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Tổ chức Thúc Đẩy Ngoại Thương Nhật Bản tại Thành Phố 

Hồ Chí Minh (JETRO), đã chuẩn bị một showroom trưng 

bày dài hạn các mẫu sản phẩm thực phẩm của Nhật Bản 

để gửi đến Quý doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt 

Nam một thị hiếu mới lạ.  

Từ “Tsutsu uraura” của tựa đề triển lãm trong tiếng Nhật 

có nghĩa là “Đến mọi ngóc ngách của đất nước”. Chúng 

tôi đã tập họp nhiều loại thực phẩm ở khắp các vùng từ 

Hokkaido ở phía Bắc đến Kyushu và Okinawa ở phía Nam.  

Đến với showroom, Quý doanh nghiệp có thể dùng thử 

sản phẩm, và nếu tìm thấy sản phẩm phù hợp có thể 

yêu cầu JETRO sắp xếp các cuộc đàm phán thương mại 

trực tuyến bất cứ lúc nào. JETRO có thể hỗ trợ phiên 

dịch viên tiếng Việt – Nhật cho Quý doanh nghiệp. 

Nếu Quý doanh nghiệp đã quyết định tham dự đàm 

phán trực tuyến thì có thể mang sản phẩm mẫu về để 

nội bộ công ty có thể xem xét, thảo luận trước buổi họp.  

Đối với thị trường luôn thay đổi mỗi ngày hiện nay, Quý 

doanh nghiệp có muốn thử tạo một xu hướng mới và mở 

rộng hoạt động kinh doanh bằng cách chọn lựa các sản 

phẩm thực phẩm đến từ Nhật Bản không? 

ts u ts u  u ra u ra  
[ 津々浦々 ; つつ・うらうら ]

(Trạng từ / Danh từ)

Trên toàn Nhật Bản; trên khắp vùng đất; 

khắp mọi nơi
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TRIỄN L ÃM THƯỜNG XUYÊN

Nhiệt độ
bảo quản

BẢNG MÔ TẢ

Tên công ty
Thành phần chính
Hạn sử dụng
Số lượng tối thiểu
Bán lẻ tại Nhật Bản*

Tên sản phẩm

Miêu tả

Số ID

①
②
③
⑤
⑥

Hình ảnh
sản phẩm

Giá VND được tham chiếu và quy đổi từ giá 
JPY theo tỉ giá sau và làm tròn ba chữ số 
cuối xuống.

1 JPY = 173.13 VND
(Tỉ giá trung bình tháng 6/ 2022)

*LƯU Ý

Nhiệt độ bảo quản

Nhiệt độ 
phòng

Giữ lạnh Giữ đông

Phân phối tại Việt Nam

Có Không
④ Trọng lượng
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Thực phẩm ăn liền

B

Bánh kẹo

D

Đồ uống

A

Nước sốt

P

Uji Gyokuro Tea Bag

Hương thơm đặc trưng và vị umami hòa huyện vị ngọt dịu nhẹ chỉ có ở  trà 
Gyokuro được làm thành những túi trà tiện lợi. Sử dụng 100% lá trà từ tỉnh 
Kyoto. Là trà Gyokuro Uji đích thực.

①
②
③
⑤
⑥

④ 10 túi

YAMASHIRO
Trà xanh
300 ngày
12 cái

600 JPY = 103,000 VND

3 0 1 1 1 U a A

Microwavable Konjac Ramen 
Miso Flavor

Mì Konjac là một sản phẩm ít đường, ít calo. Nước súp được chế biến từ 
nguồn gốc thực vật nên rất tốt cho sức khỏe. Tính theo tiêu chuẩn của 
Nhật Bản thì mì chỉ chứa 25% calo (93 calo/100g). Túi đựng được thiết kế 
dùng cho lò vi sóng nên chỉ cần hâm bằng lò vi sóng là có thể dùng ngay. 
Sản phẩm rất thuận tiện bảo quản ở nhiệt độ phòng được 1 năm. (Khoảng 2 
phút ở 500W)

①
②
③
⑤
⑥

④ 250 mL

KKI
Súp (sản xuất tại Nhật Bản), bột Konjac
270 ngày
360 cái

300 JPY = 51,000 VND

31212 U a B

Shinsyunomegumisobcha

Đây là một loại trà ngũ cốc thơm sử dụng 100% kiều mạch từ tỉnh Nagano.
Là loại trà túi trọng lượng 3g, 1 gói trà gồm 10 túi nhỏ.

①
②
③
⑤
⑥

④ 1 túi

NIKKOKU SEIFUN
Hạt kiều mạch
365 ngày
80 cái

502 JPY = 86,000 VND

30961UaA

Swan Cider

Hương vị từ năm 1960.

①
②
③
⑤
⑥

④ 330 mL

ZENWADOU
Đường, Soda, Hương liệu, Chất làm chua
540 ngày
24 cái

200 JPY = 34,000 VND

3 1 3 1 1 U a A

Chichiyas Miik Coffe

Vị cà phê ngọt ngào, sảng khoái.

①
②
③
⑤
⑥

④ 250 mL

ZENWADOU
Sữa bò, Đường, Cà phê, Hương liệu
360 ngày
24 cái

150 JPY = 25,000 VND

31 31 2 U a A

Mongol Curry Mild

Là loại cà ri với nhiều hành tây chiên. Sản phẩm được chế biến với một 
hương vị dịu nhẹ để tất cả mọi người từ trẻ em đến người lớn tuổi đều có 
thể dùng được. 

①
②
③
⑤
⑥

④ 180 mL

MARUSHO
Củ hành, bột cà ri, hỗn hợp thịt bò thịt heo
540 ngày
48 cái

450 JPY = 77,000 VND

30921UaB

Mongol Curry Hot

Là loại cà ri với nhiều hành tây chiên. Sản phẩm được thêm ớt đỏ gấp 8 lần 
loại cà ri thường để tạo ra một hương vị "nóng" cho những người thích thức 
ăn cay.

①
②
③
⑤
⑥

④ 180 mL

MARUSHO
Củ hành, bột cà ri, hỗn hợp thịt bò thịt heo
540 ngày
48 cái

450 JPY = 77,000 VND

30922UaB Meigaza Curry

Là loại cà ri với nhiều hành tây chiên. Là một sản phẩm OEM của một rạp 
chiếu phim Nhật Bản tên "Revival House". Chúng tôi đã thêm ớt đỏ gấp 4 
lần so với loại cà ri thường để tạo ra vị cay ăn không cảm giác ngán. 

①
②
③
⑤
⑥

④ 180 mL

MARUSHO
Củ hành, bột cà ri, hỗn hợp thịt bò thịt heo
540 ngày
48 cái

500 JPY = 86,000 VND

30923UaB

Fruit Noodle Kuzukiri Jelly 
White Peach

Kuzukiri là món tráng miệng cổ của Nhật Bản, thường dùng chung với mật 
ong đen, nhưng chúng tôi đã kết hợp nó với trái cây. Bằng cách kết hợp với 
sirô có chứa đào trắng xay nhuyễn tạo ra loại Kuzukiri rất thơm mùi trái 
cây. Đối tượng khách hàng là những vị thích thạch trái cây. Tại Nhật Bản, 
sản phẩm được ưu thích bởi những vị khách nữ độ tuổi trên 30.

①
②
③
⑤
⑥

④ 130 mL

KKI
Đường, đào xay nhuyễn, bột Kuzu, hương liệu
270 ngày
450 cái

250 JPY = 43,000 VND

3 1 2 1 1 U a D

Butter Biscuit Green Tea

Là loại bánh quy kiểu Tây sử dụng bơ nướng cùng bột bánh thơm giòn, giữa 
bánh được kẹp một loại kem matcha Uji thơm ngon.

①
②
③
⑤
⑥

④ 1 cái

WAKOU
Bột mì (Nhật Bản), kem Mattcha, đường, bơ
360 ngày
600 cái

140 JPY = 24,000 VND

31 2 81 U a D Kyo Ekubo 12pieces

Bánh quy vị sôcôla trộn với matcha Uji thơm ngon tan chảy ngay trong 
miệng.

①
②
③
⑤
⑥

④ 12 cái

WAKOU
Bột mì rang (Nhật Bản), đường
180 ngày
100 cái

550 JPY = 95,000 VND

31282UaD

Calen Calendula Petal Dressing 
- Minamiboso Mikan Base -

Một nông dân trồng Calendula hữu cơ đã phát triển sản phẩm thành nguyên liệu Calendula của làng Bereke. Sản phẩm là một 
loại nước sốt thuần chay, không có phụ gia. Calendula có tên khoa học là "Calendula offi  cinalis" là một loại thảo mộc ở nước 
ngoài từ xưa đã được sử dụng cho mục đích y học và chế biến thức ăn. Nó chứa nhiều chất có hiệu quả tốt đối với da và sức 
khỏe. Sản phẩm sử dụng Calendula khô được trồng bằng phương pháp canh tác tuần hoàn để ít tác động đến môi trường, 
hái từng bông hoa, ngắt từng cánh bông và làm khô nó. Sản phẩm sử dụng trái quýt của địa phương hòa cùng Calendula nên 
màu sắc chủ đạo vẫn là màu cam. Nông dân sử dụng nhiều loại thảo mộc khô, vì vậy khi rãi lên các món ăn, những cánh hoa 
Calendula sẽ trải ra rất đẹp mắt. Khi kết hợp với các nguyên liệu đặc biệt như Amazake và nước dùng tảo bẹ sẽ làm tăng thêm 
vị chua nhẹ và vị ngọt thanh cho nước sốt. Bởi vì nước sốt vị dịu nhẹ nên rất dễ dàng làm bậc vị tươi ngon của rau xanh.

①
②
③
⑤
⑥

④ 200 mL

BEREKE
Quýt, giấm, dầu ăn, củ hành
365 ngày
1 cái

1,200 JPY = 207,000 VND

3 1 1 6 1 U a P

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

A

B

D

P
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Hương vị

Q
TRIỄN L ÃM ĐẶC BIỆT

Thực phẩm 
dinh dưỡngOrganic Wasabi Powder

Bột Wasabi của Mitoku được làm từ Wasabi hữu cơ thật, giữ được toàn bộ vị cay độc 
đáo và hương thơm nồng vốn có. Không giống như nhiều sản phẩm Wasabi khác có 
màu xanh lá tươi do chất tạo màu nhân tạo và có thể không chứa Wasabi thật, bột 
Wasabi này không chứa phụ gia nên vẫn giữ được màu sắc và hương vị tự nhiên của 
Wasabi. Khi sử dụng Wasabi dạng bột, chỉ cần thêm nước vào bột là sẽ tạo thành hỗn 
hợp sền sệt. Các đặc điểm chính: Không có chất phụ gia hoặc chất tạo màu nhân tạo.

①
②
③
⑤
⑥

④ 1 cái

MITOKU
Wasabi hữu cơ
1,050 ngày
4,080 cái

-

3 1 0 51 U a Q

Bakasco
(Yuzu Pepper Sauce)

Thành phần: 100% TIÊU YUZU từ tỉnh Tokushima! Sức hấp dẫn của tỉnh 
Tokushima được cô đặc lại tại nước sốt này. Hương thơm nồng của nước ép 
Yuzu, vị đậm đà của giấm hồng và sau đó đến vị cay sẽ tạo ra một khẩu vị 
tuyệt vời cảm giác gay nghiện. Bakasco làm tăng hương vị cho tất cả các 
món ăn Ý, Pháp, Châu Á, Trung Hoa và Nhật Bản.

①
②
③
⑤
⑥

④ 60 mL

GREEN GRAPE GLOBAL. JAPAN
Nước ép Yuzu, giấm hồng, muối, vỏ Yuzu
365 ngày
240 cái

700 JPY = 121,000 VND

30803UaQ

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Q
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①
②
③
⑤
⑥

Salacia Tea Premium

Salacia có một lịch sử lâu đời được sử dụng như một phương thuốc dân gian để chữa bệnh và WHO thừa nhận 
lợi ích sức khỏe của nó là giảm lượng đường trong máu. Nó cũng được sử dụng để điều trị bệnh tiểu đường, 
suy thận, xơ cứng động mạch, nhồi máu não, táo bón và béo phì. Bằng cách bổ sung Amacha, trà Salacia cao 
cấp trở thành một loại trà ngon cho sức khỏe được những người không thể ngừng uống nước ngọt và các loại 
đồ uống có đường khác chấp nhận. chăm sóc và chống lão hóa, không chứa caffeine, vì vậy bạn có thể thoải 
mái quây quần bên gia đình bất cứ lúc nào mỗi ngày. Bạn có thể dễ dàng pha nước lạnh hoặc nước nóng với 
gói trà dễ sử dụng, sản phẩm được phát triển bởi bí quyết và công nghệ của chúng tôi. Salacia có lịch sử lâu 
đời được sử dụng ở Ayurveda, y học cổ truyền của Ấn Độ như một loại trà chăm sóc sức khỏe.

④ 20 cái

KAITEKISEIKATSUCLUB
Salacia, Amacha (Trà hoa cẩm tú cầu)
240 ngày
600 cái

3,200 JPY = 554,000 VND

31501UeA

Calen Calendula Dry Petals

Một nông dân trồng Calendula hữu cơ đã phát triển sản phẩm thành nguyên liệu Calendula của làng Bereke. Đây 
là loại thảo mộc khô từ cánh hoa calendula. Calendula, có tên khoa học là "calendula offi  cinalis", là một loại thảo 
mộc đã được sử dụng ở nước ngoài cho các mục đích y học và ăn từ lâu đời. Ngoài lượng lutein dồi dào, nó còn chứa 
carotenoid, fl avonoid, phytosterol,… và được cho là có hiệu quả đối với làn da và sức khỏe. Đây là một loài hoa 
calendula khô được nuôi trồng theo phương pháp tái chế nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường nhất có thể, hái 
từng bông hoa một, sau đó xé từng bông một và từ từ sấy khô. Nó có thể được sử dụng như một loại trà, làm trang 
trí thức ăn, hoặc làm màu cho đồ ngọt. Còn được gọi là "saffron của người nghèo", nó cũng có thể được sử dụng như 
một chất tạo màu. Trong thời gian qua, chúng tôi đã nhận được những thắc mắc làm nguyên liệu sản xuất TPCN.

