
 

Thư ngỏ kiêm giấy mời 
Kính chào quý khách! 

Lời đầu tiên NUGA BEST TTTM SAPA kính gửi đến quý khách hàng đã đang và sẽ là 
niềm tự hào của công ty chúng tôi: Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. 

Tập đoàn NUGA MEDICAL co., ltd là một tập đoàn lớn có trụ sở chính tại Hàn Quốc 
chuyên nghiên cứu và cho ra đời các thiết bị y khoa để hỗ trợ và nâng cao sức khỏe cho 
cộng đồng. Như câu nói “NGƯỜI CÓ SỨC KHỎE LÀ NGƯỜI GIÀU NHẤT”. 

Kính thưa quý khách! Mọi chúng ta ai cũng biết sức khỏe là tài sản quý giá nhất, trong xã hội ngày càng phát triển như 
hiện nay thì sức khỏe lại càng được quan tâm, là vấn để quan trọng nhất vì nó quyết định đến tình yêu và hạnh phúc của 
mỗi chúng ta. Để có sức khỏe tốt đồng nghĩa với việc chúng ta phải thực hiện một chế độ học tập làm việc, rèn luyện và 
ăn uống hợp lý nhưng không phải ai cũng làm được điều đó. 

Với chiếc máy Nuga Best – N4 c ng rất nhiều d ng sản ph m khác của tập đoàn, sức khỏe của quý khách sẽ được đảm 
bảo và hỗ trợ tốt nhất, c ng đội ngũ nhân viên nhiệt tình chu đáo ch c ch n sẽ đem đến cho quý khách hàng sự hài l ng 
về sức khỏe của mình. 

Gia đình NUGA BEST xin trân trọng kính mời quý khách hàng đến sử dụng và cảm nhận sự hỗ trợ của sản ph m chúng 
tôi HOÀN TOÀN MI N PH . 

SỨC KHỎE – TÌNH YÊU – HẠNH PHÚC của quý khách là phương châm hoạt động của gia đình NUGA chúng tôi. 

Được sự cho ph p của tập đoàn Nuga Medical ngày 24/11/2017 công ty chúng tôi sẽ khai trương thêm một đại lý độc 
quyền mới của người Việt tại cộng hoà S c, là một chi nhánh Nuga Best tại Châu  u của gần 150 nước trên thế giới như 
Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Mexico, Ấn độ, Đức, Hungary,Sec ... và các nước Châu Á như Trung Quốc, Đài Loan, Singapore và 
Việt Nam... 

Trân trọng kính mời quý khách đến dự tuần lễ khai trương b t đầu từ 9h đến 19h ngày 23/11 đến ngày 30/11. Sau 
đó sẽ mở cửa từ 8h đến 19h để đón tiếp khách hàng ngày. Đến đó các bạn sẽ được trải nghiệm các sản ph m của công 
ty, được chăm sóc và tư vấn về sức khỏe của mình miến phí và được khuyến mại nhân dịp khai trương đại lý mới.  

Xin trân thành cám ơn quý khách và hân hạnh được đón tiếp quý khách tại địa ch : 

Tầng 2 Tòa nhà Sen Việt cổng Hồng khí đạo TTTM SAPA  

Libušská 319/126 Praha 4 - Libuš 

Điện thoại: +420 775 565 999 +420 775 099 256    

Email: Lethanhthuy_hn@yahoo.com.vn 

Web: www.nuga.kr  www.nugamedical.cz   Facebook: Nugabest vncz 

NUGABEST VNCZ 

Lê Thanh Thủy 

Đá Tourmanium -  Diamond Tourmanium 
Đá Tourmanium là gì?   

Đá Tourmanium gồm có đá bán quý Tourmaline, Germanium, đá núi lửa và đá elvan. Khi đá Tourmanium bật lên, nó sẽ 
phát ra nhiệt nóng của tia hồng ngoại xa vào cơ thể, kích thích tuần hoàn máu và hoạt động của tế bào ở v ng cơ thể 
tiếp xúc. Các đá Tourmanium cũng tự nhiên phát ra Anion lành mạnh do Tourmaline và thành phần Germanium của nó.  

Anion (hay ion âm) đã làm tăng sự trao đổi chất, làm tăng các sóng não của Alpha và tác động tích cực lên quá trình oxy 
hóa serotonin trong máu, do đó giúp bạn hạnh phúc hơn, lạc quan và năng động hơn.  

