إيناجيك® دبي
ملف الشركة التعريفي

ا
أهًل ومرحباا بك في

إيناجيك® كانغن لمعدات المياه (ذ.م.م)
فرع دبي
يسعدنا اختيارك لشركة إيناجيك® لحياتك المهنية .إنها بالفعل الخطوة األولى نحو
النجاح .فهدفنا األساسي هو إمدادك بالمعلومات الهامة والمفيدة كي تفخر كونك أحد
ممثلي الشركة أمام اآلخرين ،ومشاركة تلك المعلومات معهم أثناء قيامك بالعمل مع
إيناجيك®.

عن إيناجيك

®

ع ّم تختلف إيناجيك® عن اآلخرين؟
ألكثر من أربعة عقود متواصلة ،باتت شركة إيناجيك® العالمية متربعة على عرش الريادة في تصنيع أنظمة تأين
المياه التي تحول مياه الصنبور العادية إلى مياه شرب نقية وصحية ومحللة كهربائياا وغنية بالهيدروجين النشط.
توزع هذه الشركة اليابانية عالمياا مئات اآلالف من أجهزة توليد مياه كانغن® إلى المنازل في شتى أنحاء العالم.

تعمل أنظمة مياه كانغن® من إيناجيك® على تحسين مصادر الحياة األكثر حيوية في الطبيعة
باستخدام أحدث التقنيات واألبحاث العلمية ،مدمجة مع الحرفية اليابانية الفائقة.
تعد شركة إيناجيك® العالمية الشركة الوحيدة في العالم التي تعمل على ترشيح المياه ،وتوزيع المؤينات القلوية
قيا اما بذاتها من خًلل منشأتها الخاصة في اليابان المصنعة للمعدات األصلية ( ،)OEMوعمليات مراقبة الجودة
المعتمدة من األيزو ( .)ISOفلزا اما على كافة العاملين بالمنشأة إتقان المعرفة التكنولوجية عالية المستوى،
وتمتعهم بالكفاءة العالية طوال عملية التصنيع بأكملها ،بما في ذلك التطوير ،واإلنتاج ،والتوريد ،وتقديم الخدمات.

ثقافة الشركة ،والنمو الذاتي ،وفرص العمل
تؤمن شركة إيناجيك® بسياسة التسويق الشخصية من خًلل تمكين األشخاص من نظام البيع المباشر باعتباره
النظام التسويقي الرسمي للشركة .فيحب موزعونا المستقلون والمتحمسون التحدث عن فوائد مياه كانغن® أمام
اآلخرين وبناء ثرواتهم الشخصية في الوقت ذاته.
يدعم موزعونا بعضهم البعض كعائلة واحدة متحدة للوصول إلى النجاح العالمي المنشود .يشار إلى فرصة العمل
مع إيناجيك® أحياناا باسم "النمو الذاتي مع خطة استحقاق أرباح" ،حيث أن هدفنا هو نمو فريقنا مادياا،
وباعتباراتهم الذاتية.
نتيجة لهذه المنهجية المهنية ،يمكن لموزعينا العالميين تحقيق الحرية المالية ،وتحقيق أحًلمهم أثناء الترويج لمنتج
يؤمنون به ،ويحبونه حقاا.

األحداث العالمية واالجتماعات
تعلّم ،وواصل النمو ،وتواصل مع موزعين آخرين من إيناچيك
في مؤتمرات إيناچيك العالمية ال ُمقامة في الس فيجاس بالواليات
المتحدة سنويًا .إضافةً إلى ذلك ،هناك الكثير من الفرص المحلية
للتعامل مع أعضاء فريق إيناچيك .ابحث عن أقرب حدث
برعاية أحد الموزعين للحصول على الدعم ،وتلقّي التدريب من
اآلخرين الذين يشاركونك روح الصحة الحقيقية.

تستند منهجية الشركة على ثالثة مبادئ رئيسة:
يتشارك كل منا في رغبته بنفس الغايات في الحياة .ففي نهاية المطاف ،نشترك جميعاا في رغبتنا أن ننعم بالصحة
والثراء والسعادة .وهذا ما تستند عليه منهجية شركتنا متمثلة في الثًلث مبادئ التالية:

 .1الوصول إلى الصحة البدنية الصحيحة من
خًلل مياه شرب نقية وصحية.

 .2الوصول إلى الصحة المادية الصحيحة
من خًلل فرصة عمل تجني الثروات.

 .3الوصول إلى الراحة النفسية الصحيحة خارج
األطر النمطية من خًلل فرصة التطور الذاتية
وتحقيق االكتفاء في جميع جوانب الحياة.

هدفنا هو نشر هذه الحقيقة الثالثية في شتى بقاع العالم.
عندما تقوم بشراء منتج بهذا الحجم ،الشك في أنك ترغب في اإللمام بكافة المعلومات الممكنة عن الشركة
المصنعة ،ومنهجية الشركة ،وخدمة العمًلء ،وجودة المنتج .لهذا ندعوك لنظرة فاحصة على ماهية إيناجيك®.

صنع في اليابان
يتم تجميع أجهزتنا بشكل ذاتي من قبل الحرفيين المهرة ،ثم فحصها
واختبارها واعتمادها من قبل مهندسي مراقبة الجودة ال ُمد ّربين تدري ًبا
فائقًا.
تمتع بدعم سريع وف ّعال من الف ّن ّيين ذوي الخبرة لدينا ،ومراكز الخدمة
الدولية عند الحاجة .اسأل دائ ًما موفري نظام تأين المياه عن نوع خدمة
الدعم والضمان الذي ستحصل عليهما منهم.

كلمة الرئيس التنفيذي
أساس الحيوية والعمر المديد هو المياه

"تحتفل إيناجيك® بعامها السابع واألربعين في يونيو/
حزيران من العام الجاري كشركة متخصصة في
تصنيع أنظمة وأجهزة تولد تأين المياه عالية الجودة.
إذ تتعهد إيناجيك® اليوم بإحداث ثورة في مجال
الصحة الحقيقية في أشكالها الثًلثة البدنية ،والمادية،
والنفسية ،وذلك من خًلل دعم آالف األشخاص لها
حول العالم.
يتكون  ٪70من جسم اإلنسان من المياه .ولن نبالغ
عند القول إن "أساس الحيوية والعمر المديد هو
المياه" .وعليه؛ تقدم إيناجيك® مياه آمنة يمكن
استخدامها بثقة لفوائدها في الصحة العامة،
وآثارها لنضارة البشرة ،والتعقيم ،والطهي.
تعد إيناجيك® شركة متكاملة لتطوير ،وتصنيع ،وبيع ،وتقديم خدمات تكنولوجيا تأين المياه القلوية.
مع تواصل تطور تكنولوجيا المعلومات ،نشهد اليوم عصر "التسويق التكنولوجي البشري" .حيث تعتمد حيوية السوق
اآلن على دمج التكنولوجيا المتقدمة مع العًلقات الشخصية بين البشر .تتعاون إيناجيك® مع شبكة دولية من المكاتب،
وآالف الموزعين حول العالم لنشر كلمتي "المياه والصحة" إبان بنائها شركة عالمية ذات عمليات دولية".

