
 

    

 

 

 

Tác dụng của nước ion kiềm đối với đường tiêu hóa đã được phê duyệt. 

theo quy định của Đạo luật Dược phẩm và Thiết bị y tế Nhật Bản: 

- Giúp bài tiết dễ dàng hơn. 

- Làm giảm cảm giác nặng nề hoặc khó chịu trong dạ dày 

 

 

Bộ Thực Phẩm và Dược Phẩm Hàn Quốc công nhận nước ion kiềm: 

- Ngừa tiêu chảy, 

- Ngăn rối loạn tiêu hóa 

- Ngăn men dạ dày bất thường 

- Chống dư axit. 

 

Dưới đây là một vài nghiên cứu khoa học thực chứng tiêu biểu về công dụng của nước ion kiềm (Tên khoa học: 

electrolyzed-reduced water hay ERW) (theo tiếng Anh là Alkaline ionized water) trong việc hỗ trợ điều triệu trị 

các bệnh mạn tính của các chuyên trang y khoa uy tín và nổi tiếng thế giới như:Pubmed - Thư viện y khoa quốc 

gia Hoa Kỳ, Medwire - Tạp chí y Khoa Anh Quốc. 

- Góp phần triệt tiêu tế bào bạch cầu cấp gây bệnh Bạch cầu cấp (Leukemia) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19202298 

- Làm chậm sự phát triển của u bướu bằng cách ngăn sự phát triển của mạch máu 

nuôi u bướu. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18175936 

- Ngăn cản sự nhân lên của tế bào ung thư 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19003049 

 

- Giảm mật độ tập trung của Glucose trong máu, tăng khả năng chịu glucose 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16945392  

- Ngăn sự hư hại tế bào tuyến tụy-một nguyên nhân gây bệnh tiểu đường 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19003114  

- Bảo vệ tế bào tuyến tụy 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19003114  

- Uống nước i-on kiềm thường xuyên không chỉ giảm glucose trong máu mà 

còn giảm cholesterol và triglyceride 

Theo tiến sỹ Mỹ Robert O. Young trong sách Y khoa bán chạy nhất tại Mỹ  

“PH Miracle for Weight Loss” 

Theo tạp chí y khoa Anh Quốc: 

https://www.medwirenews.com/bone-health/orthopaedics/alkaline-water-reduces-bone-resorption/69134  

 

 

 

Nước ion kiềm (electrolyzed-reduced water) hỗ trợ điều trị bệnh 
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