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TỔNG QUAN SẢN PHẨM
Nước sạch, an toàn ngay từ vòi nước nhà bạn với Máy Lọc 
Nước EcoSphere. Cơ thể bạn có chứa khoảng 60% là nước, 
vì vậy điều hiển nhiên là nước bạn uống thực sự thiết yếu cho 
sức khỏe của bạn. Thực tế, nước là yếu tố cơ bản cho tất cả 
chức năng của cơ thể và có thể ảnh hưởng đến hệ miễn 
dịch, sức khỏe tinh thần, và năng lượng. Thực sự, nước sạch 
và an toàn là nền tảng cho một cuộc sống lành mạnh. Vấn 
đề là nước có thể bị ô nhiễm tạp chất, trong đó có rất nhiều 
tạp nhiễm không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đó là lý do 
tại sao một chiếc máy lọc nước hiệu quả rất quan trọng.
Máy Lọc Nước EcoSphere loại bỏ những chất độc nguy hại, 
hóa chất, và những chất tạp nhiễm khác khỏi nguồn nước 
máy và cung cấp một nguồn nước uống sạch, an toàn cho 
bạn và gia đình vì sức khỏe. Công nghệ i4 UltraPure của 
chúng tôi đại diện cho sự cam kết về hiệu quả lọc nước vượt 
trội. Công nghệ này bao gồm 4-bước siêu lọc thông minh 
giúp hỗ trợ sức khỏe tổng quát và giúp bạn tránh được 
những rủi ro về sức khỏe bằng cách loại bỏ hiệu quả 
99.9999-phần trăm vi khuẩn. Công nghệ siêu lọc 4-bước 
thông minh vượt trội hơn so với các Phương pháp lọc lõi 
carbon hoặc ngay cả công nghệ vi lọc. Hãy khám phá sức 
mạnh của Máy Lọc Nước EcoSphere. Hãy uống nước vì sức 
khỏe với nguồn nước sạch, an toàn!

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
Máy Lọc Nước EcoSphere được khuyến nghị cho những ai 
quan tâm đến sức khỏe đang tìm kiếm một nguồn nước sạch 
hơn, an toàn hơn để có sức khỏe tốt hơn và mong muốn cải 
thiện chất lượng nước cho các hoạt động trong gia đình. 

CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
 • Công nghệ Siêu Lọc 4-Bước:
Lõi lọc 3trong1 + Đèn UV
      - Lõi lọc tất cả-trong-một có thể sử dụng lên đến 12 tháng 
và dễ dàng, tiện lợi trong việc thay mới.
      - Đèn UV được lắp bên trong thiết bị và không cần phải 
thay mới định kỳ.

 • Dễ dàng lắp đặt
      - Đơn giản chỉ cần lắp vào vòi nước, kết nối thiết bị với 
nguồn điện, và bắt đầu tiếp cận nguồn nước sạch, an toàn 
và khỏe mạnh.
 • Thiết kế sạch, nhỏ gọn, cao cấp
 • Chứng nhận Halal.

LỢI ÍCH
 • Công nghệ i4 UltraPure hỗ trợ sức khỏe tổng quan và 
giúp bạn tránh được những rủi ro về sức khỏe do tiêu thụ 
nguồn nước không an toàn thông qua quy trình siêu lọc 
4-bước thông minh.
 • Loại bỏ 99.9999-phần trăm vi khuẩn trong nước.
 • Phương pháp lọc từng bước giúp phát huy tối đa hiệu quả 
sức mạnh của Máy Lọc Nước EcoSphere.

CÔNG NGHỆ I4 ULTRAPURE
Thuật ngữ Công nghệ i4 UltraPure được viết tắt cho Intelli-
gent Four-Stage Ultra Purification Technology (Công nghệ 
Siêu Lọc 4-Bước Thông Minh). Máy Lọc Nước EcoSphere lọc 
nước theo quy trình hệ thống và cẩn trọng, giúp nguồn nước 
của bạn hoàn toàn sạch và an toàn để uống trực tiếp. Mỗi 
bước hướng tới những chất tạp nhiễm nhất định, lớn và nhỏ, 
mà không làm cản trở dòng nước chảy. Thứ tự của những 
bước lọc cũng là chìa khóa quan trọng để loại bỏ các cấu 
tử ô nhiễm khác nhau trong nước.

