
0157-33-5900 0157-33-5899

motomi@e-mlink.co.jp

① Dịch vụ phúc lợi quy mô nhỏ đa chức năng

Nếu cố gắng cung cấp các dịch vụ phúc lợi trong khu vực
đông dân cư, việc bố trí các đơn vị nhỏ đa chức năng trong
khu vực sẽ mang lại hiệu quả. Chúng tôi cung cấp công
nghệ hệ thống phần cứng, v.v... và các chương trình giáo
dục cho nhân viên để có thể hỗ trợ từ trẻ em đến người cao
tuổi và người khuyết tật.

② Dịch vụ chứng nhận mức độ chăm sóc

Khi cung cấp dịch vụ cho người cao tuổi và người khuyết
tật, cần đánh giá mức độ chăm sóc và lập kế hoạch chăm s
óc phù hợp. Hơn nữa, về nguyên tắc, chúng tôi tập trung v
ào các kế hoạch chăm sóc hỗ trợ tự lập. Chúng tôi cung
cấp hệ thống và công nghệ như vậy.

③ Đào tạo kỹ thuật chăm sóc người mắc chứng sa sút trí
tuệ

Ngày nay, chứng sa sút trí tuệ đang lan rộng không chỉ ở
Nhật Bản mà trên toàn thế giới. Điều này có nghĩa là một
xã hội già hóa đang ngày càng lan rộng và chúng tôi tự hà
o rằng dịch vụ chăm sóc người mắc chứng sa sút trí tuệ ở
Nhật Bản là số 1 thế giới. Công ty chúng tôi đã tích lũy
kinh nghiệm từ năm 2002 về kỹ thuật chăm sóc người mắc
chứng sa sút trí tuệ. Chúng tôi cung cấp công nghệ như
vậy.

Giá tham
khảo

E-mail

Tên doanh nghiệp Công ty cổ phần Mlink Holdings

Địa chỉ 2F Mlink Building 5-2-13 Miyoshicho, Kitami-shi, Hokkaido

TEL/FAX

Năm thành lập Năm 2002

Số lượng nhân viên 305 nhân viên

URL http://www.e-mlink.co.jp/

Người đại diện Đại diện pháp luật Motomi Kensuke

Lĩnh vực kinh doanh Dịch vụ chăm sóc và phúc lợi
Thành tựu tiêu biểu
ở Nhật Bản và nước
ngoài

Phát triển một hệ thống đa chức năng quy mô nhỏ dành cho người cao tuổi, người khuyết tật và chăm sóc trẻ nhỏ ở
Hokkaido, đồng thời đang trong quá trình thực hiện dự án JICA ở Mông Cổ

Sản
phẩm
và kỹ
thuật

Tên gọi

① Dịch vụ phúc lợi quy mô nhỏ đa chức năng

② Dịch vụ chứng nhận mức độ chăm sóc

③ Đào tạo kỹ thuật chăm sóc người mắc chứng sa sút trí tuệ

Đặc trưng

① Phái cử 3 kỹ sư, chi phí đi lại và thù lao hàng tháng khoảng 500.000 yên/tháng/người

② Phái cử 2 kỹ sư, chi phí đi lại và thù lao hàng tháng khoảng 500.000 yên/tháng/người

③ Phái cử 2 kỹ sư, chi phí đi lại và thù lao hàng tháng khoảng 500.000 yên/tháng/người



+81-(0)166-83-4965 +81-(0)166-83-4969

① Nhà dưỡng lão có thu phí dạng cư trú Hibari no mori
　
Những người từ trên 60 tuổi trở lên sống 1 mình và những người thuộc
đối tượng từ cần hỗ trợ 1~ cần điều dưỡng 5. Cả những người có yêu
cầu chăm sóc y tế. Ngay cả đối với người bị mất trí nhớ cũng có thể ở đ
ây. Tại Hibarinomori, chúng tôi kết hợp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng
tại nhà, văn phòng điều dưỡng, chăm sóc thăm nom trong cùng một
khu. Đây là cơ sở mà người sử dụng có thể nhận được những dịch vụ
cần thiết. Hơn nữa, chúng tôi liên kết với cơ sở y tế để nhận được sự ch
ăm sóc, chữa bệnh an tâm cho người sử dụng.
【số phòng】　 ３１phòng（số nhân viên ４３）
【Thiết bị trong phòng】
　Rèm chống cháy, chậu rửa, 2 rương, dây phơi
   Giường điều dưỡng (động cơ PARAMOUNT BED3)
   Thiết bị gọi y tá trong phòng
   Bồn tắm đặc biệt trên tầng 1. (Ảnh trái kèm theo)

