
Manfaat Air Kangen 

Keuntungan apa yang akan anda dapatkan dengan meminum Air Kangen? Kangen Water adalah cara 

terbaik untuk menghidrasi, menyeimbangkan pH tubuh, mendapatkan kesehatan optimal, 

menetralkan radikal bebas, mengurangi rasa sakit, dan masih banyak lagi… 

 

Kangen Water bermanfaat untuk mengembalikan tubuh dalam keadaan basa (alkaline) sehingga 

tubuh dapat mencegah dan mempercepat proses penyembuhan dari berbagai macam penyakit 

degeneratif seperti: Kelelahan, Eksim, Dermatitis, Jantung, Pencernaan dan Perut, Liver, Diabetes, 

Ginjal, Usus Besar,Osteoporosis, Tekanan Darah Tinggi, Stroke, bahkan Kanker 

Air alkali terionisasi merupakan sumber hidrasi yang sangat baik dan sehat, karena tidak hanya 
rasanya lebih lezat terhadap indera perasa di mulut, tetapi juga lebih mudah diserap oleh tubuh. 
Hal ini meningkatkan kelayakan air untuk diminum dan menghilangkan rasa cepat kembung dari 
minum air harian yang direkomendasikan 8 gelas per hari. Selain dari hasil penelitian air alkali ini, 
fakta bahwa banyak orang dapat merasakan perbedaan setelah meminumnya! 

 

Kangen Water adalah air dengan rasa yang terbaik. Air ini lembut dan menyegarkan. Dapat 
meresap ke dalam masakan dan meningkatkan cita rasa pada makanan.  

3. Micro Clustering.Study awal tentang air alkali menunjukkan bukti sebuah fenomena baru yang 

dinamakan “Micro Clustered”, yang mendefinisikan pengecualian pada molekul kecil yang 
“terstruktur” khusus pada air alkali. Banyak manfaat ditemukan dari hasil penelitian tentang 
fenomena ini. Fungsi utama Micro Clustered adalah untuk menghidrasi secara lebih baik. Kangen 
Water memiliki molekul yang kecil dengan ukuran 3-5 molekul. Air biasa memiliki ukuran 16-20 
molekul. Dengan Micro Clustered, Kangen Water dapat diserap tubuh lebih optimal dan secara dalam 
menghidrasi sampai ke sel-sel tubuh. 



 

4. Menetralkan Radikal Bebas. Kangen Water memiliki ORP (Oxidation Reduction Potential) yang 

negatif, artinya memiliki kekuatan antioksidan. Jika dikonsumsi harian, extra electron dalam Kangen 

Water dapat menetralisir radikal bebas dalam tubuh. 

 

5. Menyeimbangkan pH Alami Tubuh. Kangen Water dapat membantu meningkatkan pH alami tubuh 

menjadi basa/alkaline, dan dapat melawan radikal bebas yang dapat merusak sel sehat. Tubuh yang 

alkaline adalah tubuh yang sehat. 



 

7. Detoksifikasi dan Pembersihan. Ketika tubuh mengalami penumpukan asam/acid, tubuh 

memerlukan mekanisme detoksifikasi dan pembersihan berkala. Jika tubuh dapat membuang 

kelebihan acid dan limbah metabolisme secara berkala, maka tidak akan terjadi penumpukan limbah 

penyebab penyakit. Mengkonsumsi Kangen Water setiap hari dapat membantu membersihkan limbah 

tubuh dan detoksifikasi secara alami dari dalam tubuh. 

 

9. Antioksidan yang Powerful. Oksidasi terjadi secara alami setiap hari. Besi yang berkarat dan 
potongan buah apel yang berubah warna adalah salah satu contoh proses oksidasi. Oksidasi yang 
terjadi didalam tubuh dinamakan proses penuaan. Kangen Water memiliki kandungan antioksidan 6-8 
kali lebih besar dibandingkan teh hijau yang berkhasiat memperlambat proses penuaan. 

11. Meningkatkan Kesehatan Menyeluruh. Kangen Water diproduksi oleh Enagic Ionizer. Enagic 

diakui sebagai alat medis oleh asosiasi kedokteran di Jepang dan telah digunakan di beberapa rumah 
sakit di Jepang untuk penyembuhan pasien-pasien dengan penyakit-penyakit degeneratif. 



Pada tahun 1982 Mesin Kangen Water (Leveluk SD501)mulai masuk ke Amerika dan terus menyebar 
ke beberapa negara lainnya. Di Indonesia sendiri baru masuk pada tahun 1988 bermula dari Batam 

dan perlahan melalui program Direct Selling menyebar ke beberapa kota hampir diseluruh Indonesia 

sampai saat ini. Kini Kangen Water telah menjadi fenomena baru diseluruh dunia termasuk Indonesia, 
sudah saatnya kita ikut merasakan manfaat yang tidak terkira dari kesehatan sejati dengan komunitas 
Kangen Water. 

Kangen Water bermula dari penelitian para ahli pada tahun 1950-an dari Jerman dan Jepang terhadap 
mata air-mata air yang terdapat dibeberapa negara dimana mata air tersebut terkenal sejak ribuan 
tahun lalu sebagai Miracle Water. 

 

Pada tahun 1965 di Jepang melalui perusahaan Enagic melakukan riset dan pengembangan lalu 
mereka menciptakan suatu teknologi pengolah air dimana alat ini dapat digunakan setiap saat untuk 
kebutuhan rumah tangga, rumah sakit, perkantoran, restoran dll. Teknologi ini dikemas kedalam satu 
bentuk mesin pengolah air yang terkenal saat ini dengan type Leveluk SD501. Mesin ini bukan alat 
penyaring air atau sejenisnya melainkan telah mendapatkan pengakuan dan persetujuan dari 
pemerintah Jepang sebagai Alat Kesehatan (Medical Device). 

Kemampuan mesin ini tidak hanya bisa memproduksi air minum saja atau yang disebut “KANGEN 
WATER”, tetapi bisa menghasilkan 5 jenis air yang semuanya bermanfaat untuk kebutuhan kita 
sehari-hari. Teknologi telah mengantar kita kepada kemudahan dan kepraktisan sehingga 
memberikan manfaat untuk manusia. Namuan demikian pengetahuan dan inspirasi tersebut semua 
berasal dari Yang Maha Pencipta Alam Semesta. 

 

  



INFO KANGEN WATER 

Untuk Pemesanan, Hubungi : KONTAK : 085780440000 (SMS Only) PIN BB : 27FB4F2F 

 



 
Sumber: http://www.airkangensehat.com/air_kangen 
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