①
②
③
⑤
⑥

④ 10 mL

BEREKE
calendula (hoa cúc vạn thọ)
365 ngày
1 cái

1,400 JPY = 242,000 VND

31 162UeA Metabome Tea

3,8 triệu túi đã được bán * 【Giữ gìn sức khỏe cho cả gia đình】 Trà tốt cho sức khỏe, dễ uống ngay cả với trẻ em, kể cả chồng và người già. Không 
chỉ sử dụng cho giảm cân, mà trà cũng có thể hỗ trợ cho sức khỏe và sắc đẹp nói chung. ■ 4 THÀNH PHẦN ĐẶC BIỆT Đối với sức khỏe, khó có thể 
uống nhiều loại trà tốt cho sức khỏe trong một ngày. Loại bỏ những vấn đề đó bằng cách sử dụng Trà Metabome pha trộn của chúng tôi kết hợp: ①
Đậu đen: Chúng tôi chọn những hạt đậu đen đặc biệt được chăm bón cẩn thận. Nó tỏa ra hương thơm và vị ngọt vừa đủ do được rang trực tiếp trên 
lửa. .③ Trà ô long: Trà ô long bao gồm polyphenol rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra còn có Kali, magie, sắt, photpho, chất xơ, vitamin B1, vitamin B2, 
vitamin C. Lá dúi: phơi lá non, cắt khúc, rang với lửa lớn. Trong trà có nhiều thành phần tuyệt vời cho sức khỏe và thu hút sự chú ý trong thời gian 
gần đây. ■ Thân thiện với môi trường Trà túi lọc là trà túi lọc có nguồn gốc thực vật ■ Cách làm Đổ 600 ml - 800 ml nước nóng và đợi 5 - 10 phút ■
Khối lượng tịnh 135g (túi 4,5x30tea) ■ Nơi sản xuất và gia công: Nhật Bản ■ Kinh nghiệm xuất khẩu Việt Nam * đến ngày 15 tháng 5 năm 2022 

①
②
③
⑤
⑥

④ 1 túi

TEA LIFE
Đậu nành đen [đậu nành] (Hoa Kỳ, Nhật Bản)
365 ngày
160 cái

2,547 JPY = 440,000 VND

31 6 61 U e ADokudami Healthy Tea

[18 loại trà sức khỏe Diếp cá] Trà Diếp cá là một loại trà tốt cho sức khỏe với sự pha trộn của 18 loại nguyên 
liệu thảo mộc dựa trên thành phần chính là Diếp cá. Diếp cá được cho là một trong ba loại thảo mộc chính ở 
Nhật Bản, được cho là có tác dụng lợi tiểu, ngăn ngừa xơ cứng động mạch, hạ sốt. Ngoài ra, còn có tác dụng 
làm đẹp và tác dụng giải độc khiến phụ nữ ưa chuộng. Diếp cá có rất nhiều tác dụng và được gọi là vị thuốc 
thô, được phối trộn với các hoạt chất như gừng, nghệ, ngưu bàng... Diếp cá có hương vị, mùi vị đặc trưng 
nhưng chúng tôi đã tìm ra được tỷ lệ thành phần tốt nhất, mang lại hương vị ngon nhất, thưởng thức cho cả 
gia đình và có thể cùng nhau khỏe mạnh. Các thành phần khác ngoài Diếp cá cũng được rang để mang lại vị 
ngon của từng loại. Đây là một loại trà mà cả gia đình có thể uống vừa ngon miệng lại tốt cho sức khỏe.

①
②
③
⑤
⑥

④ 30 cái

SHOWA PHARMACEUTICAL
Houttuynia cordata, Cassia tora seed, Lúa mạch
1,095 ngày
24 cái

1,800 JPY = 311,000 VND

30094UeA

Vegetable Juice (Aojiru)
- 2weeks, Burdock Root Tea, Yuzu Tea

Nước ép lá lúa mạch non dễ uống trong 2 tuần: Nước cốt xanh pha với cỏ lúa mạch, bắp cải, 
rau bina dễ uống. Vì là dạng hạt mịn, dễ tan trong nước lạnh nên bạn có thể dễ dàng bổ sung 
rau củ. Trà ngưu bàng rang: Ngưu bàng từ tỉnh Kagoshima được rửa sạch, cắt nhỏ, sấy khô, 
rang chín và đóng trong túi trà dễ sử dụng. Thưởng thức hương vị ngưu bàng rang thơm lừng. 
Trà Yuzu với GABA: Trà Yuzu được làm từ vỏ yuzu và nước ép yuzu được sản xuất ở tỉnh Oita, 
có thêm mật ong để tạo vị ngọt thanh tao. Vì là dạng túi nhỏ nên rất tiện lợi khi mang theo.

①
②
③
⑤
⑥

④ 14 túi

DAISHO
Bột lá lúa mạch non, bột bắp cải được xử lý bằng enzym
540 ngày
50 cái

-

30152UeA

Gaba Biloba Leaf Extract 
Tea

Loại trà này bao gồm chiết xuất Ginkgo Biloba và GABA được gọi là thực phẩm 
cho não. Ginkgo Biloba Extract được sử dụng trong hơn 20 năm như một loại trà 
tốt cho sức khỏe. Cũng được sử dụng như một loại thuốc chữa bệnh Sa sút trí tuệ, 
đột quỵ ở Châu Âu và được bán như một loại thuốc chữa bệnh. Bao gồm các thành 
phần như trà xanh và lá Đỗ trọng, có tác dụng làm giảm nguy cơ kém nhớ. Để 
dành một khoảng thời gian tuyệt vời trong tương lai, tại sao không uống trà này?

①
②
③
⑤
⑥

④ 20 cái

SHOWA PHARMACEUTICAL
Hạt Cassia tora, Trà xanh, Vỏ cam, Gạo lứt 
1,095 ngày
100 cái

980 JPY = 169,000 VND

30092UeA

Immunitea

Loại trà này được phát triển để tăng cường hệ miễn dịch và mang lại cho 
bạn cuộc sống năng động. Hỗ trợ sức khỏe của bạn từ bên trong cơ thể. 
"Hoạt chất" này được sử dụng như một loại thảo mộc y tế. Đặc biệt là làm ấm 
cơ thể, nâng cao thể lực và tuần hoàn, tăng cường sức mạnh bảo vệ cơ thể. 
Vi khuẩn lactic và keo ong để tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng. 
"Hãy mạnh mẽ !!" giới thiệu loại trà lành mạnh này cho ngày khỏe mạnh.

①
②
③
⑤
⑥

④ 20 cái

SHOWA PHARMACEUTICAL
Hạt Cassia tora, Pu'er, Nghệ, Diếp cá 
1,095 ngày
100 cái

1,580 JPY = 273,000 VND

30091UeA

Diet Spicy Chai

Diet Spicy Chai là bạn có thể nếm được vị gia vị khá đậm. Bao gồm các thành phần phổ biến 
của chiết xuất gừng đen và củ cải đường đỏ. Gừng đen chứa Polymethoxyfl avone được đăng ký 
gọi là Thực phẩm có Công bố Chức năng. Nó có tác dụng đốt cháy chất béo và tốt cho chế độ 
ăn kiêng. Củ cải đỏ được mệnh danh là Siêu thực phẩm và giúp tạo màu đỏ trong các nguyên 
liệu làm đẹp. Betacaine có tác dụng chống oxy hóa mạnh, giúp làm đẹp và chống lão hóa rất 
tốt. Chai này không sử dụng trà đen làm nguyên liệu nên nó là Chai không chứa caffeine. Bạn 
có thể thưởng thức bất cứ lúc nào bạn muốn. Thêm sữa sẽ làm nó chuyển sang màu hồng.

①
②
③
⑤
⑥

④ 14 cái

SHOWA PHARMACEUTICAL
Gừng, Quế, Củ cải đỏ, Trà Rooibos
1,095 ngày
20 cái

980 JPY = 169,000 VND

30093UeA

Kikuzakari Amazake

Đây là thực phẩm được lên men một cách tự nhiên bằng cách lên men ngọt 
từ gạo mà không dùng bất kỳ một loại chất phụ gia nào. Sản phẩm không 
chứa cồn nên từ trẻ em đến người già đều có thể yên tâm sử dụng và là loại 
thức uống tốt cho sức khỏe. Các hạt cơm mềm và quý vị có thể sử dụng sản 
phẩm như một bữa ăn nhẹ.

①
②
③
⑤
⑥

④ 900 mL

SHINSHUUMEIJ YOU 
Nước, gạo, koji
250 ngày
12 cái

796 JPY = 137,000 VND

31 6 31 U e A

V1 Thực phẩm
dinh dưỡng

Đồ uống

Soy Meat (Minced Type)

SOYMEAT là một loại thịt thay thế 100% đậu nành chưa tẩm ướp gia vị phù 
hợp cho những người quan tâm đến ẩm thực thuần chay và những người 
quan tâm đến sức khỏe. Đây là sản phẩm đã chế biến có thể dùng ngay mà 
không cần xử lý sau khi mở. Sản phẩm không có phụ gia, không gia vị và 
giàu protein thực vật.Có sẵn kích thước thương mại.

①
②
③
⑤
⑥

④ 100 túi

NIPPON RETORT FOODS
Đậu nành đã qua chế biến đã khử chất béo
365 ngày
25 cái

220 JPY = 38,000 VND

30232UeB

Oatmeal Risotto,
Chinese Porridge

Dùng bột yến mạch thay cơm cho món risotto. Thêm nước nóng và đun nhỏ lửa trong 15 giây. 
Dễ sử dụng! 4 phần ăn trong một gói. Bột yến mạch Risotto Tomato consomme & Cheesy 
potage: 【Tomato consomme】Cà chua đậm đà với hương vị của hành tây và thịt gà. 【Cheesy 
potage】 Súp kem với khoai tây bào và hương vị của hai loại pho mát (pho mát cheddar, pho 
mát gouda). Cháo Gà & Hải sản: 【Cháo gà】 Vị gà với hương gừng, dầu mè với hành ngò và đậu 
phộng. 【Cháo hải sản】 Vị thịt heo và hải sản (tôm, mực, sò) hòa trộn với vị tỏi .Bột Risotto 
Kem nấm & Cà ri cà chua: 【Kem nấm】 Thêm sự phong phú của pho mát vào vị của nấm để có 
vị kem. 【Cà ri cà chua】 Mang hương vị của cà chua và hành tây để có hương vị của cà ri nhẹ.

①
②
③
⑤
⑥

④ 100 mL

DAISHO
Bột yến mạch, Bột cà chua, muối, đường
300 ngày
50 cái

350 JPY = 60,000 VND

30153UeB

V2 Thực phẩm
dinh dưỡng

Thực phẩm ăn liền

Soy Meat (Fillet Type)

SOYMEAT là một loại thịt thay thế 101% đậu nành không được tẩm ướp, 
nhắm đến những người quan tâm đến nấu ăn thuần chay và những người 
tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe. .Đây là sản phẩm đã chế biến có thể 
dùng ngay mà không cần xử lý sau khi mở. Không chất phụ gia, không gia 
vị. Protein thực vật phong phú, có thể được sử dụng thay cho thịt lợn, v.v.
Có các kích thước dùng cho thương mại.

①
②
③
⑤
⑥

④ 100 túi

NIPPON RETORT FOODS
Đậu nành đã qua chế biến đã khử chất béo
365 ngày
120 cái

220 JPY = 38,000 VND

30231UeB

Pineapple and Apple Green 
Juice (Aojiru) Jelly

[Lịch sử phát triển] Aojiru được biết đến là tốt cho sức khỏe, nhưng rất khó để duy trì sử dụng hàng ngày. Vì vậy, thạch Aojiru đã ra đời, đem 
đến loại thạch nước ép rau xanh thơm ngon. Sau khi suy nghĩ về định nghĩa "ngon", cuối cùng chúng tôi đã quyết định hương vị bằng cách 
thăm dò ý kiến mọi người ở mọi lứa tuổi.  [Đặc trưng sản phẩm] Các loại rau được sử dụng: bột lá lúa mạch non, ashitaba và cải xoăn, được 
trồng bởi nông dân Nhật Bản. Các thành phần được pha trộn theo tỷ lệ vàng của Aojiru Meister.  Aojiru là một sản phẩm có hương vị thơm 
ngon, trẻ em và người lớn tuổi đều có thể hài hòng khi sử dụng. Sản phẩm có vị dứa và táo rất thơm, hoàn hảo cho mọi lứa tuổi. Ít mùi của lá 
lúa mạch và giảm vị đắng. Giàu chất dinh dưỡng: mỗi thanh chứa 3,24g chất xơ, cũng như vitamin A, B2, vitamin B6, vitamin C, vitamin D và 
vitamin E, giúp quý khách dễ dàng nhận được các loại vitamin cần thiết. Mỗi que chứa 45 triệu vi khuẩn bifi dobacteria. Một que thạch tiện 
lợi, dễ mang theo. Vì là thạch nên bạn có thể mang theo sử dụng ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào mà không cần bình lắc hoặc nước.

①
②
③
⑤
⑥

④ 30 cái

MUROMACHI CHEMICALS
Giảm dextrin khó tiêu, fructose
730 ngày
1,200 cái

-

31 5 61 U e D

V3 Thực phẩm
dinh dưỡng

Bánh kẹo

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 
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Jewel Moist

Thạch vị nho thơm ngon ăn rất nghiền, có thể ăn khi đông lạnh.
Mỗi chai chứa 100mg axit hyaluronic trọng lượng phân tử thấp và ceramide 
chiết xuất từ dứa và tổ yến.
Sản phẩm có chứa nước ép bưởi. Quý khách có thể sử dụng sản phẩm ngay 
cả khi đông lạnh. Sản phẩm rất tốt cho việc làm đẹp.