أوشيرو هيروناري
الرئيس التنفيذي لشركة إيناجيك® العالمية
()2021
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اإلنجازات
بدأت العمليات التجارية التخصصية من شركة سوني – نواة االنطًلق لشركة إيناجيك® – في التوسع في نطاق أوكيناوا،
اليابان
®
تم اعتماد مصنع إيناجيك بأوساكا كمنشأة لتصنيع األجهزة الطبية من قبل وزارة الصحة والرعاية االجتماعية اليابانية.
®

أصبحت الشركة متخصصة في مياه كانغن استناداا إلى فلسفة "الصحة الحقيقية".
تغير اسم الشركة إلى إيناجيك®.
تم افتتاح مكتب شيناغاوا بمحافظة طوكيو .ومن ثم إرساء قواعد نظام الثمان النقاط ( )8-Pointللبيع.
تم طرح إيناجيك® لمبيعات المنتج األساسي Leveluk® DX
باتت سلسلة  ®Levelukمن أجهزة مياه كانغن® موصى بها فقط من قبل الجمعية اليابانية للوقاية من أمراض الشيخوخة.
تم تأسيس إيناجيك® اليابان ومقرها سابورو.
صا في تقديم الخدمة وتوفير عمليات الصيانة.
تم إنشاء قسم إيناجيك® للخدمات متخص ا
®
تم تعيين "العام الدولي الواحد  ."Global Year Oneتم تدشين العمليات التجارية الدولية ،وولدت شركة إيناجيك
بالواليات المتحدة .Enagic® USA, Inc
®
تم طرح طرازي  Super 501و ® ANESPAمن سلسلة .Leveluk
تم افتتاح إيناجيك® أمريكا في لوس أنجلوس.
تم تأسيس إيناجيك® تايوان ومقرها تايبيه ،وتم تأسيس فرع إيناجيك® بأمريكا في هاواي بهونولولو.
تم افتتاح مصنع يانبارو للمواد الطبيعية في أوكيناوا ليبدأ في إنتاج المكمًلت الغذائية المعروفة باسم أوكون ®.Ukon
تم تسجيل مصنع يانبارو للمواد الطبيعية كمنشأة .FDA
®
نصحت الجمعية اليابانية للوقاية من أمراض الشيخوخة باستخدام .Kangen Ukon
تم افتتاح إيناجيك® أمريكا في نيويورك.
بدأت مبيعات .Kangen Ukon® Sigma
تم طرح طراز  SD501من سلسلة ®Leveluk
تم افتتاح إيناجيك® أمريكا في شيكاغو.
تم طرح طرازي  DXIIو  JRIIمن سلسلة ®.Leveluk
تم تأسيس فرع إيناجيك® في هونج كونج.
تم تسجيل مصطلح ® KANGEN WATERكعًلمة تجارية في الواليات المتحدة.
تم تسجيل إيناجيك® أمريكا كعضو رسمي في جمعية البيع المباشر (.)DSA
تم تأسيس إيناجيك® كندا في فانكوفر.
تم طرح طراز  Under-the-Counterالمستتر أسفل الحوض من سلسلة ®.Leveluk
تم تأسيس إيناجيك® أوروبا والمعروفة باسم  GmBHفي دوسلدورف ،ألمانيا.
تم تشكيل فريق إيناجيك® بيسبول (كرة القاعدة) للهواة.
تم تأسيس شركة إيناجيك® لألنظمة الرياضية.
تم تأسيس إيناجيك® المكسيك في مونتيري.
تم افتتاح إيناجيك®  Natural Hot Spring Aromaفي أوكيناوا.
تم افتتاح إيناجيك® أمريكا في داالس.
تم تأسيس شركة إيناجيك® إيطاليا في روما.
تم تأسيس شركة إيناجيك® أستراليا في سيدني.
تم إصدار نظام إيناجيك® للمرشحات المزدوجة . Enagic® Dual Pre-Filter System
تم تأسيس إيناجيك® الفلبين في مدينة ماكاتى.
تم تأسيس إيناجيك® كوريا الجنوبية في سيول.
تم تأسيس مركز خدمة إيناجيك®  USAفي سياتل.
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تم منح إيناجيك® العًلمة التجارية لنموذج األعمال الحصري المكون من الثمان نقاط (.)8-Point
حصلت إيناجيك® على شهادة جمعية جودة المياه .WQA
تم افتتاح إيناجيك® أمريكا في فلوريدا.
تم تأسيس إيناجيك® في سنغافورة.
تم افتتاح منتجع إيناجيك® للغولف في أوكيناوا.
تم تأسيس شركة إيناجيك® كندا في تورنتو.
تم تأسيس شركة إيناجيك® بماليزيا في كوااللمبور.
تم إنشاء مركز تدريب إيناجيك® بالبرتغال.
تم تأسيس إيناجيك® تايًلند ومقرها بانكوك.
تم إنشاء مركز تدريب إيناجيك® برومانيا.
تم تأسيس إيناجيك® أندونيسيا ومقرها جاكرتا.
تم تأسيس إيناجيك® البرازيل ومقرها سوروكابا.
إقامة مؤتمر إيناجيك® العالمي ،والذكرى األربعين للشركة في أوكيناوا ،اليابان.
تم طرح طراز  K8من سلسلة ®.Leveluk
تم تأسيس إيناجيك® منغوليا.
تم تأسيس إيناجيك® روسيا ومقرها موسكو.
تم تأسيس إيناجيك® الهند ومقرها بنغالور.
تدشين مبيعات أرز كانغن.
االفتتاح الكبير لجمعية إيناجيك للثمان نقاط المعروفة باسم .E8PA
®

تم تأسيس إيناجيك دبــــــي
®

الذكرى  45لشركة إيناجيك العالمية.
تم تأسيس إيناجيك® اليابان في فوكوكا.
تم افتتاح إيناجيك® كوريا الجنوبية في بوسان.
تم طرح طراز  JrIVمن سلسلة ®.Leveluk

 40فــــــــرع 23 ،دولـــــــــــة

عن المصنع- :
تقنيات مياه مبتكرة
من خًلل دمج أحدث األبحاث العلمية والحرفية اليابانية الفائقة مع أكثر موارد الطبيعة حيوية للحياة؛ أال وهو الماء،
باتت إيناجيك® رائدة في أنظمة توليد مياه كانغن® المستمرة .فمنذ عام  ،1974تخصصت إيناجيك® في توفير تقنيات
تأين المياه القلوية بالمنزل .عليه؛ تتلخص مهمتنا في توفير الصحة والعافية على المستوى الدولي من خًلل خط إنتاجنا
القياسي الذهبي.
تفتخر إيناجيك® بكونها واحدة من شركات تنقية وتأين المياه الوحيدة في العالم الحاصلة على أربع شهادات متميزة من
جمعية جودة المياه ( - )WQAواحدة من أقدم وأعرق الجمعيات التجارية الدولية غير الهادفة للربح في العالم .كرمت
جمعية  WQAشركة إيناجيك® بمنحها جائزة الختم الذهبي ،وهي جائزة مرموقة ال تمنح إال لمنتجي مياه الشرب فائقة
الجودة ،واألكثر موثوقية .فمستوى التميز والجودة والرعاية التي أظهرتها شركة إيناجيك® قد وضعها بعيداا عن أي
منتج آخر لتأين المياه في جميع أنحاء العالم باعتبارها الرائدة في هذا المجال.

معالم المصنع

العنوان

هيدا-كيتا ،مدينة كاتانو ،أوساكا ،اليابان

ص.ب576-0017 .

