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CÔNG DỤNG CÁC LOẠI NƯỚC KANGEN 
Máy Kangen tạo 5 loại nước 

1) Nước kiềm uống (pH 8.5 – 9.5) 

2) Nước axit nhẹ (pH 6.0) 

3) Nước trung tính (pH 7.0) 

4) Nước axit mạnh (pH 2.5) 

5) Nước kiềm mạnh (pH 11.5)  

 

CÁCH DÙNG NƯỚC UỐNG KANGEN (TỪ PH8.5 ĐẾN PH9.5) 

 

NẤU 

NƯỚNG 

ĂN UỐNG 

 

 

 

● Uống trực tiếp (không cần đun sôi): Nước Kangen uống có vị 

ngọt dễ chịu.  

● Nấu cơm, canh, bún phở, ninh chè… làm tăng mùi vị đồ ăn, làm 

cho món ăn ngon hơn, giảm thời gian đun nấu và tiết kiệm điện 

năng.  

● Pha trà/ cà phê: Giúp trung hòa tanin trong trà và giúp đồ uống có 

có mùi thơm hơn và vị đậm hơn.  (Trà túi lọc có thể pha trực tiếp 

bằng nước Kangen từ máy mà không cần đun sôi) 

● Trung hòa rượu bia: chống say rượu hoặc giải rượu 

● Dùng để làm đá (ice) thì đá sẽ lâu tan hơn.  

LƯU Ý • Khi mới uống nước Kangen có thể gặp phải hội chứng “tẩy sạch” 

(cleansing effect). Xem thêm chi tiết tại đây: http://bit.ly/2Fi5CAa  

• Nước Kangen tốt nhất là uống ngay sau khi lấy ra từ máy. Nếu để ở 

nhiệt độ phòng thì dùng tối đa trong 48 giờ. Để trong tủ lạnh không 

quá 4-5 ngày.  

• Nước chạy ra từ vòi xám (nước thải) có thể tận dụng để để rửa bát 

và lau sàn nhà (mà không cần dùng nước rửa sàn)  

 

  

https://bit.ly/2Fi5CAa?fbclid=IwAR2os68pCk2eWFwLTx3yezWqLO6fO6bhUigChRTDKUeEH6OU-qUKmuhvyoc
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NƯỚC KANGEN PH6.0 (NƯỚC BEAUTY) LÀM ĐẸP (KHÔNG UỐNG) 

• Nước beauty có thành phần tương tự như thành phần của suối khoáng và pH phù 

hợp cho pH của da và tóc (pH 5.5- 6.0).  

• Đặc tính phân tử nhỏ giúp cấp nước cho da, tóc, dưỡng ẩm tự nhiên và làm se lỗ 

chân lông và cung cấp môi trường chữa lành cho nhiều loại da.  

LÀM 

 ĐẸP 

 

 

 

 

 

 

• Dùng làm xịt khoáng: Cho vào chai xịt phun sương (khoảng 50ml) 

xịt mỗi 3-4 giờ. Và có thể cho vào túi xách mang theo khi ra ngoài 

rất tiện.  

• Đặc biệt hiệu nghiệm khi xịt cho trẻ em để chống nẻ da vào mùa 

đông  

• Thêm vào nước tắm để giúp da khỏe đẹp hơn;  

• Dùng gội đầu. Khi gội đầu với nước 6.0 sẽ giúp săn chắc da đầu, 

mượt tóc kể cả khi bạn không dùng đến dầu xả. 

• Nam giới sau khi cạo râu có thể dùng nước 6.0 thay cho toner giúp 

làm mềm da và dễ chịu.  

• Giúp hỗ trợ điều trị mụn (kết hợp với nước 11.5 và 2.5) Xem thêm: 

http://bit.ly/2FnKVV5 

• Tắm cho thú cưng sẽ giúp lông chúng mềm và sáng hơn.  

• Lau gương, kính (kể cả kính mắt), các vật bằng kính giúp sáng hơn 

nhiều.  