BƯỚC 1: Lớp Tiền Lọc Polypropylene Pleated.
Bước đầu tiên trong quá trình siêu lọc của chúng tôi giúp loại 
bỏ những cấu tử lớn trong nước như bụi, cát, và cặn lắng. 
Lớp vật liệu lọc polypropylene được sắp xếp gấp nếp theo 
dạng đàn phong cầm giúp gia tăng diện tích bề mặt màng 
lọc hơn những lớp tiền lọc thông thường, và cũng giúp đảm 
bảo rằng màng lọc hiệu quả mà không cản trở dòng chảy 
của nước.

BƯỚC 2: Lõi Lọc Carbon Hoạt Tính Nén.
Bước hai là dạng carbon đặc biệt được gia công tinh xảo 

cẩn thận để đem lại hiệu quả lọc carbon tốt nhất.
Mỗi khối carbon được đóng theo khuôn dưới áp suất lớn và 
nhiệt độ cao nhằm đảm bảo dòng nước đi qua luôn đồng 
nhất và ổn định. Những khối này đặc biệt hiệu quả trong 
việc loại bỏ các hợp chất hữu cơ, chất hóa học, chlorine, 
chì, và các hạt lơ lửng.

BƯỚC 3: Màng Lọc Polyether Sulfone
Kế tiếp, dòng nước sẽ di chuyển qua lớp màng lọc đặc biệt 
Polyether Sulfone (PES). Lớp màng dày đặc này có chứa 
những lỗ siêu nhỏ trong khoảng từ 10nm tới 100nm giúp bắt 
giữ những hạt có các kích thước khác nhau trong khi vẫn để 
nước chảy qua không bị cản trở. Bước lọc này thực sự nâng 
hiệu quả lọc lên mức siêu lọc, nhưng chúng tôi vẫn có thêm 
một bước lọc nữa để đảm bảo hoàn toàn rằng tất cả những 
tạp nhiễm vi sinh còn sót lại được loại bỏ trong bước lọc cuối 
cùng.

BƯỚC 4: Đèn UV Cathode Lạnh
Tia UV có khả năng loại bỏ và tiêu diệt hoàn toàn nhiều loại 
virus, vi khuẩn, và nang bào tử. Máy Lọc Nước EcoSphere 
sử dụng công nghệ UV vượt trội và vận hành nhanh hơn, lâu 
hơn, và ở nhiệt độ mát hơn đèn UV vonfram thông thường 
trong nhiều thiết bị khác. Điều này nghĩa là đèn UV hiện đại 
bậc nhất của chúng tôi được thiết kế để hoạt động hiệu quả 
mà không cần phải thay mới định kỳ.

Công nghệ i4 UltraPure thực sự khiến Máy Lọc Nước 
EcoSphere khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh và đảm 
bảo rằng mỗi giọt nước tinh khiết sau lọc luôn sạch và an 
toàn. Hãy trao tặng gia đình bạn sự an tâm và nguồn nước 
sạch tinh khiết ngay tại nhà.

CÁCH SỬ DỤNG.
Máy Lọc Nước EcoSphere có thể được sử dụng vào bất kỳ 
lúc nào bạn cần nước sạch, an toàn. Đơn giản chạm nút có 
biểu tượng “Nước Tinh Khiết” và mở vòi nước nhà bạn.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
1. EcoSphere là gì?
Sản phẩm EcoSphere giúp tạo ra môi trường sạch sẽ, an 
toàn để bảo vệ bạn và người thân vì một cuộc sống gia đình 
khỏe mạnh hơn.

2. Máy Lọc Nước EcoSphere là gì và nó hoạt động thế nào?
Máy Lọc Nước EcoSphere Water Purifier là một thiết bị công 
nghệ cao có thể kết nối trực tiếp đến vòi nước nhà bạn. Sử 
dụng công nghệ siêu lọc đột phá, máy lọc sẽ giúp cho 
nguồn nước máy trở nên vô cùng sạch sẽ và an toàn để bạn 
có thể uống và đảm bảo sức khỏe. Bảo vệ sức khoẻ của bạn 
bằng nước sạch, an toàn - không chứa chất độc, chất gây ô 
nhiễm và mầm bệnh hàng ngày.