ت+81-72-893-2290 /

تجميع الجهاز

إنتاج المرشحات

حقن البالستيك

كشف المياه

كشف الدوائر الكهربائية

معالجة المعادن

مياه كانغن®- :
ماذا تعني مياه كانغن®؟
كانغن تعني "العودة إلى األصل" باللغة اليابانية .مياه كانغن® هي مياه قلوية يتم إنتاجها
®

بواسطة جهاز تأين المياه القلوية ،وأجهزة تنقية المياه من إيناجيك .تستخدم مياه كانغن
في اليابان ألكثر من  40عا ًما للمساعدة في استعادة الجسم لتوازنه وعودته إلى حالته

األصلية القلوية .يمكن لهذه األجهزة تحويل مياه الصنبور العادية إلى مياه شرب قلوية
صحية ومنقاة ،تتفوق في كفائتها على كل من مياه الصنبور العادية ،والمياه المنقاة
المعبأة باألسواق.

تتميز مياه كانغن® بقدرتها على االختزال السلبي أو ما يعرف باسم
 ،Negative ORPوأنها مياه غير مؤكسدة.

تحتفظ مياه كانغن® بمختلف المعادن التي تفتقد إليها المياه المعبأة أثناء
عمليات التنقية والتعبئة والتخزين.

يساعدك قرارك بشرب المياه القلوية على استعادة جسدك لحالة توازنه
األصلية .فمياه كانغن® هي طريقة مثلى ،ومنعشة ،ونقية ،ورائعة للتمتع
بصحة مثالية!

خصائص مياه كانغن®- :
غنية بالهيدروجين النشط
من خًلل عملية التحليل الكهربائي ،تتحول مياه الصنبور لديك إلى مياه
كانغن® غنية بالهيدروجين النشط ).(-OH
مياه كانغن® عبارة عن تركيز عا ٍل من الهيدروجين النشط ) (-OHحيث
إنه أحد مضادات األكسدة الفعالة التي تنتشر بسرعة عبر أغشية الخًليا
وبإمكانه تقليل الجذور الحرة ،والحد من اإلجهاد التأكسدي.

األكسدة واالختزال السلبي Negative ORP
تتميز المياه النشطة الغنية بالهيدروجين بإظهار قيمة سلبية لجهد االختزال
 .Negative ORPتشير قيمة جهد االختزال ( )ORPالمرتفعة (بالقيم
الموجبة) إلى أن مادة ما لديها قادرة على األكسدة بصورة أعلى .فيما
معناه ،بالنسبة لإلنسان ،يكون معدل  ORPاإليجابي أو المرتفع هو
األفضل لًلستخدام الخارجي الجسم (التنظيف والتعقيم) ،وليس للشرب.
وتشير قيمة جهد االختزال ( )ORPالمنخفضة (بالقيم السالبة) إلى أن مادة
ما لديها قدرة أعلى على مقاومة األكسدة ،ويفضل تناولها عن طريق الفم.
سا ها اما للغاية لتحديد مدى جودة المياه مثلها كمثل الرقم الهيدروجيني تما اما.
تعد قيم  ORPمقيا ا

القلوية
كما هو الحال مع معظم األشياء في الحياة ،تبدأ الصحة المثلى بالتوازن.
يجب أن تحافظ أجسامنا على توازن درجة الحموضة  ،7.365وهي قلوية
إلى حد ما .ولكي يتم تحديد ما إذا كانت المادة حمضية أو قلوية ،يتم
استخدام مقياس الرقم الهيدروجيني .pHعلى هذا المقياس نجد أن الرقم
 7.0يشير إلى المحايد .فما يفوق الرقم  7يعتبر قلوياا ،وما يدنو عنه يعتبر
حمضياا.

فوائد المياه المحللة كهربائيًا- :
مياه كانغن® القوية عالية القلوية
ليست مخصصة للشرب
رقم 11.5
للتنظيف والتطهير
تحضير الطعام
تقوم بإزالة المبيدات ،والمواد الحافظة ،والمواد الكيميائية .سيصبح الطعام أكثر لذة بعد
غسله بمياه كانغن® القوية عالية القلوية.
إزالة الشوائب الدهنية
يمكنها تنظيف الزيوت وإزالة الشوائب الصعبة من فتحات التهوية ،والموقد ،ورائعة للتخلص من بقع المرحاض
العنيدة ،وإزالة آثار القهوة وصوص الصويا ،وبقع الزيت بسهولة .تساعدك في استهًلك كميات أقل من المنظفات عند
غسل األطباق ،وتوفير فواتير المياه.

مياه كانغن

®

رقم  .9.5 ~ 8.5صحية للشرب،

ورعاية الصحة ،وتساعد على تكيف حالة الجسم

تناولها يوميًا
يوصى بشرب مياه كانغن® الغنية بالمعادن والهيدروجين النشط بصورة يومية ،وذلك
نظرا لقدرتها الفائقة على القضاء على المصادر الرئيسية لألمراض البشرية بشكل فعال
ا
كاألحماض ،وجذور األكسجين الحرة.

إعداد الشاي والقهوة
تضفي قابليتها للذوبان مزيداا من اإلشراق في لون الشاي والقهوة ،ومزيداا من الثراء في نكهتيهما ،مما يوفر من كميات
أوراق الشاي وحبوب القهوة المستخدمة.

الطهي
يتم استخدامها لغسل األرز وطهيه ،مما يجعل األرز لذيذاا وأكثر نعومة ،والحفاظ عليه من التلف أو تغيير اللون.
استخدامها في غسل الخضار قبل الطهي يمكن أن يزيل الطعم غير المرغوب ألعشاب األرقطيون ،البصل ،براعم
ارا .يؤدي غسل اللحوم ونقعها ،ثم
الخيزران ،السرخس ،اآلستر  ...إلخ ،مما يجعل الخضراوات أكثر نضارة ا وأقل صف ا
®
غسلها مرة أخرى إلى إزالة شوائب الدم ،وروائح السمك الكريهة بكل سهولة .يمكنك الطهي باستخدام مياه كانغن من
االستمتاع بنكهة مكونات الطعام بالكامل ،ويمكن طهيها بسهولة ويسر دون داعي للمزيد من التوابل ،أو استهًلك
المزيد من الطاقة.

المياه النقية
رقم  7.0صالحة للشرب
مياه طبيعية نقية وآمنة

تناول العقاقير وتحضير أغذية األطفال
يزيل المرشح متعدد الطبقات عالي األداء العديد من المواد العالقة في المياه ،مثل الكلور والرائحة وما إلى ذلك .فتغدو
مياه الصنبور العادية منقاة ومناسبة لتناول العقاقير ،وإعداد الحليب ،ووجبات األطفال.

مياه

حمضية رقم 6.0 ~ 4.0

غير صالحة للشرب

للتطهير ونضارة البشرة

مياه نضارة البشرة
تعمل المنشطات القوية بهذا النوع من المياه على شد مسام الجلد وترطيبها .ويمكنها أن
تؤدي إلى تعزيز حماية الجسم عند استخدامها وقت االستحمام .تستخدم أيضاا كالبلسم عند
غسل الشعر بالشامبو للحصول على شعر ناعم والمع .وكذلك تستخدم للعناية بالحيوانات
األليفة.
المعكرونة المطهاة ،األطعمة المخفوقة ،األطعمة المجمدة
تجعل المعكرونة أكثر انتفاشاا ،وتضفي على األطعمة المحمرة قرمشة ولذة أكثر عند تحضيرها ،فًل تلدن بسهولة.
رش األطعمة بالمياه الحمضية عند التجميد يجعلها تحتفظ بنكهتها عند الذوبان بما في ذلك األسماك والروبيان.
التنظيف والتلميع
تقوم بإزالة األوساخ الصلبة من األرضيات ،وبًلط السيراميك وما إلى ذلك دون ترك بقايا لزجة .تضفي لمعاناا عا ٍل
على المرايا ،والنظارات ،واألغراض الزجاجية ،والنوافذ عند استخدامها لتنظيفهم.