② Chăm sóc sinh hoạt cộng đồng hỗ trợ chứng suy giảm trí nhớ mô hì
nh gắn liền với địa phương　　Nhà tập thể Hibari

【Điều khoản sử dụng】
· Đây là người được bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng, đã nhận được giấy
chứng nhận cần chăm sóc điều dưỡng và những người thuộc "cần hỗ trợ
2" trở lên
Những người được chẩn đoán chứng mất trí từ bác sĩ
· Những người không gặp rắc rối trong đời sống cộng đồng
Những người không có hành vi bạo lực cực đoan hoặc hành vi tự sát
Những người sử dụng sẽ sống chung với một nhóm nhỏ từ 5 đến 9
người và sống một cuộc sống không khác nhiều so với cuộc sống bình
thường như chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp, giặt giũ... cùng với nhân viên,
nhằm mục đích cải thiện dần tình trạng mất trí nhớ và giảm nhẹ gánh
nặng của chăm sóc tại nhà.

③ Hỗ trợ chăm sóc tại nhà
· Văn phòng Hibari hỗ trợ chăm sóc tại nhà theo chỉ định
· Trung tâm chăm sóc thăm nom Hibari
· Văn phòng điều dưỡng thăm nom Hibari
Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng thông qua việc tạo ra các kế hoạch chă
m sóc, thông qua sự chăm sóc, trợ giúp sinh hoạt bởi nhân viên điều
dưỡng đến thăm để bản thân người bệnh và gia đình có thể an tâm sinh
hoạt tại nhà.

Giá
tham
khảo

Sản phẩm,
kỹ thuật

Tên gọi

① Nhà dưỡng lão có thu phí dạng cư trú Hibari no mori

② Chăm sóc sinh hoạt cộng đồng hỗ trợ chứng suy giảm trí nhớ mô hình gắn liền với địa phương
Nhà tập thể Hibari

③ Hỗ trợ chăm sóc tại nhà

Đặc trưng

－

Người đại diện Tổng giám đốc Toshio Kishida

Ngành nghề Phúc lợi xã hội

Thành tựu chính
trong nước và quốc
tế

Không có

Năm thành lập tháng 10 năm 2010

Số nhân viên 43 người

URL http://www.orangesupport.net

E-mail orangi.support2@email.plala.or.jp

Tên công ty Công ty cổ phần Orange Support

Địa chỉ 2-11-4, 1Kita 1 Johigashi Higashi,  Tohnikura cho, Kamikawa-gun, Hokkaido

TEL/FAX

mailto:orenji.sapoto@camel.plala.or.jp
http://www.orangesupport.net/
http://www.orangesupport.net/
mailto:orenji.sapoto@camel.plala.or.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=132khp31b/EXP=1436515235;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU0RqSjVNTTJ2X1RrNnpIbHhpSDRwcGtVNFhmS3ROQ0x5emE3TXZJVy1BTjRkV2NRS1p0VHZvMzRBBHADNWJHRjVhNkZJT2VVdS5XRGp3LS0EcG9zAzgzBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/**http:/www.heiseikai-group.com/wp/wp-content/uploads/2011/02/service_img05.gif
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=11tbfun5a/EXP=1436515119;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVHF1SzUyZEFCOXFYQ3dBcHhQWDhaQndxQmhteEZMNFV6eDZaZU0yNEJXVUlXSVNXa1ZnSHFhQWl3dwRwAzZLaXE1WldQNUx1TDZLMjNJT2VVdS5XRGp3LS0EcG9zAzQ1BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/**http:/www.umekoma.jp/img1_47169_560_3000


+81-(0)11-210-8088 +81-(0)11-210-8089

①Dịch vụ chăm sóc phục hồi sức khoẻ theo ngày - Karada labo

Cung cấp dịch vụ phụ hồi sức khoẻ không bao gồm ăn uống và
tắm gội. Thực hiện chương trình chăm sóc dự phòng giúp người
sử dụng dịch vụ "hoạt động-tham gia", "hình thành sinh hoạt cộng
đồng".
Trong giai đoạn già hoá dân số, đây là mô hình kinh doanh y tế
mang lại lợi ích cho xã hội, đồng thời cũng đảm bảo được lợi ích
ổn định trong tương lai.

