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Tìm hiểu các loại Nhang t trầm hương rên thị trường:
Nhang trầm hương sạch thường được chia làm 02 loại tùy theo loại hương chứa bên
trong: hương trầm và hương thảo mộc. Các tính năng đặc biệt của cả hai loại nước hoa như
sau:
Nhang hương liệu:
Hương được làm từ bột gỗ đơn giản trộn với các loại hương thơm khác. Vì vậy, nó thường
được gọi là trầm hương. Loại hương này thường được nhuộm màu vàng, xanh, đỏ hoặc có
thể không nhuộm. Khi đốt mùi thơm khá nồng dễ làm hài lòng người sử dụng, tuy nhiên nếu
ngửi kĩ sẽ thấy. Bạn sẽ cảm thấy hương thơm không được tự nhiên. Và sẽ gây nhức đầu
nếu ngửi lâu. Sử dụng lâu dài loại hương này có hại cho cơ thể. Và các chuyên gia chỉ ra đó
là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh nguy hiểm do ngộ độc. Nguyên nhân là do
trong tinh chất có chứa chất chứa vòng thơm benzen, đây là chất tạo mùi gây ung thư.

Hương thơm thảo mộc:
Nhang được làm từ các nguyên liệu tự nhiên: quế, lá khuynh diệp, trầm hương... Loại nhang
này có mùi thơm tự nhiên. Mùi thơm của các loại thảo mộc thường không mạnh. và hương
thơm mềm mại Nó đáp ứng hương thơm ban đầu của nguyên liệu thô. Sử dụng loại nhang
này không chỉ có mùi thơm dễ chịu. mà còn rất an toàn cho sức khỏe nữa
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Các hóa chất, phụ gia thường được sử dụng trong hương
nhang:
Ngoài ra, hương liệu còn có thể được pha trộn với một số hóa chất sau để đạt được các
mục đích khác nhau như:

CaCO3: Thường được gọi là bột đá. Do đó, sản phẩm nặng và dễ cháy. Bã có màu trắng
đẹp.
Axit H3PO4 làm cong đầu điếu thuốc, làm nhang, đốt nhang cầu may
Bột Đốt NaNO3: Hỗ trợ nhang cháy không bị tắt.



Tại sao nên Mua Nhang Trầm Nguyên Chất sử dụng?
Nhang trầm hương có mùi thơm của bột trầm hương nguyên chất. Nó có mùi hương dịu
nhẹ, thoải mái giữa các thành phần thơm. Bột trầm hương chiếm hơn 90% và phần còn lại
là keo. Do đó, trầm hương khá an toàn khi sử dụng. Vì hương thơm không đến từ dầu
thơm.
Trầm hương được coi là Trầm hương thường được mệnh danh là “Vua phong thủy” do năng
lượng cao của Trầm hương trên các vật phẩm gây ra năng lượng Chỉ số Bovis – Chỉ số



năng lượng của Trầm hương rất cao. Như vậy, mùi của trầm hương hay trầm hương sẽ kích
thích và truyền năng lượng cho môi trường và khu vực xung quanh.
Ngoài ra, hương thơm dịu nhẹ của trầm hương giúp người dùng cảm thấy thư thái, dễ chịu,
không chỉ giảm căng thẳng, lo âu mà còn giúp cơ thể và tinh thần được thư thái.
Để hiểu vì sao ngày càng nhiều người lựa chọn trầm hương Bạn có thể tham khảo bài viết:
Trầm hương có công dụng gì?

Thế nào là Nhang Trầm Hương Sạch?
khi kiểm nghiệm một mẫu trầm hương thu được Độ an toàn của nhang sẽ được đánh giá
theo các tiêu chuẩn cơ bản sau:

Các chất vô cơ nguy hại trong sản phẩm: kim loại nặng Pb, Hg, As.
Các chất trong LPG khi đốt sản phẩm: SO2, NO2, P2O5, PO43-
Các chất hữu cơ sinh mùi độc hại: lượng naphtalen, benzen, phenol…

Tại sao nên dùng Nhang Trầm Sạch hàng ngày?
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại nhang. Còn bên ngoài họ đều ghi là “trầm hương”,
khi đốt lên có mùi thơm nồng, giống như mùi nước hoa. Các loại nhang này được làm từ bột
gỗ thông thường trộn với nhang tạo mùi thơm hóa học. Loại nhang này không chỉ có mùi
thơm. Nhưng nó cũng không có giá trị sức khỏe và gây hại cho cơ thể.

