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Tên: Sao Thiên Vương
Thông tin cơ bản: Sao Thiên Vương là
hành tinh thứ bảy tính từ Mặt Trời.
Màu sắc: Xanh dương
Số lượng vành đai: 13

Mục tiêu
Sao Thiên Vương là một

hành tinh băng khổng lồ, nơi nhiệt

độ có thể xuống tới -224,2 °C! Nó có

nhiệt độ lạnh nhất trong số tất cả
các

hành tinh và nó cách xa

Mặt Trời 19 lần so với Trái đất.
 

Không giống như các hành tinh

khác, Sao Thiên Vương rất nghiêng,

vì vậy nó gần như quay quanh Mặt

Trời trên

bề mặt của nó. Nó quay theo hướng

ngược lại với hầu hết

các hành tinh khác!

Mang trong người dòng máu Việt, Nevato
phát triển doanh nghiệp cùng với chữ 
 TÂM – ĐỨC – TÍN xuyên suốt.

Giá trị cốt lõi

Giới thiệu về NEVATO:
- NEVATO tự hào là thương hiệu Việt được sinh ra để mang đến những giải
pháp cải thiện sức khỏe và nâng cao đời sống thể chất một cách toàn diện
nhất cho người lớn tuổi.
 - Phương châm của NEVATO là mang đến cho khách hàng của mình những
sản phẩm máy massage ngâm chân chăm sóc sức khỏe với chất lượng hàng
đầu, đạt tiêu chuẩn Châu Âu, Nhật Bản.
- Năm 2021, NEVATO vinh hạnh đạt danh hiệu "Top 50 thương hiệu hàng đầu
Việt Nam năm 2021”.

Nevato sẽ là cầu nối giữa các thế hệ
thông qua những món quà tặng giúp
bố mẹ khỏe mạnh, yêu đời, gia đình
tràn ngập niềm vui, hạnh phúc

Sứ mệnh

Trở thành chuỗi bán lẻ hàng đầu Việt
Nam về các thiết bị chăm sóc sức khỏe
cho người lớn tuổi.

Tầm nhìn

Mục tiêu
- Sức khỏe, niềm vui của khách hàng luôn

là điều NEVATO mong muốn mang đến. 

- Hàng triệu phản hồi từ khách hàng chính

là động lực giúp NEVATO có thêm nhiều ý

tưởng để cho ra đời nhiều sản phẩm tuyệt

vời hơn nữa.

-Phát triển bền vững, luôn nỗ lực từng giây

để những sản phẩm đến tay khách hàng 

- Hiện tại, NEVATO đã có các showroom

đặt tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, cùng

với đó là hàng trăm đại lý trải dài trên

khắp lãnh thổ Việt Nam. 

- NEVATO hi vọng sẽ ngày càng mở rộng

trên mọi miền tổ quốc, để có thể kịp thời

đáp ứng nhu cầu của khách hàng và mang

đến không gian trải nghiệm những sản

phẩm, dịch vụ và những gì tinh túy nhất

của  NEVATO .



3,199,000 VNĐ
Giá:  3,999,000 VNĐ

MÁY MASSAGE NGÂM CHÂN THẢI ĐỘC
BẰNG THẢO DƯỢC NEVATO NVF605

- Chất liệu: Nhựa ABS,  6 con lăn 2D, 2 cụm
massage đầu ngón chân.
- Thiết kế theo tiêu chuẩn CE&RoHS
- Dây điện và ống xả nước được thiết kế bên
trong máy gọn gàng. Quai cầm tiện lợi, bánh xe
dễ dàng di chuyển
- Công nghệ: Bảng điều khiển điện tử thiết kế
sang trọng, phím chức năng                                                      
.                                      . Chế độ tự động tùy chỉnh
thích hợp với nhu cầu sử dụng.
- Chức năng: Massage ngâm chân thư giãn ở            
. Ghi nhớ chế độ massage ưu thích, hẹn giờ
bật/tắt.
- Tính năng đặc biệt:                                                       
 nguồn nước đầu vào bằng đèn cực tím
(UV+OZONE) giúp diệt các loại vi khuẩn, nấm 

Tính năng nổi bật

Thông số kỹ thuật
- Thương hiệu: Nevato 
- Kích thước: 50cm x 40cm x 40cm
- Trọng lượng tịnh: 8,3Kg
- Xuất xứ: Thiết kế Đức/Lắp ráp
Trung Quốc.