④ 50 chai

MUROMACHI CHEMICALS
Xi-rô tinh bột mạch nha khử (Nhật Bản), Erythritol
730 ngày
113 cái

-

31563UeD

①
②
③
⑤
⑥

Peach Flavored Ukon 
(Turmeric) Jelly

∙ Chứa vitamin C, axit hyaluronic và chất xơ.  ∙ Một thanh chứa 30mg 
curcumin.  ∙ Vị đào thơm ngon kết hợp với vị nghệ.  ∙ Hãy sử dụng sản phẩm 
này trước khi uống rượu.  ∙ Sản phẩm này cũng rất thích hợp cho những 
buổi họp mặt của phái nữ.  ∙ Đừng từ bỏ việc trở nên xinh đẹp!  ∙ Hương đào 
thơm ngon

①
②
③
⑤
⑥

④ 7 cái

MUROMACHI CHEMICALS
Xi-rô giảm tinh bột, giảm dextrin khó tiêu
730 ngày
7,700 cái

-

31562UeD

Black Soy Beans Glace 
(Nishio Macha)

Là loại bánh kẹo cao cấp truyền thống của Nhật Bản. Đây là sản phẩm có số lượng xuất 
khẩu lớn nhất trong số các sản phẩm của chúng tôi, chẳng hạn như được giới thiệu trên TV 
shopping ở Đài Loan. Chúng tôi sử dụng đậu nành đen có chứa polyphenol, isoflavone đậu 
nành và saponin, đây là những chất dinh dưỡng đang gây chú ý vì tốt cho sức khỏe, không sử 
dụng chất phụ gia. Chúng tôi sử dụng matcha từ một khu vực sản xuất nổi tiếng. Chúng tôi 
cũng có hương vị bình thường và hương vị cà phê. Chúng tôi sẽ phản hồi nhanh chóng, vì vậy 
vui lòng liên hệ với chúng tôi về MOQ, OEM, các mặt hàng khuyến mại, v.v.

①
②
③
⑤
⑥

④ 30 túi

NIPPON RETORT FOODS
Đậu nành (Hokkaido), đường, muối matcha
365 ngày
200 cái

220 JPY = 38,000 VND

30233UeD

V4 Thực phẩm
dinh dưỡng

Thực phẩm đóng hộp,
đóng chai,

bột,
thực phẩm khô

V5 Thực phẩm
dinh dưỡng

Thực phẩm dinh dưỡng

Gluten Free Karaage Powder

Sản phẩm không sử dụng bột mì và bột gạo. Thành phần chính là bột Okara, 
là loại bột chiên giòn có thể bổ sung chất xơ trong thực phẩm thường thiếu 
trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời kìm hãm được lượng đường. Sản 
phẩm phù hợp với thịt, cá và rau. Không chứa gluten, không có thành phần 
động vật, hàm lượng đường thấp và bổ sung chất xơ.

①
②
③
⑤
⑥

④ 100 túi

OKM
Okara khô (không biến đổi gen), bột bắp, muối, tiêu
365 ngày
48 cái

350 JPY = 60,000 VND

3 1 61 2 U e FOkara Powder Premium

(1) Có thể rắc hoặc trộn đều vừa ăn. Sản phẩm có tác dụng trong ăn kiêng, 
giải độc, cải thiện môi trường ruột, kiểm soát đường huyết  (2) Có thể dùng 
thay thế bột mì trong nấu ăn và làm bánh. Không chứa gluten, thuần chay, ít 
carb, keto.

①
②
③
⑤
⑥

④ 300 túi

OKM
Bột đậu nành (không biến đổi gen) 100% bột Okara
540 ngày
25 cái

1,000 JPY = 173,000 VND

3 1 6 1 1 U e F

Gluten Free Tempura 
Powder

Bột Okara và bột gạo được làm thành bột tempura (không sử dụng bột mì). 
Không chứa gluten, không có thành phần động vật, hàm lượng đường thấp 
và bổ sung chất xơ.

①
②
③
⑤
⑥

④ 100 túi

OKM
Bột gạo, Okara khô (không biến đổi gen)
365 ngày
48 cái

300 JPY = 51,000 VND

3 1 61 3 U e F

Chahana Donko Dried 
Mushroom Giftset 150g

Nấm đông cô được trồng trên gỗ Nhật Bản. Nấm đông cô là sản phẩm cao 
cấp được nảy mầm trên gỗ trong thời tiết lạnh, trưởng thành chậm ở nhiệt 
độ thấp, phát triển thành những cây nấm dày thịt, hoa văn đẹp mắt với mùi 
vị và hương vị tuyệt vời.

①
②
③
⑤
⑥

④ 150 cái

MARUHAN
Nấm đông cô được trồng trên gỗ (Nhật Bản)
365 ngày
10 cái

4,500 JPY = 779,000 VND

31092UeF Japanese Shiitake 
Mushroom Powder

Nấm đông cô được trồng trong rừng, trên gỗ Nhật Bản. Khi khô nấm sẽ cọ 
xát vào nhau và trở thành bột. Sản phẩm là dạng bột của nấm đông cô khô 
được trồng từ thiên nhiên nên nếu dùng làm nước dùng sẽ rất ngon. Nó 
cũng phổ biến như một loại nước dùng dashi rau củ.

①
②
③
⑤
⑥

④ 1 cái

MARUHAN
Nấm đông cô được trồng trên gỗ (Nhật Bản)
365 ngày
50 cái

450 JPY = 77,000 VND

31093UeF Super SP100 Extra

Thành phần chính là “peptide” liên hợp axit amin được tạo ra bằng cách 
phân hủy protein của cá mòi bằng enzym. Nó là một chất bổ sung đã được 
phê duyệt như một loại thực phẩm chức năng thích hợp cho những người bị 
huyết áp cao. Peptide có nguồn gốc từ cá mòi có chứa "valyl tyrosine", chất 
này được công nhận như một thực phẩm chức năng và là thực phẩm thích 
hợp cho những người bị huyết áp cao.

①
②
③
⑤
⑥

④ 1 cái

INTER TECHNO
Peptide chiết xuất cá mòi, Xi-rô tinh bột mạch nha khử
730 ngày
48 cái

11,000 JPY = 1,904,000 VND

31483UeH

Shirukuwa

Nó là một loại thực phẩm từ lá dâu tằm được chế biến bằng cách sử dụng lá dâu tằm "Shima mulberry" được trồng trên "Okinoerabujima". "Dâu tằm Shima" giàu 
khoáng chất hơn các loại lá morus alba khác và có hàm lượng DNJ cao. Nó là một loại thực phẩm bổ sung chế độ ăn uống dạng hạt mà bạn có thể thưởng thức 
một cách ngon lành mà không có vị đắng hay chát của lá dâu tằm. Giới thiệu về lá dâu tằm ● Chứa DNJ "deoxynojirimycin (một chất ức chế hoạt động của các 
enzym phân giải glycogenolytic và làm cho đường khó được hấp thụ từ ruột non, do đó ngăn chặn sự gia tăng lượng đường trong máu và bình thường hóa nó)", là 
một thành phần đặc biệt với morus alba. giúp phòng ngừa và cải thiện chế độ ăn uống. Đặc biệt, lượng DNJ trong dâu tằm Shima ổn định ở mức cao quanh năm, 
lá của các loại dâu tằm khác hầu hết là vào mùa hè, các mùa khác thì có ít số lượng hơn. ● Một thành phần gọi là pectin có chức ngăn chặn sự gia tăng nhanh 
chóng của lượng đường trong máu, ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol, đồng thời có chức năng hấp thụ và bài tiết các chất có hại trong ruột. ● Giàu thành phần 
dinh dưỡng, không chỉ vitamin và khoáng chất, mà còn có chất xơ và polyphenol, làm cho nó trở nên lý tưởng để duy trì sức khỏe, giảm táo bón và thẩm mỹ.

①
②
③
⑤
⑥

④ 60 cái

INTER TECHNO
Lá dâu tằm hữu cơ (sản xuất trong nước)
730 ngày
28 cái

6,500 JPY = 1,125,000 VND

31481UeHNannochloropsis Capsule

Sản phẩm này chứa một lượng lớn EPA có giá trị từ thực vật (axit eicosapentaenoic), và bạn 
có thể dễ dàng bổ sung EPA mà có thể bị thiếu hụt. Ngoài ra, nó là một loại siêu thực phẩm 
chứa 61 loại chất dinh dưỡng như axit folic khó tiêu hóa và chứa 9 loại axit amin thiết yếu một 
cách cân bằng và điểm số axit amin gần như là 100. Vì nó là một sản phẩm có nguồn gốc từ 
thực vật, nó cũng lý tưởng cho người ăn chay và thuần chay. Được đề xuất cho những ai muốn 
trẻ lâu, sống tốt cuộc sống hàng ngày và bổ sung các chất dinh dưỡng đang thiếu hụt.

①
②
③
⑤
⑥

④ 90 cái

EBIS ALGAE RESEARCH INSTITUTE
Nannochloropsis (chủng vi tảo giàu chất béo)
730 ngày
48 cái

6,000 JPY = 1,038,000 VND

31441UeH

Nucleic Acid C Gold

Thành phần chính là hơn 90% DNA tinh khiết thu được bằng cách tinh chế 
chiết xuất từ   tinh hoàn cá hồi giàu DNA và hơn 90% RNA tinh khiết được 
tinh chế từ chiết xuất nấm men, vitamin C, nhóm B, khoáng chất và các 
chất dinh dưỡng khác cần thiết cho cơ thể.

①
②
③
⑤
⑥

④ 1 chai

INTER TECHNO
Chiết xuất tinh hoàn cá hồi, Vitamin C
730 ngày
48 cái

16,000 JPY = 2,770,000 VND

31482UeH

Barley Grass Juice Powder 
3g Stick x 30

Bột nước ép lá lúa mạch non là nước ép màu xanh lá cây được làm bằng cách 
bổ sung các chất dinh dưỡng chiết xuất từ lá lúa mạch non, chất xơ hòa tan 
trong nước và đường nâu Okinawa giàu khoáng chất được làm theo phương 
pháp truyền thống. Đặc điểm nổi bật của bột chiết xuất là không làm mất đi 
các chất dinh dưỡng dễ hấp thụ, dễ uống, chất xơ dễ hòa tan trong đồ uống, 
giàu khoáng chất, và việc bổ sung đường nâu, tạo nên một sản phẩm dễ uống.

①
②
③
⑤
⑥

④ 30 cái

JPD
Chiết xuất lá lúa mạch (cỏ lúa mạch, dextrin)
729 ngày
48 cái

3,800 JPY = 657,000 VND

31492UeHGreen Magma 150g

Kể từ khi ra mắt vào năm 1969, Green Magma là sản phẩm tiên phong của nước ép 
lá lúa mạch non, được rất nhiều người yêu thích. Nghiên cứu trong 50 năm qua và số 
lượng khách hàng sử dụng lại sản phẩm đã chứng minh điều đó. Chúng tôi tin rằng 
triết lý này có điểm chung với lối suy nghĩ của thế hệ mới, những người quan tâm đến 
sức khỏe hơn. Chứa vitamin, khoáng chất, axit amin, enzym, chất diệp lục, carotenoid, 
flavonoid và các chất dinh dưỡng thực vật hữu ích khác để hỗ trợ sức khỏe.

①
②
③
⑤
⑥

④ 1 cái

JPD
Bột chiết xuất lá lúa mạch non hữu cơ
1,094 ngày
1,008 cái

6,000 JPY = 1,038,000 VND

31491UeH
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Klb-one

Chúng tôi đã sản xuất và bán Sparassis Crispa, “hanabiratake” trong hơn 20 năm và đã đăng ký 5 loại cho đến nay. 10 năm trước, chúng 
tôi đã tập trung vào "sparassis crispa: LFSC lên men axit lactic", được sản xuất bằng cách lên men sparassis crispa với vi khuẩn axit 
lactic riêng của chúng tôi bằng phương pháp sản xuất đã được cấp bằng sáng chế. Ở Nhật Bản, chúng tôi đã bán tại nhiều phòng khám 
ung thư như phòng khám IGT (Osaka). Ở nước ngoài, nó đã được sử dụng tại trung tâm ung bướu quốc gia Việt Nam. Từ tháng 4 năm 
2022, Tiến sĩ Keiko Amano, giám đốc Hiệp hội y học và chăm sóc y tế giới tính Nhật Bản, đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trên 100 đối 
tượng, với tiêu đề "Tác dụng của việc uống thường xuyên Sparassis crispa lên men axit lactic" đối với các rối loạn mãn kinh. Từ tháng 
6 năm nay, giám đốc IGT Clinic-bác sĩ Atsushi Hori bắt đầu thử nghiệm lâm sàng với tiêu đề "Tác dụng của Sparassis crispa lên men 
lactate đối với kết quả điều trị ung thư đại trực tràng di căn gan" với 30 đến 50 đối tượng.

①
②
③
⑤
⑥

④ 60 túi

KATSURAGI SANGYO
Bột Sparassis crispa
730 ngày
150 cái

10,500 JPY = 1,817,000 VND

3 1 5 1 1 U e H Klb-one

Chúng tôi đã sản xuất và bán Sparassis Crispa, “hanabiratake” trong hơn 20 năm và đã đăng ký 5 loại cho đến nay. 10 năm trước, chúng 
tôi đã tập trung vào "sparassis crispa: LFSC lên men axit lactic", được sản xuất bằng cách lên men sparassis crispa với vi khuẩn axit 
lactic riêng của chúng tôi bằng phương pháp sản xuất đã được cấp bằng sáng chế. Ở Nhật Bản, chúng tôi đã bán tại nhiều phòng khám 
ung thư như phòng khám IGT (Osaka). Ở nước ngoài, nó đã được sử dụng tại trung tâm ung bướu quốc gia Việt Nam. Từ tháng 4 năm 
2022, Tiến sĩ Keiko Amano, giám đốc Hiệp hội y học và chăm sóc y tế giới tính Nhật Bản, đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trên 100 đối 
tượng, với tiêu đề "Tác dụng của việc uống thường xuyên Sparassis crispa lên men axit lactic" đối với các rối loạn mãn kinh. Từ tháng 
6 năm nay, giám đốc IGT Clinic-bác sĩ Atsushi Hori bắt đầu thử nghiệm lâm sàng với tiêu đề "Tác dụng của Sparassis crispa lên men 
lactate đối với kết quả điều trị ung thư đại trực tràng di căn gan" với 30 đến 50 đối tượng.