Đá Tourmanium phát ra tia hồng ngoại xa và anion. Gạch Tourmanium chính hãng là một loại đá Tourmanium trị liệu kỳ 
diệu được tạo ra bởi việc đốt/thiêu trong công nghệ Nano hiện đại của thế giới hỗn hợp hạt cực cực nhỏ của Tourmaline, 
Germanium, Elvan và đá núi lửa ở nhiệt độ 1300 C. Đá này thải ra hơn 3000 anion trên một centymetric, tạo ra một môi 
trường tươi mới. Để bạn tham khảo: 0 ~ hàng trăm anions tồn tại trong điều kiện bình thường của cuộc sống hàng ngày. 
Theo báo cáo thử nghiệm được chu n bị bởi KFIA (Hiệp hội hồng ngoại hồng ngoại Hàn Quốc), sản ph m này phát ra 
38,300 anion/cm khối (14 tháng 4 năm 2005). 

Vật liệu thân thiện môi trường / thân thiện với con người, Sợi đồng đặc biệt có tính chống ăn m n và chống rạn nứt cao, 
sóng điện từ, và l ng bàn tay tự nhiên ức chế sự biến dạng mặt và mang lại hiệu ứng chống nấm, chống sâu răng, chống 
 m và khử m i.  

Các ion âm (Anion) là gì và chúng có thể giúp tôi như thế nào? 

Lý do cơ thể cảm thấy mát mẻ khi bạn đang t m, trong một khu rừng, hoặc gần một thác nước, suối nước nóng, hay đại 
dương, là do điện tích âm trong không khí. Những hạt tích điện âm này được gọi là Anion, hoặc ion âm. Khi một nguyên 
tử mất đi một electron, nó sẽ trở thành một ion dương. Khi một nguyên tử tăng electron, nó sẽ trở thành một ion âm. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nuga.kr%2F&h=ATNLZgVdTGHc81CRnhlhTCa-Xf4M9W7YIvL3zhzLbF1uE0aNJGxbO-0EwReVF1ib3LnK8GPHdykXtm1pkWA6t0a1bLAp0bB-dNNKMbxYlOWWfB7cLFhrK0W4ajilGCP8sNuAC7bD53A3-Q
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nuga.kr%2F&h=ATNLZgVdTGHc81CRnhlhTCa-Xf4M9W7YIvL3zhzLbF1uE0aNJGxbO-0EwReVF1ib3LnK8GPHdykXtm1pkWA6t0a1bLAp0bB-dNNKMbxYlOWWfB7cLFhrK0W4ajilGCP8sNuAC7bD53A3-Q
http://www.nugamedical.cz/


 

Anion thúc đ y sự trao đổi chất của tế bào, cung cấp một cảm giác lành mạnh, làm mới máu, giảm mệt mỏi, tăng sự 
thèm ăn, và giảm căng thẳng. Anion đã được hiển thị để tăng Alpha Brain Waves và tích cực ảnh hưởng đến quá trình 
oxy hóa Serotonin trong máu. Alpha Brain Waves thay đổi từ 8 đến 13,9 Hz và liên quan trực tiếp đến việc thư giãn, tập 
trung thư giãn, trance nhẹ, tăng sản xuất serotonin, khi ngủ và trước khi thức dậy, thiền định, và sự b t đầu của việc tiếp 
cận với cái trí vô thức. Anion được gọi là vitamin oxy. Sự phân bố các ion âm trên một centymetric khối trong một khu 
rừng, hoặc xung quanh suối nước nóng, thác nước, hoặc bãi biển thường khoảng 800-2000 nguyên tử.  

Vì rất nhiều viên đá Tourmanium đã hoạt động suốt cả ngày trong trung tâm trị liệu, số lượng Anion trên mỗi cntim t khối 
trong Trung tâm rất cao, làm tăng thêm bầu không khí yên bình và yên tĩnh. 

TÁC ĐỘNG CỦA ĐÁ GỐM TUARMANIUM 

-Hiệu quả làm sạch Máu 

khỏe mạnh là một alkaloid yếu. Các ion dương sẽ biến thành axit trong máu. Các ion âm tiêu diệt máu axit trở lại thành 
một alkaloid yếu. Điều này có thể giúp ngăn ngừa bệnh geriatric, ung thư và nhiều di ung. 

Stress Relief 

Các ion âm kích thích các dây thần kinh giao thông để bình tĩnh tâm hồn và tâm trí,kích hoạt hoóc môn endorphin làm 
tăng cảm giác thư giãn. Beta-endorphin ztrong não có biệt danh là "hoóc môn hạnh phúc" và có chức năng ổn định trí 
tuệ, do đó giúp ngăn chặn bệnh tật. Anion đã cho thấy sự gia tăng sóng não Alpha giúp giải thích tại sao rất nhiều người 
hát trong buồng t m và tại sao một số người lại cần v i hoa sen để thức dậy sau khi ngủ. 

