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LEVELUK SUPER 501 LEVELUK SD 501

LEVELUK K8 LEVELUK JR-II

Máy Tắm ANESPA KANGEN UKON ENAGIC

- 12 tấm điện cực
- Lưu lượng (lít/phút): 4.9-7.9
- ORP: -800 mV
- Bảo hành 3 năm

- Khả năng lọc: 
 6.000 lít - 12.000 lít
- Giá thay lọc:
 3.500.000 VND

155.000.000 VND

- 8 tấm điện cực
- Lưu lượng (lít/phút): 4.5-7.6
- ORP: -850 mV
- Bảo hành 5 năm

- Khả năng lọc:
 6.000 lít - 12.000 lít
- Giá thay lọc:
 3.960.000 VND
 139.000.000 VND

- Nước khoáng ion dùng 
để tắm
- Lưu lượng (lít/phút): 
10-15
- Bảo hành 3 năm

75.000.000 VND

- Giá thay lọc:
 +Lõi 1 (1 năm): 3.400.000 VND
 +Lõi 2 (3 năm): 6.450.000 VND

- Kangen Ukon được trồng tại mũi phía bắc Okinawa
- Sản phẩm giúp chống ung thư, cải thiện tiêu hóa, giải độc 
gan, giảm Cholesterol, ngăn ngừa bệnh Alzheimer, giúp nhanh 
lành vết thương, giảm bệnh viêm khớp, kiểm soát tiểu đường, 
tăng cường hệ miễn dịch.

1.800.000 VND/hộp

- 3 tấm điện cực
- Lưu lượng (lít/phút): 3.0-4.9
- ORP: -450 mV
- Bảo hành 3 năm

- Khả năng lọc:
 6.000 lít - 12.000 lít
- Giá thay lọc:
 3.500.000 VND

64.000.000 VND

- 7 tấm điện cực
- Lưu lượng (lít/phút): 4.5-7.6
- ORP: -800 mV
- Bảo hành 5 năm

- Khả năng lọc:
 6.000 lít - 12.000 lít
- Giá thay lọc:
 3.500.000 VND

106.000.000 VND
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CÔNG DỤNG CỦA NƯỚC ĐIỆN GIẢI ION KIỀM

                   
Từ xa xưa, trên thế giới đã phát hiện ra nhiều mỏ nước, 
giếng  nước khoáng ngầm có tác dụng chữa bệnh điển hình 
như ở Lourdes - Pháp, Nordenau - Đức, Tlacote - Mexico, 
Delhi - Ấn Độ, Himalayas - Trung Quốc, Long An - Việt 
Nam,... Các loại nước này có khả năng chữa được cả béo 
phì, các bệnh đường ruột, ung thư và làm đẹp da, ngăn 
ngừa lão hóa.
Giữa những năm 1931, sau khi nghiên cứu và phân tích các 
nguồn nước “kỳ diệu” này, các nhà khoa học Nhật Bản thấy 
rằng loại nước này tương tự loại nước tồn tại trong cơ thể 
sống, có các tính chất đặc trung như: tồn tại ở dạng i-on, 
giàu tính kiềm, giàu vi khoáng, giày hydrogen và cấu trúc 
phân tử nước siêu nhỏ. Các nhà khoa học gọi nước này là 
nước điện giải kiềm hóa, nước Kangen (nước hoàn nguyên), 
nước Pi. Theo cách phổ thông người ta gọi là nước điện 
giải, nước i-on kiềm, nước kiềm. 

Nước Điện Giải Ion Kiềm
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CÔNG NGHỆ ĐIỆN GIẢI
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Phân phối Thiết bị lọc nước - Made in Japan

Cuộc cách mạng sức khỏe mang tính y học 
của những cường quốc trên thế giới

CÔNG NGHỆ NƯỚC ĐIỆN GIẢI RA ĐỜI
Các nhà khoa học Nhật Bản đã nghiên cứu và tái tạo thành công 
nguồn nước ion kiềm bằng công nghệ điện giải (điện phân). Công 
nghệ điện giải nước mang đến nhiều loại nước quý để phục vụ nhiều 
nhu cầu khác nhau tùy theo cấp độ pH.

1940

MÁY ĐIỆN GIẢI ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG BỆNH VIỆN
Vào những năm 1950, máy điện giải được chế tạo và sử dụng như một 
thiết bị y tế để hỗ trợ điều trị bệnh tại một số bệnh viện Nhật Bản như: 
Kyowa, Meiseki, Kanto Teishin, Kitari Institute, Medical Center, Showa 
University, Lida, Hanabatake, Tokyo Wonen’s College of Medicine...

1950

NHẬT BẢN KHUYÊN DÙNG NƯỚC ĐIỆN GIẢI
Năm 1965, Bộ Sức Khỏe Lao Động và Phúc Lợi Xã Hội Nhật Bản ra 
thông cáo dược phẩm số 763 khuyến khích đến người dân Nhật sử 
dụng nước điện giải. Nước điện giải kiềm hóa có thể phòng chống 
tiêu chảy kinh niên, chứng khó tiêu, men dạ dày bất thường, dư axit. 
Nước điện giải axit hóa ở cấp độ yếu có tác dụng làm se khít lỗ chân 
lông để làm đẹp.

1965

CUỘC CÁCH MẠNG SỨC KHỎE TOÀN CẦU
Máy điện giải được sản xuất đại trà dùng cho các hộ gia đình tại Nhật 
Bản, giúp người dân có sức khỏe tốt hơn, xây dựng dân tộc cường 
tráng, đóng góp nhiều giá trị cho đất nước và xã hội. Công nghệ điện 
giải cũng từ đó nhanh chóng lan rộng sang các cường quốc như Hàn 
Quốc, Mỹ, Anh, Đức,... 
Bước sang thế kỷ XXI, công nghệ điện giải trở thành cuộc cách mạng 
sức khỏe toàn cầu, máy điện giải đã có mặt hơn 180 quốc gia, hàng 
triệu hộ gia đình tin dùng, hàng nghìn bác sĩ và chuyên gia sức khỏe 
trên thế giới khuyên dùng.

1970
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