①
②
③
⑤
⑥

④ 30 túi

KATSURAGI SANGYO
Bột Sparassis crispa
1,095 ngày
100 cái

13,500 JPY = 2,337,000 VND

31512UeH

D-up Shiiitake Mushroom 
Powder 40g

Nấm Shiitake khô Nhật Bản được tán thành bột và phơi dưới ánh sáng giúp tăng hàm lượng 
vitamin D lên 14 lần. Được công nhận là một loại thực phẩm có công bố về chức năng dinh dưỡng 
có hiệu quả trong việc giúp hình thành xương. Sản phẩm an toàn và đảm bảo vì không có chất 
phụ gia và chỉ chứa vitamin D từ nấm Shiitake khô được trồng tự nhiên. Quý vị có thể dễ dàng 
hình thành những thói quen lành mạnh chỉ bằng cách rắc sản phẩm lên món ăn đã được chuẩn 
bị. Ngoài ra, sản phẩm còn được đánh giá là tiết kiệm thời gian và thân thiện với người dùng.

①
②
③
⑤
⑥

④ 1 túi

MARUHAN
Nấm Shiitake khô Nhật Bản
365 ngày
50 cái

850 JPY = 147,000 VND

31091UeH

Black Garlic Kuromaru

Ngoài tỏi từ tỉnh Miyazaki, chúng tôi sử dụng tỏi Jiading từ Kyushu và 
Shikoku. Sản phẩm này chứa 100g (khoảng 20 hạt) tỏi đen dùng trong 
khoảng 3 tuần. Có sự thay đổi về kích thước giữa các hạt.

①
②
③
⑤
⑥

④ 100 mL

MOMIKI
Tỏi
730 ngày
60 cái

1,192 JPY = 206,000 VND

3 1 1 3 1 U e H

Imp Biomax

Đây là thực phẩm lên men có chứa vi khuẩn axit lactic. Thông qua nghiên cứu chung với các 
viện nghiên cứu và trường đại học khác nhau, chúng tôi đã thành công trong việc cải thiện 
môi trường đường ruột và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori và vi rút 
cúm trong dạ dày. Dựa trên nghiên cứu, chúng tôi đã viết một bài báo và trình bày tại hội nghị. 
Ngoài ra, chúng tôi đã nhận được bằng sáng chế tại Nhật Bản dựa trên kết quả nghiên cứu. 
Nếu Quý vị nếm thử, quý vị sẽ cảm nhận được dễ dàng hơn, vì vậy hãy liên hệ với chúng tôi nhé.

①
②
③
⑤
⑥

④ 150 cái

MAX PROBIO
Cám gạo trong nước, Vi khuẩn lactic
730 ngày
100 cái

13,500 JPY = 2,337,000 VND

31 5 41 U e H

Sakura Brightening

Dựa trên khái niệm "kem chống nắng có thể ăn được", sản phẩm chứa nhiều 
thành phần làm đẹp khác nhau như chiết xuất dứa - nguyên liệu để chống 
tia cực tím, hoa anh đào - biểu tượng cho vẻ đẹp Nhật Bản, và lutein - một 
dạng kính râm của thiên nhiên.

①
②
③
⑤
⑥

④ 90 cái

NAKANIHON CAPSULE
Dầu cây rum (sản xuất tại Nhật Bản)
1,095 ngày
60 cái

3,980 JPY = 689,000 VND

31 5 7 1 U e H

Kanzo Energy

Đây là sản phẩm hỗ trợ gan ngoài các thành phần tốt cho gan như hà thủ 
ô và cam thảo, còn có nhân sâm một loại nguyên liệu cao cấp được ưa 
chuộng với công dụng bổ dưỡng kết hợp với sữa ong chúa giàu dưỡng chất.

①
②
③
⑤
⑥

④ 90 cái

NAKANIHON CAPSULE
Dextrin (sản xuất tại Nhật Bản)
1,095 ngày
60 cái

3,980 JPY = 689,000 VND

31572UeH I See Meiryo

Ngoài lutein và zeaxanthin để chăm sóc mắt, sản phẩm này còn chứa 
nhiều thành phần thực vật Nhật Bản (cải bó xôi, khoai lang tím, rong biển 
mozuku) được cho là tốt cho mắt.

①
②
③
⑤
⑥

④ 90 cái

NAKANIHON CAPSULE
Dầu cây rum (sản xuất tại Nhật Bản), bột rau bina
1,095 ngày
60 cái

3,980 JPY = 689,000 VND

31573UeH

Yamaimo Habit

DHEA được cho là cần thiết để duy trì sức mạnh và vẻ đẹp của sự phát triển. Diosgenin 
chứa trong khoai từ có chức năng tương tự như DHEA. Người ta nói rằng cách duy nhất 
để tăng DHEA là tập thể dục hoặc ăn khoai từ. Ngoài ra, để hấp thụ tốt "axit folic" và "sắt 
heme" hỗ trợ quá trình mang thai thì cũng cần phải có "vi khuẩn axit lactic" và "men". 
Đây là thực phẩm chức năng trong 4 viên cô đặc 400g khoai từ cung cấp axit amin chứa 
lưu huỳnh. Sản phẩm được khuyên dùng 4 viên để cung cấp đủ lượng axit folic.

①
②
③
⑤
⑥

④ 124 cái

NIHON KEFIA
Bột khoai từ, đường mạch nha, canxi sữa, bột kefi r
730 ngày
100 cái

3,024 JPY = 523,000 VND

30222OeH

Collagen and Matcha Tea 
Extract

Bột matcha collagenChứa collagen và catechin matcha nhằm hỗ trợ sắc 
đẹp và sức khỏe!Trộn với sữa hoặc rắc lên sữa chua.

①
②
③
⑤
⑥

④ 10 cái

NIHON KEFIA
Bột collagen cá, Bột làm kem
730 ngày
2 cái

2,000 JPY = 346,000 VND

30224OeH

Kouju

Bột nhão cô đặc tinh khiết Nhật Bản "KOUJU"Dung dịch gốc chứa enzyme 
chứa 80 loại cỏ và trái cây hoang dã, bao gồm cả cây ngải cứu chất lượng cao 
từ Joetsu, tỉnh Niigata, đã được cô đặc thêm bốn lần. Chúng tôi cung cấp các 
enzym sống bằng phương pháp sản xuất không gia nhiệt được sản xuất trong 
nước. (55 loại hoa dại, 11 loại trái cây, 12 loại rau và 2 loại rong biển) Enzyme 
thô nguyên chất của Nhật Bản hỗ trợ cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

①
②
③
⑤
⑥

④ 100 mL

NIHON KEFIA
Đường, hoa dại, trái cây, rau
730 ngày
9 cái

3,888 JPY = 673,000 VND

30223OeH

Natrucal

(1) Sử dụng canxi hòa tan trong nước được phát triển theo công nghệ riêng của 
chúng tôi, Quý vị có thể dễ dàng bổ sung canxi vào bữa ăn của mình mà không 
làm thay đổi hương vị, đồng thời dễ dàng bổ sung canxi cho cả gia đình. (2) 
Những người không hợp với sữa và thực phẩm chức năng, từ trẻ nhỏ đến người 
lớn tuổi đều có thể dễ dàng sử dụng. (3) Đi kèm với một thìa nhẹ tiện lợi và chứa 
270mg canxi trên mỗi 2g thìa. (4) Dùng để nấu ăn, nấu cơm, làm bánh kẹo.

①
②
③
⑤
⑥

④ 1 chai

RION SHOJI
Canxi
720 ngày
720 cái

3,000 JPY = 519,000 VND

31401UeH

Triple Revolution

 "Triple Revolution" được phân loại thuộc nhóm "Thực phẩm có chức năng" tại Nhật Bản. 
Chúng tôi đã phát triển sản phẩm để hỗ trợ cho lối sống lành mạnh, tập trung vào giảm chất 
béo nội tạng, trọng lượng cơ thể và chỉ số BMI. Các axit béo có nguồn gốc từ nấm kim châm 
(axit linoleic, axit α-linolenic) đã được báo cáo là có chức năng giảm mỡ nội tạng, trọng lượng 
cơ thể và chỉ số BMI ở những người béo phì. Nếu Quý vị không muốn ăn kiêng hoặc lo lắng về 
mỡ nội tạng thì đây là một sản phẩm mà Quý vị nhất định phải thử. ◆ Số thông báo: F355

①
②
③
⑤
⑥

④ 60 cái

NIHON KEFIA
Các axit béo có nguồn gốc từ nấm kim châm
730 ngày
200 cái

3,980 JPY = 689,000 VND

30221OeHCehla Enzyme x Lactic Acid 
Bacteria x Vitamin B & C

Là chiết xuất thực vật (enzyme) được chọn lọc kỹ càng từ 234 loại thành 
phần chủ yếu là cỏ dại Nhật Bản và Trung Quốc, lên men và trưởng thành 
trong thời gian dài. Chúng tôi thiết kế dưỡng chất vitamin B và C ở mức độ 
cân bằng nhất qua việc cộng hưởng với EC-12, một nguyên liệu vi khuẩn 
axit lactic đã được nuôi cấy đặc biệt và phân lập từ đường ruột của con 
người.

①
②
③
⑤
⑥

④ 21 túi

NIHON CEHLA
Men bia, bột tiệt trùng vi khuẩn axit lactic
1,095 ngày
120 cái

3,980 JPY = 689,000 VND

31 3 81 U e H

Coixseed Collagen

Đây là một loại thực phẩm bổ sung dạng nhai trong series "Lily & Kiki" có 
thể ăn như một món ăn nhẹ và rất ngon mà không cần nước. Quý vị có thể 
dễ dàng hấp thụ các chất dinh dưỡng và thành phần mà Quý vị muốn bổ 
sung. Trong 2 viên uống hương đào cung cấp 200mg collagen và 10mg 
chiết xuất hạt ý dĩ.

①
②
③
⑤
⑥

④ 1 chai

RION SHOJI
Glucose, maltose, collagen peptide
720 ngày
1,000 cái

2,500 JPY = 432,000 VND

31403UeHGinseng's Power

Được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP tại Nhật Bản, sản phẩm chứa 
ginsenoside với hoạt chất Rg3 và Rh2, được y học công nhận là có hiệu quả 
và rất hữu ích cho việc hỗ trợ miễn dịch.

①
②
③
⑤
⑥

④ 1 cái

RION SHOJI
Nấm Shiitake khô Nhật Bản được tán thành bột
720 ngày
1,000 cái

12,000 JPY = 2,077,000 VND

31402UeH

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

VV
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Deru Deru Granules

[Hạt Deru Deru] là loại hạt rất hiệu quả trong việc cải thiện nhu động ruột. Các tính năng của sản phẩm là 
chiết xuất từ thân cây senna để làm mới dạ dày, vitamin hỗ trợ làm đẹp, lactose-fructose oligosaccharide để 
cải thiện môi trường ruột (prebiotics), và hiệu ứng W để làm sạch đường ruột và hỗ trợ làm đẹp. Loại gói dễ 
dàng và thuận tiện để mang theo. Các oligosaccharide lactose-fructose hầu như không được hấp thu ở ruột 
non và đóng vai trò là nguồn năng lượng cho vi khuẩn tốt trong ruột già. Ngoài ra, vì nó là dạng hạt nên quý vị 
có thể hấp thụ thành phần thân cây senna một cách hiệu quả. Vitamin là tổng số 5 loại vitamin C, B1, B2, B6, 
B12. Các hạt có vị chanh, tan nhanh trong miệng. Không chỉ có nhiều công dụng mà sản phẩm còn là loại hạt 
thơm ngon. ※ Vì sản phẩm bao gồm các công thức dược phẩm, vui lòng tuân thủ pháp luật khi bán hàng.

①
②
③
⑤
⑥

④ 14 cái

SHOWA PHARMACEUTICAL
Lactosucrose, Bột chiết xuất từ thân cây Senna
1,095 ngày
20 cái

980 JPY = 169,000 VND

30095UeH

V6 Thực phẩm
dinh dưỡng

Nước xốt

Tomato Miso Soup, Sesame Soy 
Soup, Ginger Soy Sauce Soup

Súp giúp bạn bổ sung nhiều rau củ. 
Súp miso cà chua: Súp miso Nhật Bản nhẹ nhàng với vị chua của cà chua. 
Súp đậu nành mè: Vị béo ngậy của sữa đậu nành và bột mè. 
Súp tương gừng: Hương vị gừng với đậu nành truyền thống Nhật Bản nước 
sốt, được trộn độc đáo và cân bằng. KHÔNG CÓ THỊT. VEGAN

①
②
③
⑤
⑥

④ 580 mL

DAISHO
Tương đậu nành, tương cà chua, dầu đậu nành
540 ngày
50 cái

210 JPY = 36,000 VND

30151UeM

Hinode Soba Sauce
(No MSG)

Nước sốt mì Soba được pha chế từ Hinode Mirin và Hinode Cooking Sake với đặc trưng 
vị umami và vị ngọt tinh tế. Nó được khuyến khích cho những người quan tâm đến sức 
khỏe vì nó không sử dụng bột ngọt hoặc các thành phần biến đổi gen. Nó được pha 
loãng từ 2 đến 3 lần và có thể được điều chỉnh theo sở thích của Quý vị. Không chỉ dùng 
làm nước sốt mì soba mà còn có thể dễ dàng sử dụng làm nước sốt cho nhiều món mì 
hoặc làm nước sốt các món cơm trộn. Hãy thử các món ăn khác nhau với sốt mì soba!

①
②
③
⑤
⑥

④ 400 mL

HINODE FOODS
Nước, chiết xuất từ   cá, nước tương, mirin
365 ngày
320 cái

-

30352OeM

Hinode Shirodashi Kelp 
(Vegetarian Suitable)

Hinode Kombu Dashi giúp Quý vị dễ dàng làm nước dùng vốn tốn nhiều thời gian. 
Ngoài vị umami của tảo bẹ, các thành phần umami của rượu sake nấu ăn làm cho 
món ăn trở nên ngon hơn. Nó được pha loãng 7 lần và có thể dễ dàng sử dụng cho 
các món ăn Nhật Bản như súp lẩu, súp udon, trứng hấp và donburi tại nhà. Ngoài 
ra, vì không chứa thành phần thịt hoặc cá nên nó phù hợp cho người ăn chay và 
không biến đổi gen, giúp những người có ý thức về sức khỏe dễ dàng nấu ăn.