- Điện áp: 220VAC
- Công suất: 800W
- Tần số: 50Hz

- Tia cực tím có nhiệm vụ khử khuẩn, đèn hồng
ngoại giúp tăng khả năng diệt khuẩn 
 - Với 4 chế độ massage và 6 bộ con lăn massage
ôm sát toàn bộ lòng bàn chân, 2 cụm massage
và làm sạch các ngón chân. 
- Chế độ làm nóng nước thông minh, dễ dàng
kết hợp với túi thảo giúp tăng trao đổi chất, thải
độc và điều hòa khí huyết.

Nguyên lý hoạt động

tích hợp điều 

Khử khuẩn và tiệt trùng

khiển cảm ứng



2,799,000 VNĐ

Giá:  3,599,000 VNĐ

Cấu tạo

Thông số kỹ thuật

Con lăn thiết kế bó sát
lòng bàn chân

Giá để dây

Ống thoát nước
bằng Inox

Hệ thống điều
khiển thông minh

Bánh xe dấu kín Tay cầm tiện lợi

Hộp đựng thảo
dược 

Mô phỏng cách massage theo ngón tay người

6 cụm massage
24 con lăn massage 

- Thương hiệu: Nevato 
- Kích thước: 39cm x 34cm x 36cm
- Trọng lượng tịnh: 7,2Kg
- Xuất xứ: Thiết kế Đức/Lắp ráp
Trung Quốc.

- Điện áp: 220VAC
- Công suất: 800W
- Tần số: 50Hz

- Nevato NVF612 có khả năng tự làm ấm nước
với mức nhiệt độ phù hợp từ 35 - 48 độ C. Mức
nhiệt ấm vừa phải này sẽ tăng cường lưu thông
máu xuống chân, nhanh chóng xua tan sự mệt
mỏi và đau nhức. 
Đây cũng là mức nhiệt độ không gây ra các mối
rủi ro, nguy hiểm, phù hợp cho mọi đối tượng
mà không lo bị bỏng.
- 4 chế độ massage đa dạng: Health - Sleep -
Comfort - Slim để đem lại nhiều trải nghiệm
massage khác nhau, gia tăng sự thoải mái và hài
lòng cho người sử dụng.
- Chế độ làm nóng nước an toàn, thông minh. Sử
dụng công nghệ đốt nóng và dẫn nhiệt bằng lõi
sứ, cách điện hoàn toàn

Tính năng nổi bật

- Vỏ máy bằng nhựa ABS chắc
chắn, sang trọng.
- Ống xả được làm bằng Inox
chống gỉ.
- Con lăn thiết kế thông minh,
tương thích với bàn chân
người Việt.
- Hệ thống dây điện và con lăn
bố trí tinh tế, tăng tính thẩm
mỹ.

MÁY MASSAGE NGÂM CHÂN THẢI ĐỘC
BẰNG THẢO DƯỢC NEVATO NVF612



CÔNG DỤNG
- Giảm đau nhức đôi chân:
Sự hoạt động liên tục, chuyên nghiệp của hệ thống
con lăn giúp tác động sâu đến các huyệt đạo dưới
lòng bàn chân, từ đó giúp phục hồi chức năng các
mô tế bào và phòng tránh tình trạng đau nhức.
- Giảm stress:
Các con lăn sẽ tác động vào vùng huyệt đạo, kích
thích hệ thống dây thần kinh. Từ đó xoa dịu tuyến
adrenaline, giúp bạn giải phóng âu lo, thư giãn hơn.
- Giảm đau đầu:
Việc tác động vào vùng huyệt dưới mỗi ngón chân
thì sẽ cắt giảm cơn đau đầu nhanh chóng. Do đó,
khi sử dụng máy massage thường xuyên, các triệu
chứng đau đầu, chóng mặt sẽ giảm đáng kể.
- Giúp chữa trị đau lưng:
Nghe có vẻ không liên quan nhưng lại rất logic. Các
huyệt đạo ở bàn chân có vị trí đối xứng với vùng
thắt lưng. Khi con lăn của máy massage chân xoay 
 theo chiều kim đồng hồ thì tác dụng của máy
massage chân sẽ giúp kiểm soát các chứng đau
nhức, tê mỏi, khó chịu.
- Giảm đau bụng trong thời kỳ kinh nguyệt: 
Khi đay ấn vào các điểm này sẽ giúp cân bằng lượng
estrogen và progesterone trong cơ thể, giảm đau
nhanh, giúp tinh thần thư thái hơn.
- Loại trừ cảm lạnh, điều hòa khí huyết:
Khi kết hợp với nhiệt độ ấm, các huyệt đạo, dây
thần sẽ được dãn nở, kích thích quá trình lưu thông
máu. Khi đôi bàn chân ấm lên, truyền nhiệt độ đến
cơ thể sẽ giúp người cảm lạnh thấy dễ chịu hơn, loại
trừ độc tố, nhanh khỏi bệnh.
- Cải thiện giấc ngủ và hệ tiêu hóa khỏe mạnh:
 Mặc dù massage chân chỉ là liệu pháp hỗ trợ gián
tiếp nhưng nó có thể giúp cơ thể cân bằng nội tiết
tố, giảm stress sẽ giúp máu tuần hoàn lên não nhịp
nhàng, giấc ngủ đến nhanh và sâu hơn. Từ đó tăng
cảm giác thèm ăn, ăn ngon miệng và không gặp
phải tình trạng chán ăn, rối loạn tiêu hóa.



NỒI XÔNG
HƠI NEVATO
NV-S8

-  Mang thiết kế sang trọng, hiện đại đến từ ĐỨC
Thân máy được làm từ nhựa ABS tạo sự chắc chắn, dễ
vệ sinh
-  Nắp máy có VAN ĐỐI LƯU chống cháy nổ
-  Nồi xông có dung tích đến 2.8L
-  Lòng nồi được làm từ THÉP KHÔNG GỈ có độ bền cao
CẢM BIẾN an toàn TỰ ĐỘNG NGẮT khi nồi xông cạn
nước hay khi nhiệt độ xông quá cao
-  Màn hình điều khiển với các nút bấm dễ sử dụng (đi
kèm với máy còn có một điều khiển từ xa) 
-  Máy nhỏ gọn dễ dàng mang đi 
-  Máy có thể thoải mái kết hợp với các loại hương liệu,
tinh dầu để tăng hiệu quả khi xông hơi.

Đặc điểm nổi bật

-  Giúp tăng cường hệ miễn dịch
-  Hỗ trợ điều trị các bệnh cảm cúm, cảm lạnh do vi
rút gây ra (đặc biệt có hiệu quả trong việc diệt vi rút
covid)
-  Làm sạch phổi, thông thoáng đường thở 
-  Loại bỏ bụi bẩn, tế bào chết trên bề mặt da
-  Khử mùi hôi trên cơ thể
-  Cải thiện lưu thông máu, giúp tăng cường sức
khỏe tim mạch
-  Giảm căng thẳng, mệt mỏi
-  Giúp thư giãn cơ bắp sau tập luyện thể thao hay
hoạt động quá sức
-  Tăng tính linh hoạt cho các khớp

Công dụng

Thông số kỹ thuật
-  Thương hiệu: Nevato 
-  Kích thước: 26cm x 23cm x 25,7cm
-  Trọng lượng tịnh: 1,83Kg
-  Công suất: 1500W
-  Xuất xứ: Thiết kế Đức/Lắp ráp Trung Quốc.

1,059,000 VNĐ
Giá:  1,499,000 VNĐ



Reviewer LEDG Reviewer Long Khoa học Reviewer Đàm Đức
Máy massage Nevato giúp giảm

stress, dễ ngủ, ngủ sâu giấc hơn. Sản
phẩm phù hợp dùng làm quà tặng

cho ông bà, cha mẹ.

