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Các dịch vụ giải khát tăng mạnh , đá bẩn ngày càng xuất hiện nhiều, trước tình hình đó Phó
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh đưa ra khuyến cáo, người tiêu dùng và các cơ sở
kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ nên mua đá tại các cơ sở sản xuất nước đá dùng liền được cấp
giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP và được công bố hợp quy, cơ sở có xét nghiệm định kỳ
về nguồn nước sử dụng và sản phẩm nước đá theo quy định. Ngoài ra, người tiêu dùng lưu ý
chọn mua đá sạch, dùng trong ăn uống là loại đá phải được đựng trong bao bì kín, hợp vệ sinh,
có đầy đủ nhãn mác, tên nhà sản xuất.

  

ÂÂÂ 

  

  

ÂÂÂ 

  

Nhằm giúp người dân tự bảo vệ sức khỏe của chính mình, Tập đoàn Hải Âu với các sản phẩm 
máy làm đá
tinh khiết xin đưa ra kinh nghiệm phân biệt đá viên tinh khiết pha lê sản xuất theo dây chuyền
đạt chuẩn và đá viên sản xuất thủ công ( máy làm đá Hải Âu khi kết hợp với lọc nước RO sẽ cho
ra đá viên sạch 99,9%): 

  

-Â Â Đá viên sản xuất thủ công, sử dụng nguồn nước giếng không qua quá trình xử lý, lọc hay
lắng cặn khi tan hết để lại cặn, vẩn đục. 

  

-Còn đá viên tinh khiết cho vào cốc nước vẫn trong suốt, có thể nhìn thấu sang bên kia. 
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-Â Â Đá viên tinh khiết lâu tan chảy gấp 4-5 lần so với đá viên gia công. 

  

-Â Â Khi đá viên tinh khiết tan hết, nước vẫn trong như nước khoáng.

  

ÂÂÂ 

  

ÂÂ 

  

Có thể bạn chưa biết, các sản phẩm máy làm đá viên của Tập đoàn Hải Âu đều được sản xuất
theo tiêu chuẩn Ý, các linh kiện chính được sản xuất từ nước ngoài, các nước có nền công
nghiệp phát triển mạnh như Pháp, Nhật Bản,…ÂÂÂ Không những vậy, Hải Âu cung cấp các
sản phẩm máy làm đá sạch  vì sức khỏe
cộng đồng mà còn là doanh nghiệp đầu tiên nêu ra được lợi thế tiết kiệm đến 50% năng lượng
so với các máy làm đá bên ngoài, giúp các đơn vị kinh doanh tiết kiệm tối ưu năng lượng với 
máy làm đá viên
Hải Âu.

  

ÂÂÂ 

  

  

ÂÂÂ 

  

Vì vậy, Tập đoàn Hải Âu luôn cam kết mang lại những sản phẩm máy làm đá sạch vì sức
khỏe của người tiêu dùng. 
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Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng ngay:

  

Trụ Sở Tập đoàn Hải Âu tại Hà Nội:

  

Địa chỉ: Số 72 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

  

Tel: 043.788.0246 - 0902.563.636 - 0913.102.168

  

Showroom tại Hà Nội: Số 78 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

  

Tel: 043.788.0246 - 0902.563.636 - 0913.102.168

  

Showroom tại TP.HCM:

  

Địa chỉ: Số 522, Hoàng Văn Thụ, phường 4 , Tân Bình, TP HCM

  

Tel: 086.292.3070 - 0905.855.366

  

Showroom tại Vinh:

  

Địa chỉ: Tòa nhà Trung Anh, KM2, Đại Lộ V.I Lê Nin
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Tel: 03.8668.9256 - 0902.563.636

  

ÂÂÂ 

  

ÂÂÂ 

  

ÂÂÂ 
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