-Kiểm soát Hệ thần kinh tự động 

 Các điều kiện liên quan đến stress bao gồm: mất ngủ, nhức đầu, cảm giác lạnh, vai, cổ và đau lưng, và nhiều bệnh 
khác. Những bệnh này được cho là do các ion dương trong hệ thần kinh. Các ion âm làm việc để khôi phục lại sự cân 
bằng trong hệ thần kinh. Hệ thần kinh kiểm soát các cơ quan và mô trong cơ thể. Hệ thống thần kinh bao gồm hệ thần 
kinh giao cảm  

-Tăng cường miễn dịch 

Các ion âm làm tăng cường đường ruột và gan nằm ở trung tâm của hệ miễn dịch. Bằng cách giữ cho gan và ruột của 
bạn khỏe mạnh, hệ thống miễn dịch của bạn cũng sẽ tăng cường. 

-Tăng cường các phổi của bạn 

Nhiều người bị cảm lạnh, viêm phế quản, hen, dị ứng, và viêm phổi. Không khí bị ô nhiễm có đầy đủ các ion dương, do 
đó có một ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ phổi. Các ion âm gây ra việc xả carbon dioxide và tăng sự truyền oxy tới 
các tế bào. Tăng lưu lượng oxy trong phổi giúp phục hồi bệnh hô hấp. 

-Giảm đau 

Vào những ngày lạnh, mưa và khi hệ thống thời tiết áp suất thấp tiếp cận, nhiều người bị viêm khớp sẽ phàn nàn về sự 
đau đớn và cứng khớp ở bàn tay, lưng, đầu gối, vv Điều này là do lượng ion dương tăng lên trong không khí. Tiếp xúc 
với ion âm trong những ngày này sẽ mang lại sự cân bằng bên trong cơ thể, và những con đau liên quan sẽ giảm đi. 

-Làm sạch không khí 

Khói thuốc, bụi, xe cộ và khí thải công nghiệp, và các chất hạt khác gây ô nhiễm không khí mà chúng ta hít thở. Những 
hạt này có đầy đủ các ion dương và là nguyên nhân chính gây hen suyễn và nhiều dị ứng. Giống như hình ảnh Sharper, 
Ionic Breeze, các ion âm trong nhà se làm trung h a không khí bị ô nhiễm, làm cho nó sạch sẽ và tươi mới hơn 

-Cải thiện các điều kiện 

 Tất cả các bệnh dị ứng xuất phát từ các kháng nguyên. Cơ thể vô hiệu hóa kháng nguyên đó và tạo ra một kháng thể. 
Bệnh dị ứng có thể được chia thành hai nhóm ... dị ứng hít và dị ứng thực ph m. Các dị ứng hít phải bao gồm bệnh 
hen,mũi họng, viêm v y m t dị ứng, và viêm kết mạc dị ứng. Các dị ứng thực ph m bao gồm viêm da dị ứng, viêm đại 
tràng nhạy cảm, và tình trạng quá mẫn. Bằng cách hít phải các ion âm, xói m n và ô nhiễm gây ra các kháng thể giảm. 

-Các bệnh do o xy hoá cao 

Oxydation máu gây ra Việc oxy hóa máu tạo ra các điều kiện các bệnh sau: huyết áp cao; xơ cứng động mạch; chứng 
trào ngược não; bệnh tim; bệnh dị ứng (hen, viêm phế quản); điều kiện yếu; mãn kinh; mất ngủ; đau đầu; mất ngủ; táo 
bón mãn tính; viêm khớp; lo t dạ dày; Bệnh tiểu đường; và nhiều cái khác. 

-Khi nào Bạn nên thông khí?  

Không khí bên trong t a nhà nên được thông gió vào thời điểm khi những ion âm âm nhất trong không khí. Điều này 
thường là từ 6 giờ sáng đến 10 giờ sáng. Bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt đáng kể về lượng ion âm trong không khí bằng 
cách thông khí không khí vài lần trong ngày. Các không gian kh p kín, không thông thoáng là không tốt đối với sức khoẻ 
của bạn, vì không khí có chứa nhiều chất hoá học độc hại. Việc tạo ra các ion âm, thông gió, chặn sóng điện từ, kiểm 
soát độ  m và ổn định thân nhiệt là những cách tự nhiên đem lại sức khỏe ngày một tốt hơn  

Nugabest vncz, 23/11/2017 

 



 

 



 

      



 

   



 

      



 

   



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 