• Cắm hoa hồng giúp tươi lâu hơn 

NẤU 

NƯỚNG 

 
 

• Dùng luộc mỳ ý (pasta, spaghetti) giúp nhanh chính. 

• Dùng trộn bột chiên giòn giúp giòn hơn, ko bị hút dầu.  

• Luộc trứng bằng nước beauty 6.0 thì kể cả trứng khi vỡ, lòng trứng 

không bị “phèo" ra ngoài và bóc trứng rất dễ. 

 

NƯỚC CLEAN PH 7.0  

● Dùng để uống thuốc hoặc pha sữa bột cho trẻ em.  

Xem chi tiết tại đây: http://bit.ly/2TNfhJi 

 

  

https://bit.ly/2FnKVV5?fbclid=IwAR3oV7rMjvP4NRtqkZms5-EFK6C0h5ra8UR0n5nPCqPxSDhszGYtAZlSRYg
http://bit.ly/2TNfhJi
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NƯỚC ACID MẠNH PH 2.5 (KHÔNG UỐNG) 

Nước 2.5 có khả năng diệt vi khuẩn, nấm và mầm bệnh virus rất mạnh như vi khuẩn 

Ecoli, Salmonella, lao, tụ cầu, tụ cầu kháng thuốc (MRSA)… và được sử dụng ở hơn 200 

bệnh viện tại Nhật.  

Bất cứ khi nào cần sát trùng, cầm máu hãy nhớ đến dùng Kangen pH 2.5 

VỆ SINH 

RĂNG 

MIỆNG 

 

• Làm nước rửa tay khô (hand sanitizer): Cho vào chai xịt phun 

sương dùng làm nước rửa tay khô trước khi ăn, có thể mang theo khi 

đi ra ngoài rất thuận tiện. 

• Làm nước súc miệng hàng ngày (thay cho các loại nước súc miệng 

Colgate, Lysterin…) rất lành tính và tiết kiệm chi phí và giảm hôi 

miệng.  

• Làm xịt khử mùi nách rất an toàn và hiệu quả  

HỖ TRỢ 

ĐIỀU 

TRỊ 

BỆNH 

 

 

• Giúp cầm máu các vết thương nhỏ và giảm đau nhanh như trẻ con 

chơi bị ngã chảy máu môi, đứt tay, xây xước đầu gối …  

• Bệnh về họng và răng miệng như viêm họng, tay chân miệng, 

nhiệt miệng, sâu răng, ... súc miệng với nước 2.5 trong vòng 1 phút. 

Sau đó súc lại bằng nước 9.5 hoặc nước lọc để cân bằng pH. (2-3 giờ 

súc một lần) 

• Nấm, viêm da cơ địa, eczema. Tùy vào mức độ nặng nhẹ mà có thể 

(1) ngâm phần bị tổn thương vào nước 2.5 và/hoặc (2) xịt nước 2.5 

vào vùng bị ảnh hưởng. Ngày làm 3-4 lần.  

KHÁC 

 

• Diệt côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến và nhện. Nếu nuôi thú cưng 

thì có thể xịt nước này lên thú để diệt bọ chét.  

• Sát khuẩn đồ ăn sống (thịt, cá), sát khuẩn dao thớt, bát đũa, bàn ăn, 

ghế ăn cho trẻ em, sát khuẩn đồ chơi trẻ em. 

• Loại bỏ vết ố từ quần áo (đổ cafe, trà…) mà không làm hại vải hay 

tẩy màu.  
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NƯỚC KIỀM MẠNH 11.5 (KHÔNG UỐNG) 

Nước kiềm mạnh pH 11.5 có khả năng khử oxy hóa cao (ORP khoảng -700mV - 850mV) 

nên giúp ngăn chặn gốc tự do phát triển và giảm sưng tấy. 

NẤU NƯỚNG 

 

 

 

• Bóc tách thuốc trừ sâu và chất bảo quản trong rau củ quả, thịt 

cá… Ngâm khoảng 10 phút để loại bỏ các hóa chất này và sau 

đó rửa lại sạch bằng nước 9.5.  