①
②
③
⑤
⑥

④ 1 L

HINODE FOODS
Muối, nước tương, rượu sake nấu ăn, đường
365 ngày
240 cái

-

30351OeM

Hinode Yakiniku Sauce 
(Garlic)

Sốt Yakiniku với hương vị tự nhiên được làm từ Hinode Mirin và rượu sake 
nấu ăn. Mùi vị của tỏi trở thành điểm nhấn, và Quý vị có thể thưởng thức 
món thịt nướng một cách ngon lành. Sốt cũng có thể được sử dụng cho các 
món BBQ hoặc làm gia vị để ướp thịt. Thân thiện với người ăn chay, không 
biến đổi gen, không chứa bột ngọt và chất bảo quản, nước sốt cũng được 
khuyến khích cho những người quan tâm đến sức khỏe.

①
②
③
⑤
⑥

④ 220 mL

HINODE FOODS
Nước tương, đường, rượu sake nấu ăn
365 ngày
400 cái

-

30353OeM

V7 Thực phẩm
dinh dưỡng

Gạo

Pre-packed Brown Rice 
Black Rice Mixed

◆ Vì được nấu trong nồi áp suất nên quý vị có thể ăn "gạo lứt" một cách dễ dàng và ngon miệng. 
Sản phẩm thậm chí còn bổ dưỡng hơn vì được cho thêm "gạo đen". ◆ Quý vị có thể ăn ngay bằng 
cách đun trong lò vi sóng ở công suất 500W trong khoảng 2 phút hoặc trong nước sôi trong 15 
phút. ◆ Vì sản phẩm có chứa gạo đen nên rất hợp với món cà ri và được trẻ em ưa thích. Sản 
phẩm cũng được khuyên dùng như một món ăn thường xuyên ở nhà. ◆ Vì là “gạo lứt ngon” nên 
sản phẩm cũng được dùng làm một món quà tặng tuyệt vời trong các ngày lễ kỷ niệm.

①
②
③
⑤
⑥

④ 1 cái

GREENPOWER NANOHANA
Gạo đen, Gạo lứt
360 ngày
6 cái

300 JPY = 51,000 VND

30181UeN

Konjac Rice

Dried Konjac có khả năng hút nước gấp 2,5 lần so với gạo thông thường. Ví dụ, nếu Quý vị thêm 
360cc nước vào 150g gạo và 60g gạo konjac rồi nấu chín, Quý vị có thể cắt giảm khoảng 33% lượng 
calo và khoảng 30% lượng đường so với chỉ dùng gạo. Sản phẩm rất tiện lợi vì có thể được nấu với 
gạo thông thường. Sản phẩm không có mùi đặc biệt của konjac và có thể đông lạnh. Quý vị có thể 
nấu và ăn chung với gạo thường. Quý vị cũng có thể kiểm soát lượng calo và carbohydrate bằng 
cách điều chỉnh lượng gạo konjac. Sản phẩm cũng có thể được bảo quản ở nhiệt độ phòng.

①
②
③
⑤
⑥

④ 6 túi

KKI
Tinh bột, bột konjac tinh chế, tinh bột biến tính
365 ngày
3,200 cái

1,000 JPY = 173,000 VND

31213UeN

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 
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TRIỄN L ÃM ĐẶC BIỆT

Thức ăn
cho trẻ em

Cehla Choshokukoso

Bữa sáng Enzyme 720ml có chứa chiết xuất lên men của 106 loại thực vật. 
Sản phẩm sử dụng men tự nhiên từ nhà máy nấu rượu sake có lịch sử lâu 
đời 180 năm, được ủ và ủ trong 1000 ngày hoặc lâu hơn (hoàn toàn không sử 
dụng nước) và chỉ sử dụng đường nâu do Okinawa sản xuất. Chúng ta có thể 
hy vọng vào kết quả ăn kiêng hiệu quả khi uống chiết xuất enzyme thực vật 
lên men này trong chế độ ăn kiêng.

①
②
③
⑤
⑥

④ 720 mL

NIHON CEHLA
Chiết xuất thực vật lên men
1,095 ngày
12 cái

6,000 JPY = 1,038,000 VND

31 3 81 O d A

Barley Tea for Children 20p

Sản phẩm trà lúa mạch này được làm bằng cách rang lúa mạch Nhật Bản 
chất lượng cao, pha trộn với trà habu và cam thảo. Đây là sản phẩm rất tốt 
cho sức khỏe. Sản phẩm được đóng gói 10 gr/ túi, và một gói chứa 20 túi. 
Một túi trà có thể pha được 1 lít trà. 

①
②
③
⑤
⑥

④ 20 túi

SANEI KOSAN
Lúa mạch, Kameiko, Glycyrrhiza
730 ngày
300 cái

330 JPY = 57,000 VND

30082UdA

Shimane Five Grain Tea

Các nguyên liệu được pha trộn theo tỷ lệ thích hợp nhất để phát huy thế 
mạnh của từng nguyên liệu. Sản phẩm không chứa caffeine nên có thể 
uống trước khi đi ngủ, trẻ em và người già có thể yên tâm thưởng thức.

①
②
③
⑤
⑥

④ 10 túi

CHASANDAI
Gạo lứt, đậu nành đen, đậu đỏ, lúa mạch
365 ngày
60 cái

600 JPY = 103,000 VND

31323UdA

Barley Tea with Roasted 
Black Soybean Tea Bag 20p

Sản phẩm là một loại trà lúa mạch có vị ngọt và thơm nhẹ, là sự pha trộn 
giữa trà đậu nành đen trong nước và trà lúa mạch đã được rang kỹ để lấy 
cốt của lúa mạch trong nước. Sản phẩm được đóng gói 10 gr/ túi, và một 
gói chứa 20 túi. Một túi trà có thể pha được 1 lít trà. Trà lúa mạch là thức 
uống không chứa calo, không chứa caffeine nên trẻ em và người già đều có 
thể yên tâm thưởng thức.

①
②
③
⑤
⑥

④ 20 túi

SANEI KOSAN
Lúa mạch (Nhật Bản), đậu nành đen (Nhật Bản)
730 ngày
300 cái

300 JPY = 51,000 VND

30081UdA

Lindera Black Tea

Lindera có vị hơi cay và có hương thơm tự nhiên, ngọt ngào như mùi cam 
quýt. Sản phẩm là sự kết hợp tuyệt vời của loại thảo mộc có hương vị cao 
quý của Nhật Bản và trà đen hữu cơ.

①
②
③
⑤
⑥

④ 6 túi

CHASANDAI
Lindera (tỉnh Shimane), trà đen hữu cơ (sản xuất tại tỉnh Shimane)
730 ngày
60 cái

600 JPY = 103,000 VND

31321UdA

Cacao Nibs Barley Tea

Cà phê và sô cô la đã thâm nhập vào cuộc sống hàng ngày của con người. 
Hai mặt hàng yêu thích này đã cho chúng tôi một gợi ý để sản xuất sản 
phẩm này. Lúa mạch có thể thay thế cho cà phê, sô cô la và cacao ngòi đều 
được sản xuất từ hạt cacao. Giống như cà phê và sô cô la, lúa mạch và ca 
cao ngòi cũng tương thích với nhau.

①
②
③
⑤
⑥

④ 10 túi

CHASANDAI
Lúa mạch (thành phố Izumo, tỉnh Shimane)
455 ngày
80 cái

470 JPY = 81,000 VND

31322UdA

W1 Thức ăn
cho trẻ em

Đồ uống

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 
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Shinpakugayu60

◆ Đây là loại thức ăn cho trẻ nhỏ được làm từ bột gạo chất lượng cao (đã 
nấu chín) với nguyên liệu chế biến đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh.◆ Nấu 
ăn nhanh chóng và dễ dàng chỉ bằng cách pha nước nóng (ngay cả nước 
âm ấm hoặc nước lọc đều được). ◆ Thật tiện lợi vì có thể tự điều chỉnh số 
lượng và độ mềm tùy ý. ◆ Có thể mang theo ở nhiệt độ thường nên rất nhẹ 
và tiện lợi khi đi ra ngoài. Được sử dụng như một loại thực phẩm khẩn cấp.

①
②
③
⑤
⑥

④ 1 túi

GREENPOWER NANOHANA
Gạo Koshihikari
540 ngày
20 cái

630 JPY = 109,000 VND

30181UdB

Baby Food Meal

Cháo ăn dặm này chứa 6 loại rau củ và nước cốt tảo bẹ. Sản phẩm sử dụng 
nguyên liệu được chọn lọc kỹ càng và không chứa chất bảo quản, chất phụ 
gia tạo màu, chất tạo hương . Vì vậy sản phẩm rất an toàn đối với trẻ sơ 
sinh. Khối lượng 80gr/ túi.

①
②
③
⑤
⑥

④ 1 túi

MIDDIS
Gạo (Nhật Bản), tinh bột, nước tương
545 ngày
1,500 cái

160 JPY = 27,000 VND

31363UdB

W2 Thức ăn
cho trẻ em

Thực phẩm ăn liền

W3 Thức ăn
cho trẻ em

Bánh kẹo

Rice Puff
(Plane Taste)

Sản phẩm bánh gạo được làm từ loại gạo đại diện cho thương hiệu gạo của 
Hokkaido. Bánh được làm dạng chip, có hình dạng vừa phải, dễ ăn. Sản 
phẩm không chứa gluten, không sử dụng dầu ăn (ngoại trừ vị cá mòi). Để trẻ 
từ 1 tuổi có thể ăn được, chúng tôi chỉ sử dụng gạo trắng. Chúng tôi sử dụng 
gạo loại 1 và xay gạo tươi trong vòng 3 ngày để gạo có mùi hương tuyệt vời 
nhất.

①
②
③
⑤
⑥

④ 1 túi

HOKKAIDO FOOD RESEARCH CENTER
Gạo tẻ (Hokkaido)
240 ngày
192 cái

190 JPY = 32,000 VND

3 1 3 41 U d D

Rice Puff
(Seafood Sardines Taste)

Bánh được sản xuất từ loại gạo Fuku Rinko- loại gạo đặc biệt được trồng ở Hokkaido. 
Bánh được làm theo dạng chip hình đồng xu, dẹt, rất dễ ăn. Sản phẩm không chứa 
gluten, không sử dụng dầu ăn (ngoại trừ bánh vị cá mòi). Mọi công đoạn từ chọn 
nguyên liệu đến chế biến đều diễn ra tại nhà máy của chúng tôi. Bánh được làm bằng 
nước dashi được làm từ tảo bẹ và động vật có vỏ từ Hokkaido, và bột cá mòi, tép, 
không dùng đường mà chỉ sử dụng ít muối để dễ dàng cảm nhận được vị ngọt của gạo.

①
②
③
⑤
⑥

④ 1 túi

HOKKAIDO FOOD RESEARCH CENTER
Gạo tẻ (Hokkaido), tép (Nhật Bản)
240 ngày
192 cái

205 JPY = 35,000 VND

31343UdD

Rice Puff
(Hokkaido Corn Taste)

Bánh được sản xuất từ loại đại diện cho thương hiệu gạo của Hokkaido. Bánh được 
làm theo dạng chip hình đồng xu, dẹt, rất dễ ăn. Sản phẩm không chứa gluten, không 
sử dụng dầu ăn (ngoại trừ bánh vị cá mòi). Mọi công đoạn từ chọn nguyên liệu đến 
chế biến đều diễn ra tại nhà máy của chúng tôi. Sau khi trộn bắp và gạo từ Hokkaido, 
chúng tôi rắc một rắc một lớp bột bắp phủ lên trên để bánh có vị ngọt của gạo và bắp 
dù không sử dụng đường. Tất cả các nguyên liệu đều được sản xuất tại Hokkaido.

①
②
③
⑤
⑥

④ 1 túi

HOKKAIDO FOOD RESEARCH CENTER
Gạo tẻ (Hokkaido), ngũ cốc bắp, bắp khô
240 ngày
192 cái

205 JPY = 35,000 VND

31342UdD

Baby Snack

Bánh ăn dặm Bean Stalk được bổ sung canxi và dưỡng chất cần thiết cho 
sự phát triển và giúp bé phát triển với việc ăn uống vui vẻ. Sản phẩm an 
toàn, được sử dụng nguyên liệu chọn lọc kỹ càng và đảm bảo không sử 
dụng chất tạo màu, chất bảo quản,  chất tạo hương thơm. Bánh được đóng 
gói 2 miếng trong một túi, có thể mở ra và ăn hết trong một lần nên rất tiện 
lợi.

①
②
③
⑤
⑥

④ 10 cái

MIDDIS
Gạo ( Nhật Bản), tinh bột, đường, muối
545 ngày
1,500 cái

200 JPY = 34,000 VND

31 3 61 U d D

Baby Snack Nutrition Plus

Bánh ăn dặm Nutrition Plus là nguồn dinh dưỡng bổ sung mà cha mẹ 
mong muốn cho bé. Nếu bé ăn 1 túi sản phẩm này, bé có thể bổ sung 1/3 
lượng sắt cần thiết trong 1 ngày. Để đáp ứng mong muốn của cha mẹ về 
sự phát triển của con họ, chúng tôi đã tăng cường sắt, canxi, axit lactic, 
oligosaccharides và chất xơ. Đồng thời, sản phẩm sử dụng nguyên liệu 
được chọn lọc kỹ càng, an toàn với trẻ sơ sinh.

①
②
③
⑤
⑥

④ 3 túi

MIDDIS
Gạo (Nhật Bản), tinh bột, Inulin
545 ngày
1,500 cái

239 JPY = 41,000 VND

31362UdD

W4 Thức ăn
cho trẻ em

Gia vị

W5 Thức ăn
cho trẻ em

Thực phẩm dinh dưỡng

Futaba No Odashi Babies 
Soup Stock Pack Bream

Gói dashi nước dùng cá trắng 100% được làm từ cá tráp biển khô hoàn toàn 
tự nhiên đến từ Sakaiminato ở tỉnh Tottori, nơi nổi tiếng với cá tráp biển 
Nhật Bản. Bằng cách sử dụng cá tráp biển khô, nước dùng dashi đạt được 
hương vị đậm đặc, tinh tế và thanh nhã với ít mùi vị khác.

①
②
③
⑤
⑥

④ 8 túi

NEXTY
Cá tráp khô [Sản xuất tại Nhật Bản]
366 ngày
66 cái

900 JPY = 155,000 VND

30372UdEFutaba No Odashi Babies 
Soup Stock Pack Bonito

Gói dashi nước dùng cá ngừ khô 100% được làm từ một loại cá ngừ đại 
dương của Nhật Bản được nghiền mịn, được gọi là [Arahon-bushi]. Vì sản 
phẩm chỉ sử dụng phần sống lưng ít chất béo của cá ngừ, giúp tạo ra nước 
dashi nhẹ nhàng, sảng khoái.