مياه شديدة الحموضة

رقم 2.5

غير صالحة للشرب

التنظيف والتطهير
تعقيم أدوات المطبخ
لتعقيم السكاكين ،وألواح التقطيع ،ومناشف الصحون ،ومناشف المطبخ ،وما إلى ذلك
(يجب شطفها بمياه كانغن® القوية عالية القلوية ،ثم غسلها بالمياه شديدة الحموضة
نظرا لشدة الحموضة ،يرجى مسح وتجفيف األواني
لتعقيم أكثر فعالية) .ولكن ،ا
المعدنية تما اما.
النظافة الشخصية ،تطهير المنزل ،االستفادة منها في المشروعات التجارية
احتفظ بزجاجة رش في الحمام والمرحاض لسهولة الوصول إليها لتعقيم اليدين ،أو فرشاة األسنان ،أو الستخدامها
كغسول للفم .يمكن استخدامها أيضاا على نطاق واسع لحل مشاكل الجلد ،والعناية بالجروح ،وتطهير الفم ،واالغتسال
لمنع التلوث ،ولتنظيف شعر الحيوانات األليفة .تستفيد مختلف المؤسسات كذلك من استخدام المياه شديدة الحموضة في
أغراض التعقيم والتطهير نذكر منها صالونات التجميل ،وصالونات الحًلقة ،والمطاعم ،ومراكز الرعاية النهارية،
ومتاجر الحيوانات األليفة ،والمدارس بشكل كبير ،وغيرهم من المشروعات التجارية.

* تعتمد قيمة الرقم الهيدروجيني بصورة أساسية على
مصدر المياه المحلي ،وطرق تخزين المياه ،وأنابيب/
صهاريج تغذية المياه بالمبنى ،وكل مرشح لجهاز
المياه ،والصيانة الدورية لجهاز المياه.

يقوم معزز التحليل
الكهربائي بالعمل والتفريغ
فقط عن إنتاج المياه شديدة
الحموضة أو المياه القوية
عالية القلوية.

أنابيب مرنة

خرطوم ثانوي

مرشح تنقية المياه

معـزز التحليل الكهربائي

مياه كانغن®،
مياه كانغن® القوية
عالية القلوية

مياه حمضية،
مياه شديدة
الحموضة

مياه صنبور
(غليسيرول – ملح الكلس الحامض)

عملية التحليل الكهربائي:
الخطوة  :1الترشيح يقوم المرشح الداخلي عالي الجودة بتصفية الكلور ،وإزالة الطعم ،والروائح الكريهة ،ويقلل من
الرواسب حتى  5ميكرومتر إلنتاج مياه منقاة.
كبريتيت
الكالسيوم
* ال يغني استخدامك لوحدات ترشيح خارجية عن ضرورة استخدام
مرشح إيناجيك الخاص المثبت بالجهاز المستخدم ،واستبداله
بصورة دورية  ،وذلك لضمان جودة المياه الناتجة عن
عملية التحليل الكهربائي.

حبيبات كربون
نشطة مضادة
للجراثيم

شِّح
م َر ّ
ميكاني ِّك ّي

مياه منقاة
المياه األصلية (مياه الصنبور)

غاز الهيدروجين

®

مياه كانغن

عملية التحليل الكهربائي
أكسجين

أيونات الهيدروكسيد

مياه حمضية

أيونات الهيدروجين

*

الخطوة  :2التحليل الكهربائي - :يتم فصل المياه المرشحة إلى جزيئات حمضية وقلوية من خًلل عدة صفائح
وأغشية لألقطاب الكهربائية مصنوعة من التيتانيوم المطلي بالبًلتين .،تنفصل على إثرها المياه إلى ( -OHأيونات
الهيدروكسيد) و ( +Hأيونات الهيدروجين).
تتفاعل أيونات الهيدروجين مع اإللكترونات المعطاة بواسطة الكاثود (القطب المشحون السالب) ،لينتج عنها
الهيدروجين الجزيئي  ،H2وتبقى أيونات الهيدروكسيد ،مما يجعل المياه أكثر قلوية حول الكاثود .أما على الجهة
األخرى ،بالقرب من األنود (القطب المشحون الموجب) ،تعطي أيونات الهيدروكسيد اإللكترونات إلى القطب
الموجب ،وينتج عنها في نهاية عملية التحليل غاز األكسجين  ،O2وتبقى أيونات الهيدروجين ،مما يجعل المياه أكثر
حمضية حول األنود .يتم فصل نوعي المياه بواسطة األغشية ويتم إطًلقهما من من خًلل أنبوبين مختلفين.

* يتباين عدد الصفائح حسب طراز الجهاز.

®

أي من أجهزة مياه كانغن

األمثل بالنسبة لك؟

الجهاز القوي
ذو الثما ِّن صفائح
المضاد لألكسدة

LEVELUK® K8

)LEVELUK® 8 (K8
تضمن خًليا التحليل الكهربائي مع  8صفائح وأغشية
لألقطاب الكهربائية المصنوعة من التيتانيوم المطلي
بالبًلتين إنتاج عالي للطاقة.

تعمل شاشة  LCDكبيرة الحجم تسهل رؤيتها على تسهيل
عملية التشغيل حيث أنها مزودة بلوحة تعمل باللمس.

ثمان صفائح وأغشية لألقطاب الكهربائية عالية الطاقة
 .1خاليا التحليل الكهربائي مزودة ب ِّ
تعمل شاشة  LCDكبيرة الحجم تسهل رؤيتها على تيسير عملية التشغيل حيث أنها مزودة بلوحة تعمل باللمس .يقوم
الجهاز بإنتاج كمية مناسبة من المياه المحللة كهربائياا ،والتي تصل قيمة جهد االختزال ) )ORPالخاصة بها
إلى -850 mVحيث تتميز بآثارها الجيدة الفريدة .تحتوي مياه كانغن® على الكثير من األيونات السالبة (أيونات
الهيدروكسيد  (-OHواأليونات الموجبة (أيونات الكالسيوم وغيرها) الناتجة عن التحليل الكهربائي ،كما أنها تحتوي
على الهيدروجين النشط( .يتباين ذلك على اختيار المياه األصلية ،ومن ثم المياه الناتجة)

 .2شاشة  LCDكبيرة الحجم وسهلة العرض مع لوحة تعمل باللمس تجعل من السهل
تشغيله.
يتم إخطارك من خًلل شاشة عرض  LCDكبيرة الحجم سهلة االستخدام ،تتسم بخصائصها المختلفة حيث تعمل
باللمس ،ومزود بها دليل توجيه صوتي.
تخطرك شاشة  LCDجنباا إلى جنب مع الموجه الصوتي بنوعية المياه التي يتم إنتاجها (مياه كانغن® القوية عالية
القلوية ،مياه كانغن® ،أو المياه الحمضية ،أو المياه شديدة الحموضة* ،أو المياه النقية اآلمنة وغيرها من المعلومات
الضرورية) .األمر سهل للغاية حيث أدى استخدام لوحة شاشة اللمس إلى تيسير عملية التشغيل بشكل كبير.
* عند الضغط على زر المياه شديدة الحموضة ،فإن الخرطوم الثانوي يطلق مياه شديدة الحموضة ،واألنبوب المرن
يطلق مياه كانغن® القوية عالية القلوية في الوقت ذاته.