3. Siêu lọc là gì và công nghệ này tốt hơn so với vi lọc hay 
không?

Siêu lọc là công nghệ tiên tiến hơn vi lọc, công nghệ chỉ dựa 
trên hệ thống carbon khối. Máy Lọc Nước EcoSphere đạt 
chuẩn công nghệ siêu lọc bởi vì nó bao gồm một màng lọc 
PES đặc biệt được sử dụng kết hợp với công nghệ carbon 
hoạt tính nén.

4. Tôi nên đặt Máy lọc nước EcoSphere ở đâu?
Thiết kế kiểu dáng đẹp, sạch sẽ và cao cấp của thiết bị giúp 
máy trông tuyệt vời khi lắp đặt ngay trên mặt bàn bếp của 
bạn. Miễn là bạn có thể kết nối với vòi nước và nguồn điện 
gần đó, bạn có thể đặt Máy Lọc Nước EcoSphere tại bất cứ 
nơi nào trong nhà của bạn.

5. Có bất kỳ hạn chế nào khi tôi sử dụng Máy Lọc Nước 
EcoSphere hay không?
Không đặt máy lọc của bạn nằm ngang hoặc lộn ngược.
Không xoắn bất kỳ dây hoặc ống vì có thể làm cho máy lọc 
nước của bạn hoạt động không chính xác. Máy Lọc Nước 
EcoSphere được sử dụng trong nhà cho nguồn nước đô thị và 
không nên đặt dưới ánh nắng trực tiếp, hoặc ở nơi nóng / lạnh 
bất thường, hoặc ngâm trong bất kỳ loại chất lỏng nào.

6. Tôi có thể sử dụng nước lọc tinh khiết cho bất cứ việc gì 
khác hơn ngoài việc mục đích tiêu dùng hàng ngày hay 
không?
Nước tinh khiết sau khi lọc qua Máy Lọc Nước EcoSphere 
an toàn cho bất kỳ mục đích sử dụng nào, từ uống trực tiếp 
và nấu ăn đến tắm rửa và làm vệ sinh. Bất cứ khi nào bạn 
cần nước sạch và an toàn, hãy dùng nguồn nước sau lọc 
qua Máy Lọc Nước EcoSphere của bạn.

7. Bao lâu tôi nên thay thế lõi lọc 3trong1?
Các hiển thị qua đèn LED trên thiết bị của bạn sẽ thông báo 
cho bạn biết khi hạn dùng của lõi lọc 3trong1 sắp hết và khi 
lõi lọc đã hết hạn. Xem bản hướng dẫn sử dụng để biết thêm 
chi tiết về cách hiển thị đèn LED cụ thể. Chu kỳ thay thế lõi 
lọc trung bình là 12 tháng, tùy thuộc vào chất lượng nước từ 
nguồn nước đô thị. Bạn có thể đặt mua lõi lọc 3trong1 mới 
tại Trung tâm phân phối Nu Skin tại địa phương của bạn 
hoặc mua trực tuyến tại www.nuskin.com.

8. Làm thế nào để tôi có thể thay lõi lọc 3trong1?
Để thay lõi lọc 3trong1, đơn giản chỉ cần xoay đầu lõi lọc 
cũ khoảng 1/4 vòng ngược chiều kim đồng hồ và lấy lõi lọc 
ra. Đặt lõi lọc mới vào, ấn xuống nhẹ nhàng và xoay theo 
chiều kim đồng hồ cho đến khi dấu chấm nhỏ trên lõi lọc nối 
khớp với biểu tượng khóa trên Máy Lọc Nước EcoSphere. 
Không cần có công cụ đặc biệt hỗ trợ và toàn bộ quá trình 
thay lõi lọc chỉ mất vài giây.