①
②
③
⑤
⑥

④ 10 túi

NEXTY
Cá ngừ khô [Sản xuất tại Nhật Bản]
366 ngày
66 cái

900 JPY = 155,000 VND

30371UdE

Lactic Acid Bacterium/
Calcium

Đây là viên uống thuộc dòng "Lili & Kiki" thực phẩm chức năng dạng viên 
nhai với hương vị trái cây trộn sữa chua, có thể ăn ngay mà không cần 
nước. Với 2 viên thực phẩm chức năng này, có thể bổ sung 2 tỷ vi khuẩn axit 
lactic, 230 mg canxi và 5 μg vitamin D cho cơ thể.

①
②
③
⑤
⑥

④ 1 chai

RION SHOJI
Glucose, maltodextrin, sữa bột lên men tiệt trùng
720 ngày
1,000 cái

2,500 JPY = 432,000 VND

31402UdH

Iron & Folic Acid

Đây là viên uống thuộc dòng "Lili & Kiki" thực phẩm chức năng dạng viên 
nhai với hương vị nho thơm ngon, có thể ăn ngay mà không cần nước. Với 
2 viÊn thỰc phẨm chỨc nĂng nÀy, có thể bổ sung 12mg sắt và 200μg axit 
folic cho cơ thể.

①
②
③
⑤
⑥

④ 1 chai

RION SHOJI
Glucose, maltose, tinh bột, maltodextrin
720 ngày
1,000 cái

2,500 JPY = 432,000 VND

31401UdH

Multivitamins

Đây là viên uống thuộc dòng "Lili & Kiki" thực phẩm chức năng dạng viên 
nhai với hương vị dứa thơm ngon, có thể ăn ngay mà không cần nước. Với 2 
viên thực phẩm chức năng này, có thể bổ sung 10 loại vitamin, 14 loại rau và 
thành phần thực vật lên men (enzyme), 2 loại ngũ cốc.

①
②
③
⑤
⑥

④ 1 chai

RION SHOJI
Glucose, maltodextrin, maltose, bột nước táo
720 ngày
1,000 cái

2,500 JPY = 432,000 VND

31403UdH

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: Bán lẻ tại NB: 
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TRIỄN L ÃM KHU VỰC

Thực phẩm 
Tochigi

Instant Green Tea ST-S

Sản phẩm được sản xuất từ 100% lá trà Nhật Bản. Trà hòa tan trong nước 
nóng hoặc nguội, do không lưu lại lá trà nên rất dễ vệ sinh sau đó.

①
②
③
⑤
⑥

④ 400 g

SEMBA TOHKA INDUSTRIES
Trà xanh (Nhật Bản), Dextrin/ Vitamnin C
365 ngày
3 hộp

3,980 JPY = 689,000 VND

3 1 7 2 1 U i A

X1 Thực phẩm
Tochigi

Đồ uống

X2 Thực phẩm
Tochigi

Bánh kẹo

Barley Dacquoise
(Green Tea) 8pieces

Bánh được làm từ bột gạo Nhật Bản và lúa mạch Nijo, tỉnh Tochigi, có mùi 
thơm nồng của matcha.

①
②
③
⑤
⑥

④ 8 cái

OOMUGIKOUBOU ROA
Lòng trắng trứng (bao gồm trứng Nhật Bản)
180 ngày
1 hộp

1,000 JPY = 173,000 VND

3 1 6 9 2 U i D

Crispy Seaweed Chips with 
Cheese Flavor

Rong biển Ariake với phô mai giòn tan.

①
②
③
⑤
⑥

④ 8.5 g

SOKAN
Rong biển khô (sản xuất ở biển Ariake)
300 ngày
1 hộp

200 JPY = 34,000 VND

3 1 7 3 1 U i D

Barley Dacquoise
(Chocolat) 8pieces

Bánh được làm từ 2 loại bột cacao, lúa mạch Nhật Bản và nhân kem sô cô 
la.

①
②
③
⑤
⑥

④ 8 cái

OOMUGIKOUBOU ROA
Lòng trắng trứng (bao gồm trứng Nhật Bản)
180 ngày
1 hộp

1,000 JPY = 173,000 VND

3 1 6 9 3 U i D

Kukiwakame Seaweed- 
(Lightly Salted)

Cuống wakame được tẩm muối. Hãy thưởng thức hương vị đậm đàm cùng 
cảm giác giòn tan trong miệng.

①
②
③
⑤
⑥

④ 28 cái

SOKAN
Rong biển tẩm muối (Rong biển Trung Quốc
180 ngày
2 hộp

120 JPY = 20,000 VND

3 1 7 3 2 U i D

Barley Dacquoise
(Plain) 8pieces

Bánh được nướng từ lúa mạch Nijo, tỉnh Tochigi, rất mềm và thơm.

①
②
③
⑤
⑥

④ 8 cái

OOMUGIKOUBOU ROA
Lòng trắng trứng (bao gồm trứng Nhật Bản)
180 ngày
1 hộp

1,000 JPY = 173,000 VND

3 1 6 9 1 U i D

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 
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Animal Golden Candy

Kẹo được sản xuất từ những nguyên liệu được lựa chọn kỹ càng. Với hình 
dạng thú dễ thương nên kẹo là sản phẩm quen thuộc của nhiều lứa tuổi.

①
②
③
⑤
⑥

④ 65 g

YASHU TAKAMURA
Đường cát (Nhật Bản), mạch nha
240 ngày
3 hộp

200 JPY = 34,000 VND

3 1 7 8 2 U i D

Japanese Golden Fortune 
Candy

Kẹo được bày bán tại các quầy hàng trong lễ hội và mang hương vị truyền 
thống Nhật Bản. Nhằm giới thiệu đến mọi người văn hóa làm kẹo độc đáo 
của Nhật Bản, chúng tôi đã tạo ra những viên kẹo ánh vàng có hình thù dễ 
thương như : con mèo thần tài, daruma, hoa anh đào, sumo, núi Phú Sĩ. Cả 
về hình thức và hương vị đều được chăm chút kỹ càng. Sản phẩm là niềm tự 
hào của Noshu Takamura.

①
②
③
⑤
⑥

④ 50 g

YASHU TAKAMURA
Đường cát (Nhật Bản), mạch nha
240 ngày
3 hộp

300 JPY = 51,000 VND

3 1 7 8 1 U i DDried Japanese Sweet 
Potato

Khoai sấy hình que sản xuất từ khoai lang Nhật Bản có vị ngọt tự nhiên.

①
②
③
⑤
⑥

④ 60 cái

SOKAN
Khoai lang (Nhật Bản)
180 ngày
1 hộp

300 JPY = 51,000 VND

3 1 7 3 3 U i D

Animal Golden Candy
(Uji Matcha)

Thưởng thức vị ngọt nhẹ nhàng và hương vị sâu lắng của kẹo Uji matcha, 
được tạo hình như những con vật dễ thương và được sản xuất ra từ sự cân 
bằng tinh tế của các nguyên liệu được lựa chọn cẩn thận.

①
②
③
⑤
⑥

④ 50 g

YASHU TAKAMURA
Đường cát (Nhật Bản), mạch nha
240 ngày
3 hộp

200 JPY = 34,000 VND

3 1 7 8 3 U i D

X3 Thực phẩm
Tochigi

Thực phẩm đóng hộp,
đóng chai,

bột,
thực phẩm khô

Dry Tochitomato

Loại trái cây sấy khô này được chế biến bằng một quy trình hoàn toàn mới và chưa từng có được 
gọi là phương pháp sấy khô bằng nhiệt. Không giống như các loại trái cây sấy khô và các sản 
phẩm đông khô hiện có, chúng tôi không ngâm đường cà chua, cũng không cho phẩm màu, 
hương liệu hay chất bảo quản. Vì vậy Quý vị có thể thưởng thức hương vị thơm ngon và hương 
thơm của cà chua như chúng vốn có. Sản phẩm an toàn cho tất cả mọi người từ trẻ nhỏ đến người 
lớn tuổi. Sản phẩm có thể được sử dụng như một thành phần trong các món ăn như oden, sủi cảo 
gyoza, mì ống, bánh mì, v.v.... Sản phẩm lý tưởng cho những Quý vị đang tìm kiếm một loại thực 
phẩm bổ sung tiện dụng hay thành phần thay thế cho các món ăn và thực phẩm hiện có.

①
②
③
⑤
⑥

④ 15 g

TOCHIGI NO CHIKARA
Cà chua (100%)
180 ngày
1 hộp

750 JPY = 129,000 VND

3 1 7 5 2 U i F Dry Yayoihime

Loại trái cây sấy khô này được chế biến bằng một quy trình hoàn toàn mới và chưa từng có được gọi 
là phương pháp sấy khô bằng nhiệt. Không giống như các loại trái cây sấy khô và các sản phẩm đông 
khô hiện có, sản phẩm không ngâm đường, cũng không có phẩm màu, hương liệu hay chất bảo quản. 
Vì vậy Quý vị có thể thưởng thức hương vị thơm ngon và hương thơm của dâu tây như chúng vốn có. 
Sản phẩm có thể ăn được liền, hoặc thêm vào sữa chua, kem, ngũ cốc, bánh ngọt, trà, v.v... Có rất 
nhiều phương thức để thưởng thức sản phẩm. Sản phẩm lý tưởng cho những bạn đang tìm kiếm một 
loại thực phẩm bổ sung tiện dụng hay thành phần thay thế cho các món ăn và thực phẩm hiện có. 
Dry Yayoi Hime có màu hơi nâu do hàm lượng đường cao, nhưng có vị ngọt đặc trưng và ổn định. 

①
②
③
⑤
⑥

④ 17 g

TOCHIGI NO CHIKARA
Dâu (100%)
180 ngày
1 hộp

723 JPY = 125,000 VND

3 1 7 5 3 U i F

Dry Tochiotome

Loại trái cây sấy khô này được chế biến bằng một quy trình hoàn toàn mới và chưa từng có được gọi là 
phương pháp sấy khô bằng nhiệt. Không giống như các loại trái cây sấy khô và các sản phẩm đông khô 
hiện có, sản phẩm không đường, cũng không có phẩm màu, hương liệu hay chất bảo quản. Vì vậy Quý vị 
có thể thưởng thức hương vị thơm ngon và hương thơm của dâu tây như chúng vốn có. Sản phẩm có thể 
ăn liền được hoặc thêm vào sữa chua, kem, ngũ cốc, bánh ngọt, trà, v.v. Sản phẩm lý tưởng cho những 
bạn đang tìm kiếm những loại sản phẩm bổ sung tiện dụng cho các món ăn và thực phẩm hiện có.

①
②
③
⑤
⑥

④ 20 g

TOCHIGI NO CHIKARA
Dâu (100%)
180 ngày
1 hộp

1,180 JPY = 204,000 VND

3 1 7 5 1 U i F

Oryzae Granola | Plain

"ORYZAE GRANOLA" là một loại granola không đường, không chứa gluten được làm từ gạo Koji và bột yến mạch. Sản phẩm có bảy 
hương vị, bao gồm nguyên chất, chuối dừa, sô cô la, trái cây khô, hạt, trà earl grey và trà xanh, và có hai kích cỡ: 200g và 50g. Sau 
10 tháng ra mắt kể từ tháng 10 năm 2021, hơn 200.000 phần đã được bán ra, khiến đây trở thành sản phẩm chủ đạo của thương hiệu. 
Trong những năm gần đây, do nhận thức về sức khỏe được nâng cao, số lượng người "hạn chế tiêu thụ đường trắng và các chất phụ 
gia" ngày càng tăng, và sản phẩm này hướng trực tiếp đến nhu cầu của nhóm khách hàng này. Hơn nữa, bằng cách kết hợp xu hướng 
toàn cầu của bột yến mạch và gạo Koji, sản phẩm gây sức hút từ quan điểm mới về “chất xơ x quá trình lên men”. Chúng tôi sử dụng gạo 
Koji được sản xuất tại nhà máy bia miso trăm năm tuổi ở thành phố Nikko, tỉnh Tochigi, và bột yến mạch được lựa chọn trong nước từ 
Teshigawara Seigyosho ở thành phố Sano, nơi cũng có lịch sử trăm năm.

①
②
③
⑤
⑥

④ 200 g

AGCL
Yến mạch, gạo Koji, dầu gạo
180 ngày
36 cái

1,000 JPY = 173,000 VND

3 1 6 7 1 U i H

X4 Thực phẩm
Tochigi

Thực phẩm dinh dưỡng

Refiber Gold

Thời kỳ mãn kinh, phục hồi sự mệt mỏi, có tác dụng trẻ hóa. Ngăn ngừa ung thư. Tăng liều 
lượng phòng ngừa vi rút. Đây là chất bổ sung có chứa ECORO-MH1 bằng phương pháp sản 
xuất độc đáo đã được cấp bằng sáng chế và kết hợp cân bằng giữa vi khuẩn đường ruột và 20 
loại axit amin cần thiết cho sức khỏe. Sản phẩm cũng chứa chiết xuất nhau thai. Hơn nữa, 
tác dụng tăng khả năng miễn dịch đã dược tăng lên. ECORO-MH1, có trong REFIBER GOLD đã 
được cấp bằng sáng chế như một chất ngăn ngừa nhiễm vi rút và một chất ức chế tăng sinh 
ung thư. Chiết xuất thu được từ quả thông tự nhiên là một thành phần an toàn và tin cậy phù 
hợp với cơ thể con người.

