⇒ Giá trị cách điện lớn
Người ít mỡ (nhiều cơ) ⇒ Giá trị cách điện nhỏ
Cùng với trọng lượng cơ thể đo được và kết quả lượng cơ đã được xác định, và những 
thông tin người dùng nhập vào ban đầu mà chúng ta xác định được lượng mỡ trong cơ thể.

Tanita phát triển dựa trên tập hợp rất nhiều dữ liệu nghiên cứu từ nhiều
độ tuổi và giới tính khác nhau , chính vì vậy cân Tanita cho kết quả đo
chính xác về lượng mỡ và lượng cơ trong cơ thể . 

Công nghệ DXA 
. 

 CÔNG NGHỆ , THÔNG SỐ , HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN TANITA 
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Giá niêm yết : 1,750,000 VND

Có 4 màu khác nhau

 CÔNG NGHỆ , THÔNG SỐ , HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN TANITA 

Cách sử dụng cân sức khỏe BC-859

Cài đặt

1. Chọn 1 mã số
người dùng

2. Cài đặt ngày
tháng năm sinh

3. Chọn giới
tính Nam/ Nữ

4. Nhập chiều cao

* Sau khi đăng kí thành công 1 mã số người
dùng của bạn, bạn không cần cài đặt cho các
lần tiếp theo.
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Tiến hành cân Xem kết quả

Chỉ số Kết Qủa Khuyến Cáo

Mỡ nội tạng 1-9.5(O) Khỏe mạnh An toàn , tiếp tục kiểm soát tỷ lệ duy trì hoạt động hằng ngày

10.0-14.5 Nguy hiểm Xem xét thay đổi thói quen

15.0-59.0 Rất nguy hiểm Tham khảo ý  kiến bác sỹ để cải thiện

* Chỉ Số BMR : là lượng năng lượng tối thiểu cần cho cơ thể duy trì các hoạt đông sống như hệ thần kinh , gan , thận….

* Chỉ số tuổi chuyển hóa : Nếu tuổi chuyển hóa cao hơn tuổi thực tế bạn nên tăng cường hoạt động thể
thao tăng khả năng trao đổi chất

* Chỉ Số Mỡ Nội Tạng
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* Chỉ số BMI (Cân nặng/Chiều cao ) : là tỷ lệ biểu thị mối quan hệ giữa cân nặng và chiều cao

Chỉ Số Kết Qủa

BMI

< 18.5 Gầy

18.5 – 24.99 Bình Thường

>= 25.00 Thừa Cân

>=30 Béo Phì

* Chỉ số khối lượng cơ : cho biết khối lượng cơ trên xương , cơ trơn( như cơ tim , cơ hệ tiêu hóa )  

Công ty phân phối độc quyền sản phẩm BC-859
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Công ty phân phối độc quyền sản phẩm BC-859

CÔNG TY TNHH HẢI LI: Công ty độc quyền nhập khẩu cân TANITA BCM sản xuất tại Nhật Bản. 

*Phía sau của vỏ hộp sản phẩm

Lợi thế của sản phẩm TANITA BC-859

Phù hợp cho mọi thành viên trong
gia đình . 

Tạo ra thói quen sinh hoạt tốt hơn

Cân không còn để cân, Cân còn là người bạn