9. Tôi có cần thay đèn UV hay không?
Đèn UV được gắn vào bên trong thiết bị và được thiết kế để 
hoạt động hiệu quả mà không yêu cầu thay thế định kỳ.
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TỔNG QUAN SẢN PHẨM
Nước sạch, an toàn ngay từ vòi nước nhà bạn với Máy Lọc 
Nước EcoSphere. Cơ thể bạn có chứa khoảng 60% là nước, 
vì vậy điều hiển nhiên là nước bạn uống thực sự thiết yếu cho 
sức khỏe của bạn. Thực tế, nước là yếu tố cơ bản cho tất cả 
chức năng của cơ thể và có thể ảnh hưởng đến hệ miễn 
dịch, sức khỏe tinh thần, và năng lượng. Thực sự, nước sạch 
và an toàn là nền tảng cho một cuộc sống lành mạnh. Vấn 
đề là nước có thể bị ô nhiễm tạp chất, trong đó có rất nhiều 
tạp nhiễm không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đó là lý do 
tại sao một chiếc máy lọc nước hiệu quả rất quan trọng.
Máy Lọc Nước EcoSphere loại bỏ những chất độc nguy hại, 
hóa chất, và những chất tạp nhiễm khác khỏi nguồn nước 
máy và cung cấp một nguồn nước uống sạch, an toàn cho 
bạn và gia đình vì sức khỏe. Công nghệ i4 UltraPure của 
chúng tôi đại diện cho sự cam kết về hiệu quả lọc nước vượt 
trội. Công nghệ này bao gồm 4-bước siêu lọc thông minh 
giúp hỗ trợ sức khỏe tổng quát và giúp bạn tránh được 
những rủi ro về sức khỏe bằng cách loại bỏ hiệu quả 
99.9999-phần trăm vi khuẩn. Công nghệ siêu lọc 4-bước 
thông minh vượt trội hơn so với các Phương pháp lọc lõi 
carbon hoặc ngay cả công nghệ vi lọc. Hãy khám phá sức 
mạnh của Máy Lọc Nước EcoSphere. Hãy uống nước vì sức 
khỏe với nguồn nước sạch, an toàn!

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
Máy Lọc Nước EcoSphere được khuyến nghị cho những ai 
quan tâm đến sức khỏe đang tìm kiếm một nguồn nước sạch 
hơn, an toàn hơn để có sức khỏe tốt hơn và mong muốn cải 
thiện chất lượng nước cho các hoạt động trong gia đình. 

CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
 • Công nghệ Siêu Lọc 4-Bước:
Lõi lọc 3trong1 + Đèn UV
      - Lõi lọc tất cả-trong-một có thể sử dụng lên đến 12 tháng 
và dễ dàng, tiện lợi trong việc thay mới.
      - Đèn UV được lắp bên trong thiết bị và không cần phải 
thay mới định kỳ.

 • Dễ dàng lắp đặt
      - Đơn giản chỉ cần lắp vào vòi nước, kết nối thiết bị với 
nguồn điện, và bắt đầu tiếp cận nguồn nước sạch, an toàn 
và khỏe mạnh.
 • Thiết kế sạch, nhỏ gọn, cao cấp
 • Chứng nhận Halal.

LỢI ÍCH
 • Công nghệ i4 UltraPure hỗ trợ sức khỏe tổng quan và 
giúp bạn tránh được những rủi ro về sức khỏe do tiêu thụ 
nguồn nước không an toàn thông qua quy trình siêu lọc 
4-bước thông minh.
 • Loại bỏ 99.9999-phần trăm vi khuẩn trong nước.
 • Phương pháp lọc từng bước giúp phát huy tối đa hiệu quả 
sức mạnh của Máy Lọc Nước EcoSphere.

CÔNG NGHỆ I4 ULTRAPURE
Thuật ngữ Công nghệ i4 UltraPure được viết tắt cho Intelli-
gent Four-Stage Ultra Purification Technology (Công nghệ 
Siêu Lọc 4-Bước Thông Minh). Máy Lọc Nước EcoSphere lọc 
nước theo quy trình hệ thống và cẩn trọng, giúp nguồn nước 
của bạn hoàn toàn sạch và an toàn để uống trực tiếp. Mỗi 
bước hướng tới những chất tạp nhiễm nhất định, lớn và nhỏ, 
mà không làm cản trở dòng nước chảy. Thứ tự của những 
bước lọc cũng là chìa khóa quan trọng để loại bỏ các cấu 
tử ô nhiễm khác nhau trong nước.