①
②
③
⑤
⑥

④ 130.5 g

ECORO INTERNATIONAL
Dầu cây rum, Dầu tía tô, Chiết xuất cây thông
365 ngày
1 hộp

29,700 JPY = 5,141,000 VND

3 1 6 8 1 U i H

Slim Salacia Plus

Đối với các vị lo lắng về đường! Để có một cơ thể dễ giảm cân và không bị ốm. Sự kết hợp giữa của các nguyên liệu mới nhất! Chanca 
Piedra. Chanca Piedra có nghĩa là "nghiền đá" trong tiếng Tây Ban Nha. Một sự pha trộn mới của loại nguyên liệu mới nhất này. Loại 
thảo mộc này đã được sử dụng bởi người dân bản địa của Nam Mỹ từ thời cổ đại. Thuốc có tác dụng đào thải các tinh thể và sỏi acid 
uric ra ngoài, được dùng chữa sỏi niệu quản, viêm khớp, viêm bàng quang, suy thận, viêm gan, chống co giật, bảo vệ chức năng gan, 
tiểu đường, sỏi thận, điều trị túi mật. Salacia ngăn chặn sự hấp thụ đường. Salacia có tác dụng ức chế sự hấp thu đường từ lâu đã 
được dùng trong y học dân gian để chữa bệnh tiểu đường và béo phì, chất này có chứa một loại enzyme phân hủy đường, và đã được 
xác nhận là có tác dụng ức chế lượng đường trong máu, chống béo phì, và có tác dụng bảo vệ chức năng gan. Đã được Liên Hợp Quốc 
thông qua! Cây chùm ngây, một loại thực vật thần kỳ.

①
②
③
⑤
⑥

④ 43 g

ECORO INTERNATIONAL
Salacia, Lá cây Moringa, Protein sữa
365 ngày
10 hộp

11,000 JPY = 1,904,000 VND

3 1 6 8 3 U i H

D&d Plus

Tích tụ nhiều kim loại nặng và các chất cặn bã trong cơ thể khiến Quý vị dễ tăng cân và khó 
giảm cân. Tác nhân này cũng được cho là gây vô sinh, ung thư và rối loạn tâm thần. Thành 
phần mới được cấp bằng sáng chế chức năng "Ecolozeolite" có trong D&D Plus hấp thụ các 
chất phóng xạ tích tụ trong cơ thể và các kim loại nặng như chì, thủy ngân, cadmium, asen và 
nhôm, và thải chúng ra khỏi cơ thể. Tất cả các bệnh đều bắt đầu từ ruột. Tuy có vị hơi đắng 
nhưng đây là nguyên liệu mới có khả năng đánh tan mỡ trung tính sau 3 tuần sử dụng liên tục. 
Ngoài ra, thành phần này còn có tác dụng kích hoạt tiêu thụ carbohydrate và ngăn ngừa quá 
trình lão hóa của cơ thể.

①
②
③
⑤
⑥

④ 60 g

ECORO INTERNATIONAL
Lactose, isomalto-oligosaccharide
365 ngày
1 hộp

11,000 JPY = 1,904,000 VND

3 1 6 8 2 U i H

Oryzae Granola | Banana 
Coconut

"ORYZAE GRANOLA" là một loại granola không đường, không chứa gluten được làm từ gạo Koji và bột yến mạch. Sản phẩm có bảy 
hương vị, bao gồm nguyên chất, chuối dừa, sô cô la, trái cây khô, hạt, trà earl grey và trà xanh, và có hai kích cỡ: 200g và 50g. Sau 
10 tháng ra mắt kể từ tháng 10 năm 2021, hơn 200.000 phần đã được bán ra, khiến đây trở thành sản phẩm chủ đạo của thương hiệu. 
Trong những năm gần đây, do nhận thức về sức khỏe được nâng cao, số lượng người hạn chế tiêu thụ đường trắng và các chất phụ gia 
ngày càng tăng. Hơn nữa, bằng cách kết hợp xu hướng toàn cầu của bột yến mạch và gạo Koji , sản phẩm gây sức hút từ quan điểm mới 
về “chất xơ x quá trình lên men”. Chúng tôi sử dụng gạo Koji được sản xuất tại nhà máy bia miso trăm năm tuổi ở thành phố Nikko, tỉnh 
Tochigi, và bột yến mạch được lựa chọn trong nước từ Teshigawara Seigyosho ở thành phố Sano, nơi cũng có lịch sử trăm năm. Đây là 
một loại granola hoàn toàn mới đặc biệt về thành phần kết hợp giữa “gạo Koji x bột yến mạch” . 

①
②
③
⑤
⑥

④ 200 g

AGCL
Yến mạch, gạo Koji, dầu gạo, chuối bào
180 ngày
36 cái

1,000 JPY = 173,000 VND

3 1 6 7 3 U i HOryzae Granola | Choco

"ORYZAE GRANOLA" là một loại granola không đường, không chứa gluten được làm từ gạo Koji và bột yến mạch. Sản phẩm có bảy 
hương vị, bao gồm nguyên chất, chuối dừa, sô cô la, trái cây khô, hạt, trà earl grey và trà xanh, và có hai kích cỡ: 200g và 50g. Sau 
10 tháng ra mắt kể từ tháng 10 năm 2021, hơn 200.000 phần đã được bán ra, khiến đây trở thành sản phẩm chủ đạo của thương hiệu. 
Trong những năm gần đây, do nhận thức về sức khỏe được nâng cao, số lượng người hạn chế tiêu thụ đường trắng và các chất phụ gia 
ngày càng tăng. Hơn nữa, bằng cách kết hợp xu hướng toàn cầu của bột yến mạch và gạo Koji, sản phẩm gây sức hút từ quan điểm mới 
về “chất xơ x quá trình lên men”. Chúng tôi sử dụng gạo Koji được sản xuất tại nhà máy bia miso trăm năm tuổi ở thành phố Nikko, tỉnh 
Tochigi, và bột yến mạch được lựa chọn trong nước từ Teshigawara Seigyosho ở thành phố Sano, nơi cũng có lịch sử trăm năm. Đây là 
một loại granola hoàn toàn mới đặc biệt về thành phần kết hợp giữa “gạo Koji x bột yến mạch” . 

①
②
③
⑤
⑥

④ 200 g

AGCL
Yến mạch, gạo Koji, dầu gạo, bột cacao
180 ngày
36 cái

1,000 JPY = 173,000 VND

3 1 6 7 2 U i H

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 
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X5 Thực phẩm
Tochigi

Đồ chua

Bonita Flavored
Burdock Root Pickles

Sản phẩm được chế biến từ những cây ngưu bàng non trong nước. Sau 1 
tháng lên men sẽ làm bật lên vị umami của ngư bàng. Với vị đặc trưng của 
nước tương và cá bào đã tạo ra loại dưa muối giống như xà lách. Sản phẩm 
không sử dụng chất bảo quản hay chất tạo màu. Có thể dùng ăn liền (hoặc 
chiên tempura) với cơm trắng, cháo và uống cùng rượu sake.

①
②
③
⑤
⑥

④ 160 g

OBANEYA
Ngưu bàng, nguyên liệu ngâm đồ chua
300 ngày
6 hộp

530 JPY = 91,000 VND

3 1 7 0 2 U i L Soy Sauce Flavored
Burdock Root Pickles

Sản phẩm được chế biến từ những cây ngưu bàng non trong nước. Sau 1 
tháng lên men sẽ làm bật lên vị umami của ngư bàng. Với vị đặc trưng của 
nước tương đã tạo ra loại dưa muối giống như xà lách. Sản phẩm không 
sử dụng chất bảo quản hay chất tạo màu. Có thể dùng ăn liền (hoặc sushi 
cuộn, cơm trộn) với cơm trắng, cháo và uống cùng rượu sake.

①
②
③
⑤
⑥

④ 160 g

OBANEYA
Ngưu bàng, nguyên liệu ngâm đồ chua
300 ngày
6 hộp

530 JPY = 91,000 VND

3 1 7 0 3 U i L

Japanese Shallot Pickled
in Wine

Các củ kiệu ngon Nhật Bản lên men được ngâm kỹ trong rượu. Vị giòn giòn 
của củ kiệu và hương vị của rượu đem lại sự cân bằng hoàn hảo. Sản phẩm 
không chất bảo quản hoặc phẩm màu nhân tạo.

①
②
③
⑤
⑥

④ 1 cái

OBANEYA
Hẹ tây (40%), nước gia vị (60%)
365 ngày
6 hộp

600 JPY = 103,000 VND

3 1 7 0 1 U i L

X6 Thực phẩm
Tochigi

Rượu

I My Me Yuzu-shu

Là rượu trái cây kết hợp từ rượu sake sử dụng gạo thuần túy [ I MY ME Kin 
no Junmaishu] của gạo cổ (gạo đỏ và gạo xanh) và nươc ép Yuzu được sản 
xuất tại tỉnh Tochigi. Sản phẩm không quá ngọt, và vô cùng thơm ngon, sẽ 
khiến bạn uống hoài không chán.

①
②
③
⑤
⑥

④ 200 ml

NISHIBORI SHUZO
Rượu Sake Nhật, Yuzu, Cồn
-
1 hộp

700 JPY = 121,000 VND

3 1 7 7 2 U i Y Nikko Dream Vodka

Đây là loại rượu vodka thủ công của Nhật Bản được làm từ rượu sake "Daiginjo", loại rượu độc nhất vô nhị của nhà máy sản 
xuất rượu sake. Nó được ra đời vào năm 2022 tại Nhà máy chưng cất Nikko Kaido Oyama của Nishibori Shuzo. "Daiginjo" ◆ 
1. Có thành phần Rượu Sake Nhật Bản (Daiginjo) được sử dụng Daiginjo-shu, loại rượu sake cao cấp nhất của Nhật Bản. Đặc 
trưng bởi hương thơm tinh tế, mềm mại và cảm giác ngon miệng. ◆2. Kể từ khi thành lập nhà máy bia, chúng tôi đã sử dụng 
nước ngầm của dãy núi Nikko từ đầu giếng của nhà máy bia. Dãy núi Nikko ở tỉnh Tochigi là loại nước có độ cứng trung bình 
thích hợp để ủ rượu sake. ◆3. Rượu được lọc kỹ bằng than bạch dương được sản xuất tại nhà máy chưng cất của chúng tôi. 
Đặc tính thô của rượu chưng cất được làm mềm, dẫn đến hương vị êm dịu từ Daiginjo, hương vị đầy đặn với vị ngọt nhẹ tinh tế 
từ gạo, có thể dùng làm nền cocktail, tận dụng vị ngọt thuần túy. Đây là loại rượu mạnh rất dễ kết hợp với các món ăn Nhật.

①
②
③
⑤
⑥

④ 700 mL

NISHIBORI SHUZO
Rượu mạnh (trong nước), rượu Sake (Daiginjo)
-
5 hộp

3,000 JPY = 519,000 VND

3 1 7 7 3 U i Y

Mongai Fushutsu
Junmai Karakuchi

Đây là sake nguyên chất với thương hiệu [Mongai Fushutsu] của Tochigi. Thành phố 
Oyama, nơi đặt nhà máy của chúng tôi, được thiên nhiên ưu đãi về chất lượng nước và đã 
trở thành khu vực sản xuất rượu nổi tiếng từ thời cổ đại. “Mongai Fushutsu Junmai Sake” 
là loại rượu ginjo junmai được ủ cẩn thận với nước bơm từ mạch nước ngầm của dãy núi 
Nikko chảy qua thành phố Oyama với loại gạo sake sản xuất từ tỉnh Tochigi. Là một loại 
rượu sake giữ được vị thuần khiết của gạo có vị umami và cay nhẹ dùng trong bữa ăn. 

①
②
③
⑤
⑥

④ 300 ml

NISHIBORI SHUZO
Gạo trắng (trong nước), men gạo Koji (trong nước)
-
1 hộp

495 JPY = 85,000 VND

3 1 7 7 1 U i Y

Junmaiginjo Tochiakane 
Ichigo Kobo Jikomi

Nguyên liệu sản phẩm [junmai ginjo] này là gạo "Nasuhikari", được trồng ở tỉnh Tochigi và đã 
nhận được xếp hạng A đặc biệt về chất lượng. Gạo do chính giám đốc trồng trên ruộng lúa 
của nhà máy và cùng các nhân viên thu hoạch . Trong "men hoa" được phân tách chúng tôi 
đã phát triển thành "men hoa dâu tây" nổi tiếng ở vương quốc dâu tây Tochigi. Nó có hương 
thơm cân bằng và độ chua từ dâu tây tạo thành loại rượu sake vô cùng hấp dẫn. Sản phẩm 
được khuyên ướp lạnh trước khi dùng, nhưng cũng có thể thưởng thức ấm trong bữa ăn.

①
②
③
⑤
⑥

④ 720 mL

SHIRASO SHUZO
Gạo (tỉnh Tochigi, Nhật Bản), men gạo Koji
-
10 hộp

1,285 JPY = 222,000 VND

3 1 7 1 1 U i Y

Yuuki Junmai-shu Tentaka

Đây là Rượu sake nguyên chất vị cay được làm bằng 100% gạo hữu cơ từ 
tỉnh Tochigi. Sản phẩm có vị chua nhẹ và hương vị đầy đặn. Ngon ngay cả 
khi dùng lạnh và nóng.

①
②
③
⑤
⑥

④ 720 mL

TENTAKA SHUZO
Gạo hữu cơ (trong nước), men gạo Koji hữu cơ 
-
10 hộp

1,600 JPY = 277,000 VND

3 1 7 4 2 U i Y

Sanran Yamahai Junmai

Vị kem bơ được bao bọc trong một lớp kem có độ axit mịn và phần cốt là vị umami vững chắc, và khi vị béo 
dần biến mất, bạn có thể cảm nhận được hương vị trái cây nhiều hơn với một chút đắng hậu vị tạo nên loại 
rượu sake hoàn hảo. Sản phẩm hoàn toàn phù hợp với đồ ăn. Sự phức tạp, sâu sắc và đặc trưng của loại rượu 
này là kết quả của việc sử dụng kỹ thuật lên men Yamahai truyền thống, sử dụng vi sinh vật trong không khí 
để phát triển nấm men một cách tự nhiên, tương tự như bia lambic. Sán phẩm đạt giải Vàng Đánh giá Sake 
Quốc gia 2019, Giải Bạc Thử thách Rượu Sake ở Luân Đôn 2019 , Thử thách Rượu Quốc tế [Vương quốc Anh] 

①
②
③
⑤
⑥

④ 720 mL

TONOIKE SHUZO
Gạo, men gạo Koji, rượu sake
-
10 hộp

1,200 JPY = 207,000 VND

3 1 7 6 1 U i Y

Junmai Ginjo Tentaka 
Yumesasara

Đây là rượu sake ginjo nguyên chất với hương thơm sảng khoái được ủ với 
gạo Yume Sasara từ tỉnh Tochigi. Có kết cấu nhẹ nhàng và được khuyên 
dùng như một món ăn kèm trong bữa ăn.