Đặc trưng

②Dịch vụ chăm sóc phục hồi sức khoẻ tuỳ chọn hoàn toàn theo
nhu cầu - Physio Concept

Cung cấp dịch vụ phục hồi sức khoẻ tuỳ chọn hoàn toàn theo nhu
cầu của khách hàng với những thiết bị tối tân, phương pháp  và
chu trình đánh giá độc quyền. Chuyên gia vật lý trị liệu và chuyên
gia ngôn ngữ giác quan sẽ tiếp xúc trực tiếp với từng khách hàng.
Trong giai đoạn già hoá dân số, đây là mô hình kinh doanh y tế
mang lại lợi ích cho xã hội, đồng thời cũng đảm bảo được lợi ích
ổn định trong tương lai.

Giá tham
khảo

　①Karada Labo

　②Physio Concept

Thương lượng

Sản phẩm,
kỹ thuật

Tên gọi

· Giải Mô hình ưu tú cho hạng mục "Nghiên cứu phát triển chương trình chăm sóc sức khoẻ dự phòng tối ưu"
trong cuộc thi xúc tiến kinh doanh lĩnh vực y tế do Cục Kinh Tế thành phố Sapporo chủ trì, 2013.
· Giải  đặc biệt Doanh nhân của năm - Nhật Bản, 2015

Năm thành lập Năm 2010

Số nhân viên 283 người

URL http://www.3eee.co.jp

Người đại diện Giám đốc đại diện Norio Tanaka

Ngành nghề Dịch vụ chăm sóc sức khoeer

Thành tựu chính trong
nước và quốc tế

E-mail info@3eee.co.jp

Tên công ty Công ty TNHH 3eee

Địa chỉ Kita 2 Jo Nishi 3-chome, 1-8, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido

TEL/FAX

mailto:info@3eee.co.jp
http://www.3eee.co.jp/
http://www.3eee.co.jp/
mailto:info@3eee.co.jp


0143-25-6600 0143-24-3313

Giá tham
khảo

Sản
phẩm
và kỹ
thuật

Tên gọi ① Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho ngành điều dưỡng

Đặc trưng

① Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho ngành điều
dưỡng

Chúng tôi tiến hành đào tạo và phát triển nguồn nhân lực c
ó thể đáp ứng “dịch vụ” điều dưỡng hướng đến người sử
dụng có nhu cầu chăm sóc điều dưỡng. Giảng dạy theo
chương trình giáo dục có hệ thống để học viên có thể sử
dụng kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng dựa trên kiến thức
khoa học trong điều kiện tốt nhất cho người sử dụng dịch
vụ. Khóa đào tạo tu nghiệp trong 2 năm (Đào tạo và phát
triển nguồn nhân lực có thể chăm sóc thể chất cho người sử
dụng dịch vụ, hỗ trợ gia đình người sử dụng dịch vụ và
hợp tác với các cơ sở y tế). (Bạn sẽ tốt nghiệp sau 3 năm
học, đã bao gồm thời gian bạn đăng ký khóa học tiếng Nhật
trước khi nhập học.)
Ngoài ra, sau khi thảo luận, học viên có thể học thực tế các
kỹ năng và kiến thức chuyên ngành như “Kỹ thuật chăm só
c điều dưỡng” và “Lý thuyết cung cấp dịch vụ điều
dưỡng”, v.v... trong thời gian ngắn (từ vài tuần đến 2 ~ 3 th
áng). (Trong một số trường hợp, bạn có thể không thể đến
trường do không có tư cách lưu trú tại Nhật Bản.)
“Khóa đào tạo ngắn hạn” này về cơ bản là một khóa học đ
ược tổ chức tại trường học của chúng tôi ở Nhật Bản,
nhưng chúng tôi cũng có thể phái cử đội ngũ giáo viên của
trường sang Trung Quốc để tổ chức các loại khóa học ngắn
hạn, v.v...