ثمان لغات ،وموجه صوتي.
 .3سهل االستخدام مع شاشة ب ِّ
للعرض والتوجيهات الصوتية ،يمكنك االختيار من بين ثمان لغات :اليابانية واإلنجليزية والفرنسية واأللمانية
والصينية واإليطالية واإلسبانية والبرتغالية (تتغير التوجيهات الصوتية تلقائياا عند تغيير لغة العرض).

 .4دعم مدخالت الطاقة متعددة الجهد ،يمكن استخدامها في أي مكان في العالم.
يدعم هذا المنتج مدخًلت الطاقة متعددة الجهد التي يمكن استخدامها في أي مكان في العالم (يختلف قابس إمداد
الطاقة المرفق حسب بلد االستخدام)

الطراز البالتيني
لالستخدام المنزلي المطلق

LEVELUK® SD501 PT

SD501 Platinum
ذيع صيت  Leveluk® SD501 Platinumعلى نطاق
واسع ،واليوم يستخدم في  82دولة .فهو قادر بذاته على إرسال
جميع اإلشعارات بخمس لغات! (اإلنجليزية ،األلمانية،
الفرنسية ،اإليطالية ،اإلسبانية)
تتغير إشعارات جهاز البًلتينوم الجديد إلى اللغة المرغوب بها
بسهولة ويسر! مزود بسبع صفائح وأغشية لألقطاب الكهربائية
المصنوعة من التيتانيوم المطلي بالبًلتين لضمان إنتاج الطاقة
الكافية .سهل االستخدام ومصمم بشكل مدمج.

سبع صفائح كهربائية ،قوي ومصمم بشكل مدمج.
 .1خاليا التحليل الكهربائي مزودة ب ِّ
يقوم بإنتاج كمية مناسبة من المياه المحللة كهربائياا والتي تصل قيمة جهد االختزال ( )ORPالخاصة بها إلى -
 800 mVحيث تتميز بآثارها الجيدة الفريدة .تحتوي مياه كانغن® على الكثير من األيونات السالبة (أيونات
الهيدروكسيد  )-OHواأليونات الموجبة (أيونات الكالسيوم وغيرها) الناتجة عن التحليل الكهربائي ،كما أنها
تحتوي على الهيدروجين النشط( .يتباين ذلك حسب المياه األصلية ،ومن ثم المياه الناتجة عن الجهاز)

®

سِّن للتحليل الكهربائي ،ينتج مياه شديدة الحموضة ،ومياه كانغن
 .2مجهز بخزان مح ّ
القوية عالية القلوية بشكل ثابت ومستمر.

يتكبد عنك الخزان المدمج لمحسن التحليل الكهربائي عناء إضافة محسن التحليل الكهربائي الضروري للحصول على
مياه شديدة الحموضة ،ومياه كانغن® القوية عالية القلوية .يسمح لك بإنتاج هذه األنواع من المياه بشكل ثابت ومستمر
لترا من المياه شديدة
ويتسم بتأثيراته الممتازة .ينتج عن حقن محسن التحليل الكهربائي ( 400جم) حوالي  30 ~ 20ا
الحموضة لمدة ثًلثين دقيقة( .يعتمد هذا الرقم على نوعية المياه)

 .3يتم إخطارك من خالل شاشة عرض  LCDكبيرة الحجم ودليل التوجيه الصوتي .لوحة
سهلة االستخدام بلمسة واحدة.
®

يتم إخطارك بالمياه التي يتم إنتاجها عن طريق شاشة عرض  LCDكبيرة الحجم ،والموجه الصوتي (مياه كانغن
القوية عالية القلوية ،مياه كانغن® ،أو المياه الحمضية ،أو المياه شديدة الحموضة* ،أو المياه النقية اآلمنة وغيرها من
المعلومات الضرورية) .األمر سهل للغاية ،ال تحتاج سوى لمسة زر لتشغيل الطاقة ألعلى أو ألسفل لتحديد نوع المياه
التي ترغب في الحصول عليها.
* عند الضغط على زر المياه شديدة الحموضة ،فإن الخرطوم الثانوي يطلق مياه شديدة الحموضة ،واألنبوب المرن
يطلق مياه كانغن® القوية عالية القلوية في نفس الوقت.

نموذج االستخدام المنزلي المطلق

LEVELUK® SD501

SD 501
مزود بسبع صفائح وأغشية لألقطاب الكهربائية المصنوعة من
التيتانيوم المطلي بالبًلتين لضمان الطاقة الًلزمة .سهل
االستخدام ومصمم بشكل مدمج.

سبع صفائح
 .1خاليا التحليل الكهربائي مزودة ب ِّ
لألقطاب الكهربائية ،قوي ومصمم بشكل مدمج.
يقوم بإنتاج كمية مناسبة من المياه المحللة كهربائياا التي تصل
قيمة جهد االختزال ( )ORPالخاصة بها إلى - 800 mVوالتي تتميز بآثارها الجيدة الفريدة .تحتوي مياه كانغن® على
الكثير من األيونات السالبة (أيونات الهيدروكسيد  (-OHواأليونات الموجبة (أيونات الكالسيوم وغيرها) الناتجة عن
التحليل الكهربائي ،كما أنها تحتوي على الهيدروجين النشط( .يتباين ذلك على اختيار المياه األصلية ،ومن ثم المياه
الناتجة)

®

سِّن للتحليل الكهربائي ،ينتج مياه شديدة الحموضة ،ومياه كانغن
 .2مجهز بخزان مح ّ
القوية عالية القلوية بشكل ثابت ومستمر.

يتكبد عنك الخزان المدمج لمحسن التحليل الكهربائي عناء إضافة محسن التحليل الكهربائي الضروري للحصول على
مياه شديدة الحموضة ،ومياه كانغن® القوية عالية القلوية .فيسمح لك بإنتاج هذه األنواع من المياه بشكل ثابت ومستمر
لترا من المياه شديدة
ويتسم بتأثيراته الممتازة .ينتج عن حقن محسن التحليل الكهربائي ( 400جم) حوالي  30 ~ 20ا
الحموضة لمدة ثًلثين دقيقة( .يعتمد هذا الرقم على نوعية المياه)

 .3يتم إخطارك من خالل شاشة عرض  LCDكبيرة الحجم ودليل التوجيه الصوتي .لوحة
سهلة االستخدام بلمسة واحدة.
®

يتم إخطارك بالمياه التي يتم إنتاجها عن طريق شاشة عرض  LCDكبيرة الحجم ،والموجه الصوتي (مياه كانغن
القوية عالية القلوية ،مياه كانغن® ،أو المياه الحمضية ،أو المياه شديدة الحموضة* ،أو المياه النقية اآلمنة وغيرها من
المعلومات الضرورية) .األمر سهل للغاية ،ال تحتاج سوى إلى لمسة زر لتشغيل الطاقة ألعلى أو ألسفل لتحديد نوع
المياه التي ترغب في الحصول عليها.
* عند الضغط على زر المياه شديدة الحموضة ،فإن الخرطوم الثانوي يطلق مياه شديدة الحموضة ،واألنبوب المرن
يطلق مياه كانغن® القوية عالية القلوية في نفس الوقت.

طراز إيناجيك® األكثر فعالية بشدة!