Trầm hương Fenxiang được làm từ 100% nguyên liệu tự nhiên và không chứa hóa chất độc
hại. an toàn cho sức khỏe người dùng

Mùi trầm nhẹ nhàng, sâu lắng, không hăng. Hương thơm sang trọng của trầm hương không
thể sánh được với các mùi hương tự nhiên hay các loại tinh dầu khác. Khi đốt trầm hương
hoặc các sản phẩm từ trầm hương Nó sẽ gây ra cảm giác thư thái và hạnh phúc… nên việc
đốt trầm hương có thể xoa dịu thần kinh và giảm căng thẳng, stress.

Mang lại nhiều năng lượng dương, sử dụng trầm hương sạch sẽ mang lại nguồn năng
lượng tốt cho người sở hữu. mang lại phong thủy tốt xua đuổi năng lượng xấu và mang lại
sự thịnh vượng cho gia đình

Các mối nguy hiểm khi dùng Nhang Trầm Hương không
sạch?
Hiện nay, một số cơ sở sử dụng phương pháp pha trộn hương với hóa chất để tăng trọng
lượng hương, hút tài lộc. Nhưng sự thật giống như tin đồn. Nhang tẩm hóa chất cực kỳ
nguy hại cho sức khỏe. Khi đốt nhang sẽ sinh ra nhiều loại khí độc như SO2, CO, NO2.

trong chùa trong những ngày lễ và lễ hội mùa xuân Hàng ngàn cây nhang thường được
thắp lên cùng một lúc. Hoặc nhiều gia đình thắp hương hoặc đóng kín cửa. khiến khói tụ lại
một chỗ Hít phải khói nhang có thể gây ho, chảy nước mắt… và có thể gây nguy hiểm nếu
hít phải lượng lớn. Đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp và ung thư vòm họng.



trong thực tế Nhang có khói lưng cong do hóa chất tẩm vào nhang tạo ra. thường là axit
photphoric và các chất khác vài loại nữa Vì vậy, hương càng đẹp càng có hại cho sức khỏe
con người. Khi các chất này cháy sẽ sinh ra chất độc gây kích ứng đường hô hấp, gây ho,
chảy nước mắt, khó thở, từ đó gây biến đổi tế bào, gây dị sản, dị sản và có thể là tế bào ung
thư.
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● VÒNG TRẦM HƯƠNG: https://anthienhuong.vn/vong-tram-huong/
● VÒNG CỔ TRẦM HƯƠNG: https://anthienhuong.vn/vong-co-tram-huong/
● VÒNG TRẦM HƯƠNG 108 HẠT: https://anthienhuong.vn/vong-tram-huong-108-hat/
● VÒNG TRẦM HƯƠNG NAM: https://anthienhuong.vn/vong-tram-huong-cho-nam/
● VÒNG TRẦM HƯƠNG NỮ: https://anthienhuong.vn/vong-tram-huong-nu/
● DỤNG CỤ ĐỐT TRẦM HƯƠNG: https://anthienhuong.vn/dung-cu-dot-tram-huong/
● LƯ XÔNG TRẦM: https://anthienhuong.vn/lu-xong-tram/
● THÁC KHÓI TRẦM HƯƠNG:https://anthienhuong.vn/thac-khoi-tram-huong/
● TRẦM HƯƠNG PHONG THỦY: https://anthienhuong.vn/tram-huong-phong-thuy/
● TƯỢNG TRẦM HƯƠNG: https://anthienhuong.vn/tuong-tram-huong/
● TRẦM HƯƠNG CẢNH TỰ NHIÊN: https://anthienhuong.vn/tram-huong-canh/
● TRẦM HƯƠNG TREO Ô TÔ: https://anthienhuong.vn/day-tram-huong-treo-o-to/
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