• Loại bỏ mùi tanh thịt, cá, rươi khi ngâm với 11.5 trong ~10 

phút 

• Ngâm đỗ đen trong vòng 1 giờ trước khi ninh sẽ giúp nấu 

nhanh hơn và đậu mềm hơn. 

• Ngâm các loại hạt giống (1 giờ) để kích thích nảy mầm nhanh 

hơn. 

• Dùng trộn salad: cho một muỗng nước Kangen 11.5 vào trộn 

salad sẽ giúp ngấm hơn.  

CÔNG DỤNG 

LÀM SẠCH 

 

• Cho vào bình xịt, dùng xịt bàn bếp giúp tẩy sạch vết dầu mỡ 

bắn ra trong quá trình nấu nướng … 

• Dùng để xịt bàn ăn (những phần bị vệt ố, hoặc khó tẩy) 

• Dùng cọ rửa toilet: cho vào bình xịt và xịt vào toilet để cọ rửa. 

• Dùng giặt quần áo: dùng 1-2 lít nước kiềm mạnh 11.5 cho vào 

nước giặt để tẩy vết bột giặt còn dư. 

HỖ TRỢ ĐIỀU 

TRỊ BỆNH 

 

• Nếu bị viêm (như viêm khớp) thì ngâm hoặc dùng khăn thấm 

nước 11.5 để đắp (trong vòng 30 phút) sẽ vô cùng hữu hiệu. 

• Lấy nọc độc trong vết ong đốt, vết côn trùng hoặc nhện cắn. 

• Hàng ngày ngâm chân trong nước kiềm mạnh 20 phút mỗi 

ngày để hỗ trợ quá trình giải độc cơ thể 

• Hỗ trợ điều trị mụn trứng cá, eczema, vẩy nến (kết hợp với 

nước Kangen uống, nước beauty 6.0 và nước 2.5) Xem thêm ở 

đây: http://bit.ly/2FnKVV5 

https://bit.ly/2FnKVV5?fbclid=IwAR3oV7rMjvP4NRtqkZms5-EFK6C0h5ra8UR0n5nPCqPxSDhszGYtAZlSRYg
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• Phục hồi da bị cháy nắng, bỏng nắng: bọc vùng da bị cháy 

nắng trong miếng vải nhúng nước kiềm tính mạnh 11.5 từ 15-

20 phút. Sau đó sử dụng nước pH 6.0 và để khô. 

 

 

BẢO QUẢN CÁC LOẠI NƯỚC PH 2.5; PH 6.0 VÀ PH 11.5  

• Các loại nước Kangen pH 6.0; 11.5; 2,5 bảo quản tốt nhất trong chai tối màu và lọ 

thủy tinh hoặc chai nhựa loại tốt.  

• Có thể bảo quản trong ở nhiệt độ thường, dùng tối đa trong 2 tuần. 

 

 Xem thêm hướng dẫn chi tiết hơn về công dụng nước Kangen: http://bit.ly/2TozB2F  

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Water Therapies, Dr Dave Carpenter https://thegioikangen.com/wp-

content/uploads/2019/03/Kangen-Water-Therapy_Englishpdf.pdf  

2. Công dụng các loại nước Kangen (tiếng Việt) https://thegioikangen.com/wp-

content/uploads/2019/03/Cong-Dung-Cua-5-Loai-Nuoc-Kangen-Dr-Carpenter-Dr-

Parker-Dr-Tauscher.pdf  

3. Enagic (2018), Frequently Asked Questions https://www.enagic.com/?c=water-faq 

4. https://thegioikangen.com/blog 

 

Bạn Có Câu Hỏi Hoặc Cần Tư Vấn Và Muốn Xem Thử Máy Kangen? 

Vui lòng liên hệ facebook: Thế Giới Kangen  

Website: https://thegioikangen.com/ 

Email: hoa@thegioikangen.com 

Mobile: 0984 059 150 hoặc 0986 667 920  
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