
AIR KANGEN 
Change your water, Change your life 

Air adalah Kehidupan. Dengan Air KANGEN, membuat hidup jadi lebih hidup. (Riset Corp) 

 

Alkaline – Anti Oksidan – Micro Clustered 

 

Anda ingin sehat? Tetap aktif sampai usia tinggi dan awet muda? Ingin memiliki bisnis pribadi sambil 

berbagi buat orang yang membutuhkan (social business)? 

Silakan Konsumsi! Buktikan! Beritakan! Edukasi! Bagikan! 

Pada akhirnya Anda akan mendapat/memperoleh ‘sukacita’. 

Manfaat Air KANGEN (baca: Kanggeng -> kembali ke original): 

 Menetralkan Asam di tubuh 

 Meningkatkan Imunitas 

 Menghambat Penuaan 

 Detoksifikasi Racun 

 Hidrasi Maksimal 

 Menambah Cita Rasa pada Makanan 

 Menghilangkan Pestisida 

Penyebab Asam dalam Tubuh: 

 Kurang ber olahraga 

 Polusi (udara dan air) 

 Obat-obatan 

 Stress fisik dan mental 

 Makanan yang mengandung lemak tinggi 

 Bekerja melampaui batas 

Tanda Tubuh Anda Kelebihan Asam: 

 Gampang lelah 

 Bau Kurang Sedap 

 Nyeri Otot 

 Obesitas 

 MasalahKulit 

 Sering Sakit Lambung 

Apakah Air KANGEN itu? 

Kan-Gen dalam bahasa Jepang artinya “Kembali ke asal”. Air KANGEN adalah air yang diolah melalui 

proses ionisasi dengan mesin Leveluk yang memiliki karakter seperti air ajaib yang terdapat di Mekkah 

(Air Zam-Zam), Lourdes di Perancis, Nordenau di German, Tlacote di Mexico, dll. Air tersebut ternyata 

TERAPI AIR 

KELAS DUNIA 



memiliki 3 karakteristik yang sama, yaitu: pH Basa (Alkali), Anti-Oksidan Tinggi dan Micro-Clustered dan 

Air KANGEN memiliki 3 karakter tersebut. 

Air KANGEN dapat menyeimbangkan pH air didalam tubuh dan menetralisir tubuh kita dari asam dan 

mengembalikan tubuh kita ke kondisi yang seimbang. Sumber penyakit yang terjadi didalam tubuh, 

dikarenakan tingkat asam yang tinggi. 

Air KANGEN memiliki ORP (Oxidation Reduction Potential) yang negatif (-400 s/d -700), artinya memiliki 

anti oksidan yang sangat tinggi. Berguna untuk menetralisir radikal bebas, mematikan kuman dan 

bakteri berbahaya dalam tubuh serta dapat meremajakan seluruh sel-sel tubuh dan mencerahkan. 

Air KANGEN mengandung molekul yang sangat kecil (5-6 microcluster), dibandingkan dengan molekul 

air normal (15-20 molekul cluster), sehingga dapat terserap secara optimal di dalam tubuh. Dalam 60 

detik pertama molekul air KANGEN langsung diserap ke sel otak dan sel darah. 

Fakta Tentang Air KANGEN: 

 Satu-satunya perangkat ionisasi yang mendapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan serta 

ikatan dokter di Jepang yang beranggotakan 6500 dokter ahli terbaik dunia dan dokter-dokter 

ahli dunia lainnya. 

 Mendapatkan sertifikat Gold Sealed dari lembaga pengawasan air terbaik di USA; Water Quality 

Association dan berbagai macam sertifikasi lainnya. 

 Air KANGEN sudah di konsumsi di negara-negara maju sejak 40 tahun yang lalu, bahkan menjadi 

minuman selebriti Hollywood, atlet, tokoh dunia hingga artis di Indonesia. 

 Berbagai macam testimony kesembuhan penyakit yang di terapi dengan Air KANGEN dari 

seluruh dunia. 

Macam-macam masalah kesehatan yang bisa di terapi dengan Air KANGEN: 

Kanker | Diabetes | Darah Tinggi | Kelebihan Lemak | Stroke | Kolesterol | Asam Urat | Jantung | Ginjal 

| Liver | Radang Tenggorokan | Tumor | Alergi | Batu Ginjal | Polip | Bronchitis | Autisme | Paru-paru | 

Diare | Hepatitis | Siklus Haid | Tifus | Sembelit | Sakit Pinggang | Jerawat | Gatal-gatal | Ketombe | 

Keputihan | Psoriasis | Flek Hitam | Herpes | Bekas Luka | Rambut Rontok | Sariawan | Dan sebagainya. 

Anda ingin tubuh (internal dan eksternal) Anda sehat dalam jangka panjang? Kualitas hidup meningkat? 

Mari kita diskusi! 

Riset Foundation 

Mobile: 087878384820, BB: 21052478 

e-mail: retarigan@riset-online.com 

Website: www.riset-online.com 

--o0o-- 

“Your rich in your mind, Your future in your hand, Your health in your decision.” (Riset) 

‘Not just profit oriented, but Happiness Oriented’ 

http://www.kangenwater.co.id/; http://www.kangenwatermedan.com 
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