LEVELUK® SUPER 501

Super 501
قد استفادت خًليا التحليل الكهربائي – التي يتم من خًللها
توليد المياه من أجل العناية الصحية بمياه الشرب ،ومياه
نضارة البشرة ،والغسيل ،والتطهير من خًلل أنبوبين –
صا الستخدامات
من تعيين أنبوب حصري مصمم خصي ا
كل منهما (المياه الحمضية ،والمياه القلوية) على التوالي.
فيقوم بتوفير كميات وفيرة من مياه كانغن® والمياه شديدة
الحموضة.

االستخدام الزائد بصورة فائقة

سهولة فائقة في االستخدام

يعد جهاز  Super501األكثر فعالية للعائلة الكبيرة،
والطراز األعلى من بين خطوط اإلنتاج الموجهة إلى
االستخدام المنزلي الكثيف ،والشركات الصغيرة،
والمشروعات .يمكن استخدامه بدور الرعاية ،والكليات
الزراعية ،والمنتجعات الصحية .امتًلكك جهاز
 Super501فائق اآلداء يحقق لك استفادة ال حصر لها حيث
يولد :مياه كانغن® القوية عالية القلوية ،مياه كانغن® ،المياه
الحمضية ،المياه شديدة الحموضة ،المياه النقية اآلمنة.

بلمسة زر واحدة ،يمكنك الحصول على أي نوع من
األنواع الخمسة للمياه التي تختارها .سيؤكد جهازك نوع
المياه الذي حددته ،وفي غضون لحظات سيولد الجهاز
مياه صحية مؤينة .سوف يخطرك جهاز Super501
الخاص بك عندما يحين وقت تغيير مرشح المياه عبر
رسالة على لوحة  ،LCDوصافرة تنبيه.

 12صفيحة من التيتانيوم

قوة صناعية

مع  12لو احا كهربائياا من التيتانيوم الخالص بنسبة ٪99.97
مطلية بالبًلتين ،يولد هذا الجهاز فائق اإلنتاجية جميع
األنواع الخمسة المختلفة من مياه إيناجيك® الستخدامات ال
حصر لها حول منزلك أو محل عملك .إذا كنت تبحث عن
 SD501فائق الحجم ،فإن  Super501هو تما اما خيارك
األمثل.

يتميز جهاز Super501بنفس جودة خزان محسن
التحليل الكهربائي المدمج مثل  ،SD501ويمكنه توليد ما
يصل إلى  2جالون من المياه في الدقيقة لمدة  30دقيقة
تقريباا في كل مرة ،لذلك لن تنفد المياه التي تحتاجها
لتشغيل عملك .يتميز هذا الجهاز الضخم أيضاا بأنبوبين
صا لمياه كانغن® القلوية
مرنين  -أحدهما مصمم خصي ا
صا للمياه الحمضية.
واآلخر مصمم خصي ا

من أجل إنتاج مياه شديدة الحموضة ،ومياه كانغن® القوية عالية القلوية ،يجب إضافة محسن التحليل الكهربائي
لترا من المياه شديدة الحموضة (حوالي  80دقيقة) باستخدام المحسن لملء
(محلول ملحي) .يمكن إنتاج حوالي  120ا
الخزان الداخلي في المرة الواحدة .باإلمكان االستمرار في االستخدام عن طريق تجديد ملؤه .يمكنه القيام بالتنظيف
التلقائي حتى أثناء االستخدام ،ويمكن تخزين المياه في الخزان الخارجي.

موفّر الطاقة

LEVELUK® JRIV

JRIV
يقوم بإنتاج المياه شديدة الحموضة ،ومياه كانغن® القوية عالية
القلوية بثبات .هذا الطراز مخصص للحفاظ على الطاقة.

مزود بأربع صفائح وأغشية لألقطاب الكهربائية
.1
ّ
عالية الجودة.
يقوم بإنتاج كمية مناسبة من المياه المحللة كهربائياا والتي تصل
قيمة جهد االختزال ( )ORPالخاصة بها إلى - 450 mVحيث
تتميز بآثارها الجيدة الفريدة .أصبح هذا التصميم ممكناا عن
طريق تزويد خًليا التحليل الكهربائي بأربعة صفائح كهربائية مصنوعة من التيتانيوم المطلي بالبًلتين.
®

سِّن للتحليل الكهربائي ،ينتج مياه شديدة الحموضة ،ومياه كانغن
زود بخزان مح ّ
 .2م ّ
القوية عالية القلوية بشكل ثابت ومستمر

يتكبد عنك الخزان المدمج لمحسن التحليل الكهربائي عناء إضافة محسن التحليل الكهربائي الضروري للحصول
على مياه شديدة الحموضة ،ومياه كانغن® القوية عالية القلوية .يسمح لك بإنتاج هذه األنواع من المياه بشكل ثابت
لترا من
ومستمر ويتسم بتأثيراته الممتازة .ينتج عن حقن محسن التحليل الكهربائي ( 400جم) حوالي  15 ~ 10ا
المياه شديدة الحموضة لمدة ثًلثين دقيقة( .يعتمد هذا الرقم على نوعية المياه)

 .3يتم إخطارك من خالل شاشة عرض  LCDكبيرة الحجم .لوحة سهلة االستخدام بلمسة
واحدة.
يتم إخطارك بالمياه التي يتم إنتاجها عن طريق شاشة عرض  LCDكبيرة الحجم( .مياه كانغن® القوية عالية
القلوية ،مياه كانغن® ،أو المياه الحمضية ،أو المياه شديدة الحموضة* ،أو المياه النقية اآلمنة وغيرها من المعلومات
الضرورية) .األمر سهل للغاية ،ال تحتاج سوى إلى لمسة زر لتشغيل الطاقة ألعلى أو ألسفل لتحديد نوع المياه التي
ترغب في الحصول عليها.
* عند الضغط على زر المياه شديدة الحموضة ،فإن الخرطوم الثانوي يطلق مياه شديدة الحموضة ،واألنبوب المرن
يطلق مياه كانغن® القوية عالية القلوية في نفس الوقت.

ينبوع المياه المؤين المعدني

ANESPA® DX

ANESPA® DX
يحول نظام الينبوع المنزلي  ANESPA® DXالجديد والحصري
حمامك العادي إلى منتجع ينابيع حارة طبيعية ،مع تصميم ممتاز
يسهل عملية استبدال المرشح

إزالة المواد الضارة
يعمل نظام تنقية خرطوشة السيراميك عالي الجودة على إزالة
سا
الكلور والصدأ والشوائب بشكل فعال ،مما يمنحك إحسا ا
باالنتعاش والنشاط .احم بشرتك الحساسة من اآلثار الضارة لمياه
الصنبور العادية .يحتوي على مرشح الفحم النشط والمرشح
السيراميكي الداخلي من ينابيع فوتاماتا بهوكايدو شمال اليابان.

ماء مؤين معدني
يحتوي على مزيج من مكونات الينابيع الساخنة الطبيعية والمعادن ،مما يمنحك
الشعور بأنك تستمتع بنبع حار لطيف واالستفادة من المياه المؤينة المعدنية .فيوفر لك
االسترخاء واالستمتاع!

أحجار توفا
أحجار معدنية مأخوذة مباشرة من ينبوع فوتاماتا المشبع بعناصر الراديوم الساخنة
في هوكايدو شمال اليابان .تضفي هذه األحجار نفس التأثير اللطيف والمريح
للينابيع الحارة على مياهك.

أحجار MIC
غنية بالمعادن ألنها تتكون من أكثر من  25000معدن مختلف ،وتمتص المواد السامة وتنظم جودة المياه.

أحجار القوة
تعمل على توليد األيونات القوية السالبة.

استعراض األجهزة
الصفائح
والجهد

الضمان

الطراز

نوع
المياه

رقم pH

5 Kg

 8صفائح
240 ~ 110
وات

 5سنوات

K8

 5أنواع

2.5 ~ 11.5

- 850

6 Kg

 7صفائح
240 ~ 220
وات

 5سنوات

SD 501

 5أنواع

2.5 ~ 11.5

- 800

- 800

6 Kg

 7صفائح
240 ~ 220
وات

SD 501
Platinum

 3سنوات

 5أنواع

2.5 ~ 11.5

10.1
Kg

5 & 7صفائح
240 ~ 220
وات

 3سنوات

Super 501

 5أنواع

2.5 ~ 11.5

- 800

5.3
Kg

 4صفائح
240 ~ 220
وات

 3سنوات

JRIV

 5أنواع

2.5 ~ 11.5

- 450

2.6
Kg

N/A
N/A

®ANESPA
DX

نوع
واحد

تعادل مياه
الصنبور

 3سنوات

N/A

 ORPالوزن

* يعتمد رقم  pHو  ORPأعًله على جودة المياه ومعدل تدفقها *

خطة إيناجيك® التسويقية
البنية األساسية لألرباح المكونة من  8نقاط
تتألف من  6رتب ) (1A ~ 6Aوجميع الرتب لديها  8مستويات للدفع
ت ُطبق هذه البنية بنفس الطريقة على جميع المنتجات ،رغم اختالف األرباح مقابل كل نقطة لكل منتج .بنية
األرباح األساسية المكونة من  8نقاط هي األساس الذي يبدأ منه كل موزع في بناء فريقه مع مبيعات منتجات
®
إيناجيك

االرتقاء في الرتب
يعتمد االرتقاء في الرتبة على كل من المبيعات المباشرة وإجمالي مبيعات الفريق مجتمعين ،وليس من الضروري االرتقاء
التدريجي بمقدار رتبة واحدة في كل مرة .دائ ًما ما يبدأ االرتقاء في الترتيب عن طريق تسجيل عملية بيع مباشر ،لكن
الموزع سيتقدم إلى أي رتبة مؤهل لها بنا ًءا على إجمالي حجم المبيعات التراكمي .فبمجرد االرتقاء إلى رتبة ما ،تبقى
محفوظة حتى الوصول إلى الرتبة التالية .ليس هناك حاجة إلى أن يبدأ الموزع من جديد ،ويمكنأن يحصل الموزعون
المصنفون  2Aفيما فوق على عدد غير محدود من المبيعات المباشرة.

فيما يلي شروط وأحكام كل رتبة

موزع رتبة 1A
مؤهًلت الحصول على هذه الرتبة:
•
•

القيام بنفسك ببيع وحدة واحدة مباشرة ا (الوحدة المباعة لنفسك تعتبر عملية بيع)
سا لفريق جديد برتبة  1Aيسجل مبيعات تحت حسابك
تمثل كل عملية بيع مباشر تتم كـ  1Aرأ ا

•

ميشيل ،وچيف يمثلون خط الـ 1Aلديك.

•

سوف تحصل على ما قيمته "نقطة واحدة"
كحد أقصى من أية عملية بيع تحت تلك
الحسابات.

__________________________________
موزع رتبة 2A
مؤهًلت الحصول على هذه الرتبة:
•
•
•
•

يجب أن تكون موزعاا برتبة  1Aفي المقام األول.
البد من تسجيل عمليتين بيع مباشر على األقل مسجلين بالفعل.
بعد إتمام عملية البيع المباشر التالية يتم الدفع لك كموزع  2Aللمبيعات الجديدة تحت هذا الحساب
سا لفريق جديد برتبة  2Aيسجل مبيعات تحت حسابك
تمثل كل عملية بيع مباشر تتم كـ  2Aرأ ا

•

يمثل نيك رأس فريق خط الـ  2Aلديك

•

سوف تحصل على ما قيمته "نقطتين"
كحد أقصى من أية عملية بيع تحت هذا
الحساب.

موزع رتبة 3A
مؤهًلت الحصول على هذه الرتبة
•
•
•

البد من تسجيل إجمالي عدد  10مبيعات بصورة تراكمية( .مباشرة ،وغير مباشرة)
بعد إتمام عملية البيع المباشر التالية يتم الدفع لك كموزع  3Aللمبيعات الجديدة تحت هذا الحساب.
سا لفريق جديد برتبة  3Aيسجل مبيعات تحت حسابك
تمثل كل عملية بيع مباشر تتم كـ  3Aرأ ا
•

يمثل "تان" رأس فريق خط الـ 3A

•

سوف تحصل على ما قيمته " 3نقاط" كحد
أقصى من أية عملية بيع تحت هذا الحساب.

__________________________________
موزع رتبة 4A
مؤهًلت الحصول على هذه الرتبة

•
•
•

البد من تسجيل إجمالي عدد  20بيعة بصورة تراكمية( .مباشرة ،وغير مباشرة)
بعد إتمام عملية البيع المباشر التالية يتم الدفع لك كموزع  4Aللمبيعات الجديدة تحت هذا الحساب.
سا لفريق جديد برتبة  4Aيسجل مبيعات تحت حسابك.
تمثل كل عملية بيع مباشر تتم كـ  4Aرأ ا
•

يمثل "جًلل" رأس فريق خط الـ 4A

•

سوف تحصل على ما قيمته " 4نقاط" كحد
أقصى من أية عملية بيع تحت هذا الحساب.

موزع رتبة 5A
مؤهًلت الحصول على هذه الرتبة
•
•
•

البد من تسجيل إجمالي عدد  50بيعة بصورة تراكمية( .مباشرة ،وغير مباشرة)
بعد إتمام عملية البيع المباشر التالية يتم الدفع لك كموزع  5Aللمبيعات الجديدة تحت هذا الحساب.
سا لفريق جديد برتبة  5Aيسجل مبيعات تحت حسابك.
تمثل كل عملية بيع مباشر تتم كـ  5Aرأ ا
•

يمثل "يونج" رأس فريق خط الـ 5A

•

سوف تحصل على ما قيمته " 5نقاط" كحد
أقصى من أية عملية بيع تحت هذا الحساب

___________________________________
موزع رتبة 6A
مؤهًلت الحصول على هذه الرتبة
•
•
•
•

البد من تسجيل إجمالي عدد  100بيعة بصورة تراكمية( .مباشرة ،وغير مباشرة)
يتطلب األمر أن تقوم بنفسك ببيع وحدة إضافية واحدة مقابل االرتقاء إلى هذه الرتبة.
بعد إتمام عملية البيع المباشر التالية يتم الدفع لك كموزع  6Aللمبيعات الجديدة تحت هذا الحساب.
سا لفريق جديد برتبة  6Aيسجل مبيعات تحت حسابك.
تمثل كل عملية بيع مباشر تتم كـ  6Aرأ ا

•

يمثل "علي" رأس فريق خط الـ 6A

•

سوف تحصل على ما قيمته " 6نقاط" كحد أقصى من أية عملية بيع تحت هذا الحساب

بنية األرباح األساسية المكونة من  8نقاط
بنية األرباح األساسية المكونة من  8نقاط هي األساس الذي ينطلق منه كل موزع لتحقيق حريته المالية مع
إيناجيك®.
فيما يلي توضيح كيفية تحقيق الموزع لًلرتقاء إلى كل رتبة ،والحد األقصى من األرباح الذي يحق له في كل
رتبة بدايةا من ” “1Aحتى ” .“6Aفيما يلي أمثلة توضيحية تستخدم جميعها قيمة نقطة الربح لطراز جهاز ،K8
الوحدة األكثر مبيعاا لدينا .تبلغ قيمة كل نقطة لهذا المنتج  1,250.00درهم إماراتي.
يتم دفع ما مجموعه  8نقاط على كل عملية بيع تامة للمنتج ،ويعتمد عدد النقاط المدفوعة للموزع على رتبته وقت
تسجيل عملية البيع .يتم دفع نقطة واحدة للموزع من رتبة 1A؛ يتم دفع نقطتين للموزع  ،2Aوهكذا .بالنسبة إلى
 ،K8يبلغ إجمالي المدفوعات لكل عملية  1,250.00درهم إماراتي ×  8نقاط =  10,000.00درهم إماراتي.
يبدأ تسلسل دفع األرباح دائ اما بالموزع الذي أجرى عملية البيع مباشرة ا ،ويتم الدفع له بنا اءا على رتبته المسجلة
عا من يعلوه من موزعين حسب رتبتهم حتى يتم صرف جميع الثمان النقاط.
وقت تسجيل عملية البيع ،ويليه تبا ا

مثال  :1تسلسل األرباح في حال رتبة 1A

مثال  :2تسلسل األرباح في حال رتبة 2A

مثال للموزع رتبة 1A

مثال للموزع رتبة 2A

* يرجى الرجوع إلى بيان األرباح من إيناجيك® لمزيد من المعلومات حول نقاط كل جهاز وقيمها.

قواعد الرعاة
* البد من تسجيل جميع حساباتك تحت حساب واحد لراعي واحد فقط ،وال يمكنك التسجيل تحت أكثر من حساب
حتى ولو لنفس الراعي.
* عندما تكون على استعداد لفتح حساب موزع ثاني وثالث بنفس االسم والبيانات ،يتم تسجيل تلك الحسابات
تحت حسابك انت الرئيسي المسجل ً
أوال ( ،)You #1وليس حساب الراعي.
أمثلة توضيحية- :
مثال - :1

___________________________________________________________________________
مثال - :2

ال

يمكنك تسجيل ورعاية أي ممن هم مسجلين بالفعل تحت رعاة آخرين.

الموزعون المسجلون بالفعل ال يمكنهم إنشاء حساب موزع آخر بنفس االسم والبيانات تحت رعاية موزع آخر.

ال

يمكنك تسجيل حساباتك الثالثة كموزع تحت نفس الراعي ،حيث أنه البد أن تقوم أنت برعاية حسابيك اآلخرين

وتسجيلهم كموزعين تحت حسابك األساسي المسجّل ً
أوال.

وضعيات استحقاق األرباح
باإلضافة إلى نظام الرتبة ،هناك  4وضعيات لألرباح تحدد مقدار الربح الذي ستحصل عليه عن كل
عملية بيع

وضعية ( SPالنقاط اإلضافية)

وضعية ( D0الوضعية الجزئية)

متى يتم تطبيقها؟

متى يتم تطبيقها؟

عندما يكون البيع المباشر في غضون  90يو اما
من تاريخ آخر عملية بيع مباشر لك.

عندما يتجاوز تاريخ آخر عملية بيع مباشر لك 6
أشهر فأكثر.

ماذا يعني؟

ماذا يعني؟

ستحصل على مكافأة خاصة باإلضافة إلى الربح
األساسي.

ستحصل فقط على  ٪50من الربح األساسي
لعمليات البيع غير المباشر التامة من فريقك

وضعية ( D1الوضعية القياسية)

وضعية FA0

متى يتم تطبيقها؟

متى يتم تطبيقها؟

عندما يتجاوز تاريخ آخر عملية بيع مباشر لك
أكثر من  90يو اما ،ولكن أقل من  6أشهر.

عندما يتجاوز تاريخ آخر عملية بيع مباشر لك
عامين أو أكثر.

ماذا يعني؟

ماذا يعني؟

ستحصل فقط على الربح األساسي مقابل عملية
البيع الخاصة بك ،ولكن لن تحصل على النقاط
اإلضافية.

لن تتلقى أي أرباح أومكافآت بينما وضعيتك هي
 .FA0بمجرد إجراء عملية بيع مباشرة  ،يتم
تغيير وضعيتك إلى وضعية .SP

النقاط اإلضافية ()SP
يعبر اختصار  SPعن نقاط إضافية ( )Special Pointsيتم احتسابها عندما تتم عملية البيع المباشر
من قبل الموزع (باستثناء موزعي  .)Tokureiسيصبح موزعوا  Tokureiمؤهلين الستًلم  SPعند
إتمام أول عملية بيع مباشر بعد إنهاء وضعية  .Tokureiتستمر نقاط  SPصالحة لمدة  3أشهر.
وتتوقف تلقائياا ما لم يتم إجراء عملية بيع مباشر أخرى .إذا تم البيع المباشر أثناء فترة صًلحية نقاط
 ،SPفيتم تجديد تاريخ انتهاء الصًلحية إلى ثًلثة أشهر جدد منذ تاريخ تسجيل آخر عملية بيع مباشر.
إذا لم يتم إجراء أي عملية بيع مباشر ،وتم وقف فترة الـ  ،SPفيمكن استئنافها في أي وقت آخر بمجرد
تسجيل عملية بيع مباشر .يتم دفع قيمة الـ  SPعلى جميع المبيعات في إطار  8نقاط خًلل فترة الـ. SP
تتضاعف قيمة المدفوعات وفقاا للرتبة المسجلة .فعلى سبيل المثال ،إذا كان الشخص في رتبة  3Aوقام
ببيع جهاز  ،SD 501فسيحصل على نقاط  SPبقيمة  190دره اما  755 +دره اما أرباح أساسية
مضروبة في  .3إذاا ،إجمالي نقاط  SPبقيمة  570دره اما  2,265 +درهم أرباح أساسية.

أرباح المرشحات- :
* يتم صرف أرباح المرشحات بمجرد تراكم المبلغ المستحق حتى  700درهم إماراتي فأكثر.
* يتم تطبيق أسعار العروض الترويجية على أسعار المرشحات في شهري يونيو /تموز ،وديسمبر /كانون
األول من كل عام.

* تتباين أرباح المرشحات وفق وضعية كل من هو مستحق لها من رعاة المشتري.
* يتم صرف أرباح المرشحات وفقاا لبنية األرباح األساسية المكونة من  8نقاط بالتسلسل إلى رعاة
المشتري /مقدم الطلب ورقمه التعريفي بنا اءا على وضعية كل رتبة مؤهلة من الرعاة.
تجني الحسابات في وضعية  SP & D1األرباح األساسية كاملةا ،وتجني الحسابات في وضعية  D0ما
قيمته  ٪50من قيمة أرباح المرشحات األساسية.

* يجب استبدال مرشحات  HGألجهزة كانغن مرة عند استهًلك  6000لتر من المياه.
* يجب استبدال خرطوشة  ®ANESPAالسيراميكية الداخلية مرة كل عامين.
* يجب استبدال خرطوشة  ®ANESPAالخارجية مرة كل عام.

* ال يغني استخدامك لوحدات ترشيح خارجية عن ضرورة استخدامك لمرشح إيناجيك الخاص المثبت
بالجهاز المستخدم ،واستبداله بصورة دورية ،وذلك لضمان جودة مياه الجهاز.

إيناجيك® كانغن لمعدات المياه
ذ.م.م
دبــــــــــي
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