-

Người đại diện Hiệu trưởng Sawada Yutaka

Lĩnh vực kinh doanh
Được thành lập vào năm 1941, đây là trường học theo hình thức học viện duy nhất trong vùng Hidaka và Iburi của Hokkaido.
Thành lập trường dạy nghề đào tạo nhân viên chăm sóc phúc lợi, quản lý phúc lợi xã hội, nhân viên chăm sóc trẻ, giáo viên mẫu giáo, và
trường dạy nghề đào tạo đầu bếp, đồng thời thành lập 2 trường mẫu giáo kiêm cơ sở thực tập cho học viên.

Thành tựu tiêu biểu
ở Nhật Bản và nước
ngoài

Trong nước: Nhận sinh viên đại học hệ điều dưỡng Đài Loan làm thực tập sinh du học ngắn hạn tại “Trường dạy nghề đào tạo nhân viên chăm s
óc phúc lợi Hokkaido, Khóa học Chuyên ngành thực hành nghề nghiệp, Ngành Điều dưỡng và Phúc lợi” do nhà trường thành lập.
Ở nước ngoài: Ký kết thỏa thuận hợp tác học thuật với trường đại học hệ điều dưỡng “Đại học Fooyin” ở Cao Hùng, Đài Loan. Thực hiện đào
tạo nguồn nhân lực giúp quảng bá “Nghề điều dưỡng” của Nhật Bản với tên gọi “KAIGO” ra nước ngoài. Phái cử giáo viên và học viên (thực
tập sinh du học ngắn hạn) từ Nhật Bản.

Năm thành lập Tháng 4 năm 1941

Số lượng nhân viên 50 nhân viên (nhân viên toàn thời gian)

URL http://www.hokuto-bunka.ac.jp/

E-mail g.h.q@hokuto-bunka.ac.jp

Tên doanh nghiệp Học viện Hokuto Bunka

Địa chỉ 1-2-17 Chuocho, Muroran-shi, Hokkaido

TEL/FAX

http://www.hokuto-bunka.ac.jp/
http://www.hokuto-bunka.ac.jp/


011-211-0996 011-200-4734

①Nước khử mùi diệt khuẩn cực mạnh Alpha Zero

Nước axit hypochlorous có tính axit yếu thu được
bằng cách làm nước hypochlorite natri thành tính
axit yếu. “Alpha Zero” được tạo ra bằng “phương ph
áp vùng đệm” chỉ tối đa hóa khả năng khử trùng của
axit hypochlorous.
 Alpha Zero cũng được sử dụng để khử trùng và là
m sạch thực phẩm, tính an toàn của sản phẩm này
cũng đã được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội
Nhật Bản công nhận.
• Nước axit hypochlorous có tính axit yếu có phổ
khử khuẩn rộng giống như glutaral và sodium
hypochlorite, và có thể được sử dụng để phân hủy c
ác vi khuẩn kháng thuốc, vi rút và độc tố do vi khuẩn
tạo ra (như Staphylococcus aureus, v.v...), sản
phẩm này cũng có tác dụng đối với Norovirus,
O157, Salmonella.
• “Alpha Zero” mang lại sức mạnh axit hypochlorous
tinh khiết hơn bằng phương pháp vùng đệm. Bằng
phương pháp loại bỏ tạp chất, sản phẩm mang sức
mạnh khử trùng và khử mùi vốn có của axit

Giá tham
khảo

Người đại diện Ichimiya Noriaki

Công ty cổ phần Octet

Raizu Kita 5 Jo 605, 11-16-1 Kita 5 Jo Nishi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido

ichimiya@octet-sapporo.com

Ngày 1 tháng 4 năm 2010

4 nhân viên

Năm thành lập

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

TEL/FAX

E-mail

http://octet-sapporo.com

Số lượng nhân viên

URL

-

Đặc trưng

①Nước khử mùi diệt khuẩn cực mạnh Alpha Zero
Tên gọi

Sản
phẩm
và kỹ
thuật

②Máy tạo ozone (O3 PREMIUM)