Chế độ làm nóng bằng lõi sứ  giúp làm
nóng nhanh mà không dẫn điện. Các
cô, các bác lớn tuổi sẽ cảm nhận được

sự cải thiện sức khỏe ngay lập tức.

Kết cấu chắc chắn, gọn gàng. Vừa
ngâm chân nước ấm, vừa massage 

 tạo cảm giác rất thư giãn khi sử dụng.
Bố mẹ mà dùng thì đúng bài.

Kiên Review - Reviewer hàng đầu
Việt Nam

Sau một tuần sử dụng, mình thấy ngủ ngon hơn, sâu
giấc hơn, sản phẩm phù hợp với những người có tuổi

giúp massage lòng bàn chân và thư giãn gân cốt.

Tiktoker Tạ Công Bằng Tiktoker An Đen

Máy tác động sâu
đến các huyệt
đạo dưới chân,
giúp giảm đau
nhức xương
khớp, tăng tuần
hoàn máu. 
 Ngoài ra, máy
còn có hệ thống
cảm biến, tự
động ngắt khi rò
rỉ điện nên vô
cùng yên tâm.
Sản phẩm rất tốt
cho người lớn
tuổi.

Những cô chú
nào bị khó ngủ,
mất ngủ khi sử
dụng máy sẽ
giúp cải thiện
giấc ngủ nhiều
lắm. Khi mua
máy Nevato còn
tặng kèm túi
thảo mộc nữa,
mùi thơm dễ
chịu, thư giãn,
thảo mộc còn
giúp  tăng sức
đề kháng nữa.



BÁO CHÍ VIẾT VỀ MÁY MASSAGE
NGÂM CHÂN NEVATO

Vietnamnet -  Mục "Tư vấn sức khỏe"

Zingnews-  Mục "Sức khỏe"

Sức khỏe & Đời sống -  Mục "Khỏe - Đẹp"



Để đảm bảo an toàn cho khách hàng trong suốt quá
trình sử dụng, tất cả sản phẩm của Nevato đều phải
trải qua quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt
trước khi xuất kho.

Ngày 04/10/2021, Máy massage ngâm chân Nevato
NVF605 đã được VINASAF (Công ty cổ phần Kiểm
định an toàn và Chất lượng Việt Nam) cấp "Giấy
chứng nhận kiểm tra kỹ thuật an toàn". Với các hạng
mục kiểm tra:
     - Kiểm tra bên ngoài
     - Kiểm tra vận hành 

KIỂM TRA KỸ THUẬT AN TOÀN

KIỂM TRA AN TOÀN VỀ ĐIỆN

CHỨNG NHẬN AN TOÀN

Hiểu được sự lo lắng của khách hàng về nguy cơ rò rỉ điện trong quá trình sử dụng.  Ngày 18/03/2022,
Máy massage ngâm chân Nevato NVF605 đã được VINASAF (Công ty cổ phần Kiểm định an toàn và
Chất lượng Việt Nam) cấp "Giấy chứng nhận kết quả đo và thử nghiệm" mức độ an toàn về điện đối
với người sử dụng. 

Sản phẩm Máy massage
ngâm chân Nevato NVF605
với phương pháp làm nóng
nước bằng lõi sứ, cách điện
100%. Cùng với đó là "Bộ
cảm biến tự động ngắt" khi
có sự cố rò rỉ điện.

Với những lý do đó, khách
hàng có thể hoàn toàn yên
tâm trong quá trình sử dụng
sản phẩm.



NEVATO VIỆT NAM

Hệ thống showroom & Trung tâm bảo hành

Fanpage:  Điện Máy Nevato Việt Nam
Website:  nevato.com.vn
Tiktok:  Nevato Official

Hotline: 0905.588.939
             0932.568.939

HÃY ĐỂ
CHÚNG TÔI
CHĂM SÓC
SỨC KHỎE  
 GIA ĐÌNH
BẠN!

TP.HCM: 72C Phan Huy
Ích, Phường 15, Quận

Tân Bình

Đà Nẵng: 79 Lê Lợi,
Phường Thạch Thang,

Quận Hải Châu

Quảng Nam: Đường
Phan Bá Phiến, TT.Núi
Thành, H. Núi Thành