BƯỚC 1: Lớp Tiền Lọc Polypropylene Pleated.
Bước đầu tiên trong quá trình siêu lọc của chúng tôi giúp loại 
bỏ những cấu tử lớn trong nước như bụi, cát, và cặn lắng. 
Lớp vật liệu lọc polypropylene được sắp xếp gấp nếp theo 
dạng đàn phong cầm giúp gia tăng diện tích bề mặt màng 
lọc hơn những lớp tiền lọc thông thường, và cũng giúp đảm 
bảo rằng màng lọc hiệu quả mà không cản trở dòng chảy 
của nước.

BƯỚC 2: Lõi Lọc Carbon Hoạt Tính Nén.
Bước hai là dạng carbon đặc biệt được gia công tinh xảo 

cẩn thận để đem lại hiệu quả lọc carbon tốt nhất.
Mỗi khối carbon được đóng theo khuôn dưới áp suất lớn và 
nhiệt độ cao nhằm đảm bảo dòng nước đi qua luôn đồng 
nhất và ổn định. Những khối này đặc biệt hiệu quả trong 
việc loại bỏ các hợp chất hữu cơ, chất hóa học, chlorine, 
chì, và các hạt lơ lửng.

BƯỚC 3: Màng Lọc Polyether Sulfone
Kế tiếp, dòng nước sẽ di chuyển qua lớp màng lọc đặc biệt 
Polyether Sulfone (PES). Lớp màng dày đặc này có chứa 
những lỗ siêu nhỏ trong khoảng từ 10nm tới 100nm giúp bắt 
giữ những hạt có các kích thước khác nhau trong khi vẫn để 
nước chảy qua không bị cản trở. Bước lọc này thực sự nâng 
hiệu quả lọc lên mức siêu lọc, nhưng chúng tôi vẫn có thêm 
một bước lọc nữa để đảm bảo hoàn toàn rằng tất cả những 
tạp nhiễm vi sinh còn sót lại được loại bỏ trong bước lọc cuối 
cùng.

BƯỚC 4: Đèn UV Cathode Lạnh
Tia UV có khả năng loại bỏ và tiêu diệt hoàn toàn nhiều loại 
virus, vi khuẩn, và nang bào tử. Máy Lọc Nước EcoSphere 
sử dụng công nghệ UV vượt trội và vận hành nhanh hơn, lâu 
hơn, và ở nhiệt độ mát hơn đèn UV vonfram thông thường 
trong nhiều thiết bị khác. Điều này nghĩa là đèn UV hiện đại 
bậc nhất của chúng tôi được thiết kế để hoạt động hiệu quả 
mà không cần phải thay mới định kỳ.

Công nghệ i4 UltraPure thực sự khiến Máy Lọc Nước 
EcoSphere khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh và đảm 
bảo rằng mỗi giọt nước tinh khiết sau lọc luôn sạch và an 
toàn. Hãy trao tặng gia đình bạn sự an tâm và nguồn nước 
sạch tinh khiết ngay tại nhà.

CÁCH SỬ DỤNG.
Máy Lọc Nước EcoSphere có thể được sử dụng vào bất kỳ 
lúc nào bạn cần nước sạch, an toàn. Đơn giản chạm nút có 
biểu tượng “Nước Tinh Khiết” và mở vòi nước nhà bạn.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
1. EcoSphere là gì?
Sản phẩm EcoSphere giúp tạo ra môi trường sạch sẽ, an 
toàn để bảo vệ bạn và người thân vì một cuộc sống gia đình 
khỏe mạnh hơn.

2. Máy Lọc Nước EcoSphere là gì và nó hoạt động thế nào?
Máy Lọc Nước EcoSphere Water Purifier là một thiết bị công 
nghệ cao có thể kết nối trực tiếp đến vòi nước nhà bạn. Sử 
dụng công nghệ siêu lọc đột phá, máy lọc sẽ giúp cho 
nguồn nước máy trở nên vô cùng sạch sẽ và an toàn để bạn 
có thể uống và đảm bảo sức khỏe. Bảo vệ sức khoẻ của bạn 
bằng nước sạch, an toàn - không chứa chất độc, chất gây ô 
nhiễm và mầm bệnh hàng ngày.

