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?m s?c thu?c V?n An VA58-HL

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá
Thông tin v? Giá
Giá bán:
Giá th? tr??ng:
Ti?t ki?m:

Th?c m?c v? s?n ph?m này
Xu?t x?: V?n An

Mô t? s?n ph?m

GI?I THI?U SIÊU THU?C MODEL:VA58 HL
THÔNG ?I?P C?A NHÀ S?N XU?T MU?N G?I ??N NG??I TIÊU DÙNG:
Hàng Vi?t Ph?c V? Cho Ng??i Vi?t
Vì S?c Kh?e Công ??ng Ng??i Vi?t Nam.
Và h??ng ?ng l?i kiêu g?i:NG??I VI?T DÙNG HÀNG VI?C
-Tên s?n Ph?m:?m S?c Thu?c V?N AN
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-Model:VA 58 HL.
-Màu S?c:Màu Vàng Nh?t – Hoa Lan

CÁC THÔNG S? K? THU?T C?A S?N PH?M:
.Tr?ng l??ng : 2,5kg – 2,8 kg.
.Dung Tích:2,8lít -3,2 lít
.?i?n Áp: 220V/50Hz.
.Công Su?t: 420w
.Công su?t t?a nhi?t: 250ml/h.
.T? ??ng t?t khi sau khi s?c thu?c xong.
.Phát âm thanh báo sau khi s?c thu?c xong.
.T? ??ng hâm nóng khi n??c thu?c ngu?i.
.Ch?ng nh?n ki?m ??nh ch?t l??ng:(hình ch?ng th? ki?m ??nh)
-Ch?ng nh?n ISO:9001:2008.
-Quy chu?n qu?c gia(CR):QCVN4:2009/BKHCN.
.N?i s?n xu?t:Vi?t Nam.
.B?o hành :12 tháng.
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GI?I THI?U SIÊU THU?C V?N AN.
-S?n ph?m ???c c?u t?o g?n hai ph?m là:Thân ?m và ?? ?m.
-K? dáng trang nhã,thu?n Vi?t.
-Hình ?nh trang trí Hoa Lan th? hi?n s? sang tr?ng,cao quý mang ??n s? xinh t??i
tr? trung cho ng??i s? d?ng.
.THÂN ?M:
-???c s?n xu?t ???c b?ng g?m k? thu?t ,nung ? nhi?t ?? cao 10400C,Sau khi lo?i
b? hoàn toàn t?p ch?t gây h?i cho s?c kh?e nh? Cu,Ag,Al…..Cho thân s? sáng
bóng và ch?u ???c nhi?t ?? cao không b? v?,không th?m n??c trong quá trình s?
d?ng.
-Thân ?m có th? tích 2,8L-3,2L giúp cho ng??i s? d?ng s?c ???c nh?ng than thu?c
nhi?u thu?c.
-?m s? ??t tiêu chu?n su?t kh?u.
.?? ?M:
-???c ?úc li?n kh?i b?ng nh?a ABS màu xanh ,ch?u nhi?t và không nhi?m t?p ch?t
gây h?i cho s?c kh?e ng??i s? d?ng.
-C?u t?o ?? nh?a hoàn toàn m?i v?i nh?ng c?i ti?n v??t b?t t?o thu?n ti?n cho ng??i
s? d?ng và quá trình b?o qu?n khi s? d?ng.
- Nh?ng chi ti?t,ký hi?u ???c kh?c n?i trên thân ?? nh?a và hoàn toàn b?ng ti?ng
Vi?t giúp cho s?n ph?m b?n v?ng trong su?t quá trình s? d?ng và d? dàng l?a ch?n
tính n?ng khi s? d?ng.
.K?T C?U ?I?N:
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-Mâm Nhi?t:???c s? d?ng b?ng v?t li?u tráng men cao c?p ch?ng dính,d? dàng v?
sinh sau khi s? d?ng và không làm gi?m công d?ng c?a d??c li?u trong quá trình
s?c thu?c.
-Dò Nhi?t:???c nh?p kh?u ch?t l??ng cao b?n b? v?i th?i gian.
-Dây ?i?n:???c s? d?ng b?ng lo?i dây silicone ch?ng cháy ch?u ???c nhi?t ?? cao
??n 2000C.
-Dây ?i?n Ngu?n:Dày 1,2m giúp ng??i s? d?ng ?? dàng thao tác khi s? d?ng.
.TÍNH N?NG S? D?NG C?A S?N PH?M:
-?m s?c thu?c ?i?n V?N AN ???c trang b? nh?ng tính n?ng tiên ti?n giúp cho ng??i
s? d?ng d? dàng khi s? d?ng s?n ph?m nh?:
.Ch? ?? T?t.(Tính n?ng m?i c?a siêu thu?c ?i?n).
.Ch? ?? s?c thu?c Nhanh
.Ch? ?? s?c thu?c Ch?m.
.T? ??ng t?t sau khi s?c thu?c xong.
.Ch? ?? Hâm Nóng:Giúp cho ng??i s? d?ng luôn có thu?c nóng, ?m ?? dùng và
không làm m?t ?i công d?ng c?a d??c li?u ??i v?i nh?ng than thu?c yêu c?u không
???c ?? ngu?i.
.Ch? ?? phát âm báo:T?o s? thu?n ti?n cho ng??i s? d?ng khi không có th?i gian
theo dõi quá trình n?u thu?c và ng??i l?n tu?i.
.Vòng cô ??c:Giúp cho ng??i s? d?ng d? dàng ?i?u ch?nh l??ng n??c thu?c theo
mong mu?n.
.CH?T L??NG S?N PH?M:
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-V?i nh?ng y?u t? nh? trên ?ã giúp cho s?n ph?m ?m s?c thu?c ?i?n V?N AN ??t
???c các tiêu nh?:TCVN ISO 9001:2008 và QCVN 4:2009/BKHCN.
-Làm cho ng??i s? d?ng luôn hàilòng v? s?n ph?m v?i tiêu chí:<<N?U BACHÉN
CÒN L?I TÁM PHÂN>>.
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