①
②
③
⑤
⑥

④ 720 mL

TENTAKA SHUZO
Gạo (gạo Yume Sasara sản xuất ở tỉnh Tochigi)
-
10 hộp

1,500 JPY = 259,000 VND

3 1 7 4 3 U i Y

Sanran Junmai Ginjo

Sản phẩm tạo thành từ gạo sake mới "Yume Sasara" do tỉnh Tochigi phát triển, có một hương vị thuần túy và hương thơm tươi mát 
của táo và lê tạo nên một sự hài hòa phong phú khi uống. Sản phẩm có hương vị nhẹ nhàng, độ chua nhẹ và hậu vị ngon. Đây là 
một loại rượu sake dễ kết hợp với nhiều món ăn khác nhau.  [Giải thưởng] 2022 Giải Bạc ghép đôi & Món ăn ngon nhất (Tiramisu) 
- THÁCH THỨC MILANO SAKE Giải Vàng - Giải thưởng Sake hảo hạng [Nhật Bản] Giải Bạc - Thử thách rượu vang quốc tế [Vương 
quốc Anh] Năm 2021 Giải Đồng - Thử thách Rượu vang Quốc tế [Vương quốc Anh] Giải Vàng - Cuộc thẩm định rượu Sake Quốc 
gia của Hoa Kỳ Giải 2 - Giải rượu Sake tỉnh Tochigi Giải thưởng được yêu thích nhất - Lễ hội rượu Sake Châu Á tại Singapore Năm 
2020 Giải vàng - Kura Master [Pháp] Giải thưởng được khen ngợi - Thử thách rượu vang quốc tế [Vương quốc Anh] 2019 Giải vàng 
xuất sắc nhất - Giải thưởng rượu Sake hảo hạng [Nhật Bản] Giải Đồng - Thử thách Rượu vang Quốc tế [Vương quốc Anh] 

①
②
③
⑤
⑥

④ 720 mL

TONOIKE SHUZO
Gạo, men gạo Koji, rượu sake
-
10 hộp

1,800 JPY = 311,000 VND

3 1 7 6 2 U i Y

Organic Junmai Daiginjo 
Tentaka Funashibori Genshu

Đây là sản phẩm junmai daiginjo làm từ gạo Yamada Nishiki hữu cơ đã được 
đánh bóng 35% trồng tại vực A. Rượu được ép nhẹ nhàng từ trong bồn ủ 
truyền thống để có mùi thơm phức và hương vị dịu nhẹ.

①
②
③
⑤
⑥

④ 720 mL

TENTAKA SHUZO
Gạo hữu cơ (trong nước), men gạo Koji hữu cơ 
-
10 hộp

9,000 JPY = 1,558,000 VND

3 1 7 41 U i Y

Sansyo Shochu Tochiakane

Món rượu sansho shochu này được làm từ lá tiêu Nhật Bản mọc hoang ở vùng núi phía sau đền 
Futarasan (đền Chugu) ở thành phố Nikko, tỉnh Tochigi. Sản phẩm có đặc trưng bởi vị umami 
của lúa mạch và hương thơm tươi mát của hạt tiêu Nhật Bản tạo nên vị cocktail thơm ngon. Sản 
phẩm có thể uống theo nhiều cách khác nhau như với đá lạnh, pha nước, pha nước nóng, nhưng 
được khuyến khích nhất là pha với nước có ga. Sản phẩm phù hợp với các món ăn phong phú như 
hamberger và thịt gà, thích hợp với sô cô la và được khuyên dùng như một thức uống sau bữa tối. 

①
②
③
⑤
⑥

④ 720 mL

SHIRASO SHUZO
Lúa mạch, men gạo Koji, Hạt tiêu Nhật
-
10 hộp

1,460 JPY = 252,000 VND

3 1 7 1 2 U i Y

Sweet Potato Shochu Udai 
Roman Red

Sản phẩm được làm từ khoai lang và men gạo Koji (gạo nội địa) được sản xuất tại Khoa Nông nghiệp 
của Đại học Utsunomiya. Loại men được sử dụng là men hoa được phân tách và phát triển tại Đại học 
Nông nghiệp Tokyo (Khoa Khoa học Sản xuất rượu). Thông qua sự hợp tác giữa hai trường đại học, tận 
dụng tối đa hương thơm và hương vị của khoai lang để tạo ra một loại rượu shochu dễ uống ngay cả với 
những người mới bắt đầu . Cái tên "Udai Roman" được chọn từ một cuộc thi nội bộ và thiết kế được lựa 
chọn bởi các sinh viên chuyên ngành nghệ thuật tại Khoa Sư phạm của trường đại học. Có thể uống 
với đá, pha với nước hoặc với nước nóng. (Khuyến nghị tốt nhất là pha với nước có ga để làm thức uống 
giải khát.) Sản phẩm phù hợp với bất kỳ món ăn nào, nhưng nó phù hợp nhất với đồ chiên như gà rán. 

①
②
③
⑤
⑥

④ 720 mL

SHIRASO SHUZO
Khoai lang, men gạo Koji
-
10 hộp

1,382 JPY = 239,000 VND

3 1 7 1 3 U i Y

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 
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ZENWADOU

Trang 6SAGA

BEREKE BEREKE

Trang 7 Trang 10CHIBA CHIBA

GREEN GRAPE 
GLOBAL. JAPAN

DAISHO

Trang 8 Trang 10, 11, 16TOKUSHIMA FUKUOKA

KKI EBIS ALGAE 
RESEARCH 
INSTITUTE

Trang 6, 7 Trang 13ISHIKAWA GIFU

MARUSHO GREENPOWER 
NANOHANA

Trang 6, 7 Trang 16FUKUOKA IBARAKI

MITOKU HINODE FOODS

Trang 8 Trang 16TOKYO OVERSEAS

NIKKOKU SEIFUN INTER TECHNO

Trang 6 Trang 13NAGANO HYOGO

WAKOU JPD

Trang 7 Trang 13SHIGA OITA

YAMASHIRO KAITEKISEIKATSU
CLUB

Trang 6 Trang 10KYOTO CHIBA

T R IỄ N  L Ã M T HƯỜ N G  XUYÊ N
T R I Ễ N  L Ã M  Đ Ặ C  B I Ệ T
T H Ự C  P H Ẩ M  D I N H  D Ư Ỡ N G

DANH MỤC CÔNG TYSanran Junmai Daiginjo

Sản phẩm tạo ấn tượng như loại rượu sake dùng thường ngày. Hương vị trái cây hấp dẫn tiếp theo là một khẩu vị đậm đà không 
kém gợi nhớ đến món salad mùa xuân. Các hương thơm bay quanh miệng và có một chút xốn xang khi loại rượu sake siêu mịn 
này lướt dọc đầu lưỡi. Sản phẩm có một vị chua nhẹ, thơm phức trước với những nốt hương mặn nồng kéo dài. 2022 Giải Vàng - 
Giải thưởng Sake hảo hạng [Nhật Bản] Giải Đồng - Thử thách Rượu vang Quốc tế [Vương quốc Anh] Giải thưởng xuất sắc - Giải 
thưởng rượu Sake Nanbu Toji [Nhật Bản] Năm 2021 Giải Vàng - Đánh giá Sake Quốc gia Hoa Kỳ Giải Vàng - Thử thách Rượu vang 
Quốc tế [Vương quốc Anh] Giải vàng? CINVE [Tây Ban Nha] Giải thưởng xuất sắc - Giải thưởng rượu Sake Nanbu Toji [Nhật Bản] 
Năm 2020 Giải Bạch kim - Kura Master [Pháp] Giải vàng? IWSC [Vương quốc Anh] Giải vàng? CINVE [Tây Ban Nha] Giải Bạc - Thử 
thách rượu vang quốc tế [Vương quốc Anh] Giải thưởng xuất sắc - Giải thưởng rượu Sake khu vực Kanto-Shinetsu [NHẬT BẢN]

①
②
③
⑤
⑥

④ 720 mL

TONOIKE SHUZO
Gạo, men gạo Koji, rượu sake
-
10 hộp

3,319 JPY = 574,000 VND

3 1 7 6 3 U i Y

Kyokuko Kijoshu Hyaku

Rượu sake này được gọi là kijoshu và rất ngọt. Sản phẩm được phát triển dựa trên 
loại rượu sake tồn tại từ thời Heian. Kijoshu sử dụng gạo, men koji, nước và rượu 
sake làm nguyên liệu. Theo quy định trong nước, sản phẩm tuy ngọt nhưng không 
hề có đường và không có cồn được thêm vào làm nguyên liệu, nhưng không được 
gọi là "rượu sake thuần túy Junmai". Vị ngọt của sản phẩm nên dùng kèm với đá 
hoặc chanh, có thể dùng chung với món tráng miệng và uống trước khi đi ngủ.

①
②
③
⑤
⑥

④ 720 mL

WATANABE SAKEBREWERY
Gạo, men gạo Koji, rượu sake
-
10 hộp

2,200 JPY = 380,000 VND

3 1 8 0 2 U i Y

Kyokukou Sparkling Kijosyu

Sản phẩm này được làm bằng cách tạo bọt Kijoshu trong bể (phương pháp 
Charmat cho rượu vang sủi tăm). Sản phẩm có màu vàng óng và vị chua 
chua ngọt ngọt thanh kết hợp với khí carbon dioxide, khiến nó trở thành 
một loại rượu có ga dễ uống. Sản phẩm hợp với món khai vị, trái cây và thịt 
nguội, và cả với các món nhiều dầu mỡ.

①
②
③
⑤
⑥

④ 375 ml

WATANABE SAKEBREWERY
Gạo, men gạo Koji, rượu sake
-
10 hộp

900 JPY = 155,000 VND

3 1 8 0 1 U i Y

Wakakoma 
Gohyakumanngoku80

Sản phẩm có vị ngọt, chua từ hoa quả

①
②
③
⑤
⑥

④ 720 ml

WAKAKOMA SHUZO
Gạo, men gạo Koji
-
5 hộp

1,540 JPY = 266,000 VND

3 1 7 9 1 U i Y

Wakakoma Miyamanisiki70

Sản phẩm có vị ngọt từ hoa quả

①
②
③
⑤
⑥

④ 720 ml

WAKAKOMA SHUZO
Gạo, men gạo Koji
-
5 hộp

1,595 JPY = 276,000 VND

3 1 7 9 2 U i Y

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 

Bán lẻ tại NB: 
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OKM SEMBA TOHKA 
INDUSTRIES

Trang 12, 13 Trang 23NARA TOCHIGI

KKI NIHON CEHLA

KATSURAGI 
SANGYO

NEXTY

RION SHOJI SHIRASO SHUZO

Trang 17 Trang 19

Trang 14 Trang 21

Trang 15 Trang 27ISHIKAWA KYOTO

WAKAYAMA NIIGATA

OSAKA TOCHIGI

MARUHAN RION SHOJISHINSHUUMEIJYOU SOKAN

Trang 12, 14 Trang 21Trang 10 Trang 23, 24IWATE TOKUSHIMANAGANO TOCHIGI

MAX PROBIO SANEI KOSANSHOWA 
PHARMACEUTICAL

TENTAKA SHUZO

Trang 14 Trang 19Trang 10, 11, 16 Trang 27SHIGA SAGAAICHI TOCHIGI

MOMIKI TEA LIFE TOCHIGI NO 
CHIKARA

Trang 14 Trang 11 Trang 24MIYAZAKI TOCHIGI

MUROMACHI 
CHEMICALS

AGCL TONOIKE SHUZO

Trang 11, 12 Trang 25 Trang 27, 28FUKUOKA TOCHIGI TOCHIGI

NAKANIHON 
CAPSULE

ECORO 
INTERNATIONAL

CHASANDAI WAKAKOMA SHUZO

Trang 14 Trang 25Trang 19 Trang 28GIFU TOCHIGISHIMANE TOCHIGI

NIHON CEHLA NISHIBORI SHUZOGREENPOWER 
NANOHANA

WATANABE 
SAKEBREWERY

Trang 15 Trang 26Trang 20 Trang 28OSAKA TOCHIGITOYAMA TOCHIGI

NIHON KEFIA OBANEYAHOKKAIDO FOOD 
RESEARCH CENTER

YASHU TAKAMURA

Trang 15 Trang 26Trang 20 Trang 24SHIZUOKA TOCHIGIHOKKAIDO TOCHIGI

NIPPON RETORT 
FOODS

OOMUGIKOUBOU 
ROA

MIDDIS

Trang 11, 12 Trang 23Trang 20, 21AICHI TOCHIGISHIZUOKA

T R I Ễ N  L Ã M  Đ Ặ C  B I Ệ T
T H Ứ C  Ă N  C H O  T R Ẻ  E M

T R I Ễ N  L Ã M  K H U  V Ự C
T H Ự C  P H Ẩ M  T O C H I G I
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Ở Nhật Bản, rừng chiếm 70% diện tích đất đai, và 
có nhiều loại rừng khác nhau, với nguồn nước sạch 
và đất đai dồi dào đã tạo ra những nguyên liệu vô 
cùng ngon và quý giá của Nhật Bản.

Được bao quanh bởi đại dương, Nhật Bản có thể 
đánh bắt được nhiều loại hải sản khác nhau, và đã 
tạo được tiếng vang về độ thơm ngon trên thế giới. 
Văn hóa ẩm thực Nhật Bản đã phát triển từ rất lâu 
đời cùng với biển.

Nông nghiệp ở Nhật Bản sản xuất các nguyên liệu 
khác nhau bằng cách tận dụng khí hậu theo mùa.
Mặc dù có lịch sử lâu đời nhưng chất lượng vẫn còn 
đang phát triển cùng với kỹ thuật nông nghiệp mới 
nhất.

Thực phẩm chế biến truyền thống như nước tương, 
rượu sake cũng như các loại thực phẩm chế biến 
khác đều đang sử dụng công nghệ mới nhất đang 
được đánh giá cao trên thế giới về kỹ thuật, độ 
thơm ngon và độ an toàn.

ĐẠI DƯƠNG

TRANG TRẠI

RỪNG

GIA CÔNG

ĐT : 84-28-3821-9363 / FAX : 84-28-3821-9362 / EMAIL : VHO-PRO@jetro.go.jp

Địa Chỉ : Lầu 14, Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam


