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Mỗi dịp hè về, thị trường nước đá nói chung và đá viên nói riêng
lại bắt đầu “nóng” dần lên do nhu cầu sử dụng của người dân tăng
cao. Tuy nhiên không phải tất cả các loại nước đá được sử dụng
trong các món thực phẩm, đồ uống hàng ngày đều đảm bảo được
chất lượng sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn cho
sức khỏe.

  

 1 / 6

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://haiau.com/noi-lo-nuoc-da-ban-gay-anh-huong-toi-suc-khoe/
https://plus.google.com/share?url=http://haiau.com/noi-lo-nuoc-da-ban-gay-anh-huong-toi-suc-khoe/
http://haiau.com/tin-tuc/


Nỗi lo nước đá bẩn gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng

  Các xét nghiệm đã chỉ ra, nước đá bẩn rất dễ nhiễm khuẩn (chủyếu là E.coli, Coliforms…), gây ra các triệu chứng như đau bụng,tiêu chảy, nôn ói hoặc một số vi khuẩn khác có thể gây ra bệnhviêm gan siêu vi A và gây suy thận. Ngoài ra vi khuẩnPseudomonas aeruginosa (còn gọi trực khuẩn mủ xanh) có trongđá bẩn nếu xâm nhập vào phổi, thận, đường tiết niệu… có thể gâychết người.  
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Nỗi lo nước đá bẩn gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng

  Ngoài những tác hại trước mắt có thể thấy rõ như đã nêu ở trên thìnước đá bẩn còn tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư – căn bệnh đang trởthành hiểm họa lớn của toàn xã hội do có lượng tồn dư kim loạinặng, hóa chất (thủy ngân, chì, asen, kẽm…) vượt ngưỡng chophép gấp nhiều lần. Điều này có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đếnsức khỏe người dùng và xa hơn là các đơn vị kinh doanh nếu sửdụng phải nước đá bẩn có thể đánh mất uy tín thương hiệu cũngnhư niềm tin của khách hàng.  Doanh nghiệp đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung đá sạch, giátăng cao  Không chỉ riêng vấn nạn nước đá bẩn,không rõ nguồn gốc khiếncác đơn vị kinh doanh và người dùng hết sức lo lắng mà tình trạngquá tải nhu cầu đá sạch trong những ngày hè nắng nóng khiến giábán đá viên sạch tăng cao cũng là trở ngại mà các đơn vị sử dụngnước đá viên sạch phải đối mặt.  Đơn cử như trong những ngày nhiệt độ ngoài trời lên đến đỉnhđiểm, các cơ sở sản xuất đá viên sạch luôn trong tình trạng “cháy”hàng khiến nhiều đơn vị kinh doanh phải cử người tới trực tiếp chờđợi cả tiếng đồng hồ mới mua được đá viên sạch, thậm chí nhiềuthời điểm vẫn phải về tay không và liên tục rơi vào tình trạng thiếuđá viên sạch để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.  
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Nỗi lo nước đá bẩn gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng

  Bên cạnh đó, không ít các cơ sở sản xuất đá viên sạch đã nhân cơhội nhu cầu thị trường quá tải để đẩy giá bán lên cao gấp 2 thậmchí gấp 3 lần so với trước đó, điều này đã gây nên những khó khănkhông nhỏ cho các đơn vị kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vựcnhư nhà hàng, khách sạn, siêu thị, quán bar, karaoke, quán café,giải khát, sữa đá…… do họ không thể tự ý tăng giá các loại thựcphẩm, đồ uống.  Giải pháp sản xuất đá viên sạch tinh khiết từ Hải Âu Việt Nam  Để khắc phục và hạn chế tối đa vấn nạn nước đá bẩn ảnh hưởng tớisức khỏe người dùng cũng như tình trạng thiếu đá viên sạch trongnhững ngày hè nắng nóng, Hải Âu Việt Nam tự hào mang tới hơn 10model máy làm đá viên tinh khiết có công suất đa dạng từ60kg-1800kg đá/ngày, giúp các đơn vị kinh doanh có thể chủ độngđược nguồn đá viên đảm bảo chất lượng, an toàn cho người dùngmà vẫn tiết kiệm được đến 60% chi phí so với việc mua nước đáviên công nghiệp bên ngoài.  
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Nỗi lo nước đá bẩn gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng

  Sử dụng máy làm đá viên tinh khiết Hải Âu, các đơn vị kinh doanhcó thể hoàn toàn yên tâm bởi dây chuyền sản xuất được chuẩn hóatheo công nghệ của Italy, đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đồng thời,các linh kiện chính cấu thành máy được lựa chọn kỹ càng theo tiêuchuẩn Châu Âu với tem nhãn chứng nhận nguồn gốc nhập khẩu rõràng.  
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Nỗi lo nước đá bẩn gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng

  Hơn nữa, máy làm đá Hải Âu không chỉ được trang bị bộ lọc thôvới công nghệ độc đáo giúp ngăn chặn tối đa tạp chất trước khi đưavào làm lạnh mà còn giúp các đơn vị kinh doanh sản xuất ra nướcđá viên sạch tinh khiết khi được tích hợp với bộ lọc nước tinh khiếtRO.UV nhằm loại bỏ tối ưu các vi khuẩn đường ruột có hại, hạn chếlượng tồn dư kim loại nặng, qua đó đảm bảo cho sức khỏe ngườidùng và giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm từ nước đá bẩn.  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:  Trụ sở Hải Âu Việt Nam tại Hà Nội:  Địa chỉ: Số 72, phố Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ LiêmTel: 0913.102.168 - 091.507.8989   Showroom tại Hà Nội:  Địa chỉ: Số 78, phố Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội  ĐT: 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.  ĐT: 086.292.3070 – 0905.855.366  Showroom tại Tp. Vinh:  Tòa Nhà Trung Anh, KM 2, Đại Lộ V.I Lê Nin  Tel: (03) 8668 9265 – 0902.563.636  Nguồn:  Báo 24h.com.vn      
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