3. Siêu lọc là gì và công nghệ này tốt hơn so với vi lọc hay 
không?

Siêu lọc là công nghệ tiên tiến hơn vi lọc, công nghệ chỉ dựa 
trên hệ thống carbon khối. Máy Lọc Nước EcoSphere đạt 
chuẩn công nghệ siêu lọc bởi vì nó bao gồm một màng lọc 
PES đặc biệt được sử dụng kết hợp với công nghệ carbon 
hoạt tính nén.

4. Tôi nên đặt Máy lọc nước EcoSphere ở đâu?
Thiết kế kiểu dáng đẹp, sạch sẽ và cao cấp của thiết bị giúp 
máy trông tuyệt vời khi lắp đặt ngay trên mặt bàn bếp của 
bạn. Miễn là bạn có thể kết nối với vòi nước và nguồn điện 
gần đó, bạn có thể đặt Máy Lọc Nước EcoSphere tại bất cứ 
nơi nào trong nhà của bạn.

5. Có bất kỳ hạn chế nào khi tôi sử dụng Máy Lọc Nước 
EcoSphere hay không?
Không đặt máy lọc của bạn nằm ngang hoặc lộn ngược.
Không xoắn bất kỳ dây hoặc ống vì có thể làm cho máy lọc 
nước của bạn hoạt động không chính xác. Máy Lọc Nước 
EcoSphere được sử dụng trong nhà cho nguồn nước đô thị và 
không nên đặt dưới ánh nắng trực tiếp, hoặc ở nơi nóng / lạnh 
bất thường, hoặc ngâm trong bất kỳ loại chất lỏng nào.

6. Tôi có thể sử dụng nước lọc tinh khiết cho bất cứ việc gì 
khác hơn ngoài việc mục đích tiêu dùng hàng ngày hay 
không?
Nước tinh khiết sau khi lọc qua Máy Lọc Nước EcoSphere 
an toàn cho bất kỳ mục đích sử dụng nào, từ uống trực tiếp 
và nấu ăn đến tắm rửa và làm vệ sinh. Bất cứ khi nào bạn 
cần nước sạch và an toàn, hãy dùng nguồn nước sau lọc 
qua Máy Lọc Nước EcoSphere của bạn.

7. Bao lâu tôi nên thay thế lõi lọc 3trong1?
Các hiển thị qua đèn LED trên thiết bị của bạn sẽ thông báo 
cho bạn biết khi hạn dùng của lõi lọc 3trong1 sắp hết và khi 
lõi lọc đã hết hạn. Xem bản hướng dẫn sử dụng để biết thêm 
chi tiết về cách hiển thị đèn LED cụ thể. Chu kỳ thay thế lõi 
lọc trung bình là 12 tháng, tùy thuộc vào chất lượng nước từ 
nguồn nước đô thị. Bạn có thể đặt mua lõi lọc 3trong1 mới 
tại Trung tâm phân phối Nu Skin tại địa phương của bạn 
hoặc mua trực tuyến tại www.nuskin.com.

8. Làm thế nào để tôi có thể thay lõi lọc 3trong1?
Để thay lõi lọc 3trong1, đơn giản chỉ cần xoay đầu lõi lọc 
cũ khoảng 1/4 vòng ngược chiều kim đồng hồ và lấy lõi lọc 
ra. Đặt lõi lọc mới vào, ấn xuống nhẹ nhàng và xoay theo 
chiều kim đồng hồ cho đến khi dấu chấm nhỏ trên lõi lọc nối 
khớp với biểu tượng khóa trên Máy Lọc Nước EcoSphere. 
Không cần có công cụ đặc biệt hỗ trợ và toàn bộ quá trình 
thay lõi lọc chỉ mất vài giây.

9. Tôi có cần thay đèn UV hay không?
Đèn UV được gắn vào bên trong thiết bị và được thiết kế để 
hoạt động hiệu quả mà không yêu cầu thay thế định kỳ.