Các ozone plasma tiêu diệt vi khuẩn trong không khí
và phân hủy virus, nấm mốc.
Tại Nhật Bản, chiếc máy này đã được sử dụng
trong hơn 500 xe cấp cứu, v.v... và đã được lắp đặt
rộng rãi từ các cơ sở kinh doanh khác nhau như kh
ách sạn, nhà ga, trường mầm non, trường mẫu giá
o, cơ sở trường học, bệnh viện, cơ sở dưỡng lão,
cửa hàng thú cưng, cơ sở spa, thẩm mỹ viện,
phương tiện đường sắt và xe buýt, v.v... cho đến cá
c hộ gia đình.
Một thí nghiệm chứng thực tại Đại học Y khoa Nara
chứng minh rằng ozone sẽ làm mất hoạt tính của cá
c chủng virus mới.

-

Lĩnh vực kinh doanh Kinh doanh thiết bị y tế

②Máy tạo ozone (O3 PREMIUM)

Thành tựu tiêu
biểu ở Nhật Bản v
à nước ngoài



+81-(0)11-887-7970 +81-(0)11-887-7971

① Thực phẩm chức năng KITAGUNI
1) Nguyên liệu chính được sản xuất tại Nhật Bản
2) Nguyên liệu chính có kết quả nghiên cứu tại Nhật Bản
3) Sản phẩm được sản xuất tại Nhật Bản (Made in Japan)
Là series thực phẩm chức năng được tạo ra từ ba nguyên tắc trên.
Hiện tại có ba loại sản phẩm.
White bloom: Làm trắng
Actice Joint: Chăm sóc khớp
Cutie Slim: Giảm béo

② OEM / ODM của thực phẩm chức năng và  mỹ phẩm chăm sóc da
Chúng tôi có thể lập kế hoạch và phát triển thực phẩm chức năng và
mỹ phẩm chăm sóc da theo yêu cầu của khách hàng. Có nhiều yêu cầu
từ khách hàng nước ngoài để tạo ra các sản phẩm gốc độc quyền
Made in Japan, và tạo ra các sản phẩm đặc biệt phù hợp với thị trường
của chính họ. Mặc dù không có nhà máy riêng, nhưng có nhiều nhà m
áy và mạng lưới trên khắp Nhật Bản, vì vậy có thể chọn và sản xuất
tại nhà máy có lợi thế nhất theo đặc điểm và điều kiện của sản phẩm.

③ Nguyên liệu chức năng sản xuất tại Hokkaido, Nhật Bản
　(Nguyên liệu thực phẩm chức năng, nguyên liệu mỹ phẩm)

Chúng tôi bán khoảng 50 loại nguyên liệu chức năng. Địa chỉ web
dưới đây là bài viết tóm tắt về một số loại trong số đó, các bạn hãy
tham khảo.
Tiếng Nhật http://www.nlife.jp/vendor/ingredients-j.html
Tiếng Anh · Tiếng Trung Quốc
http://www.nlife.jp/vendor/ingredients-e.html
Về nguyên liệu, xin vui lòng liên hệ với chúng riêng. Ngoài ra, do còn
nhiều nguyên liệu chưa được đăng tải, xin vui lòng liên hệ với chúng t
ôi để biết thêm chi tiết.Có thể phát triển nguyên liệu mới.

Giá
tham
khảo

Sản phẩm,
kỹ thuật

Tên gọi

① Thực phẩm chức năng Kitaguni

② OEM / ODM của thực phẩm chức năng, mỹ phẩm chăm sóc da

③ Nguyên liệu chức năng sản xuất tại Hokkaido, Nhật Bản
　(Nguyên liệu thực phẩm chức năng, nguyên liệu mỹ phẩm)

Đặc trưng

(1) Giá bán lẻ tham khảo: White bloom: 2.500 yên, Active Joint: 3.500 yên, Cutie Slim: 4.800 yên
(2) OEM / ODM: Thiết kế sản phẩm theo chi phí mong muốn.
(3) Nguyên liệu: phụ thuộc vào từng nguyên liệu và số lượng mua. "

Người đại diện Tổng giám đốc Daisuke Naito

Ngành nghề Buôn bán (thực phẩm chức năng / mỹ phẩm)

Thành tựu chính
trong nước và quốc
tế

Buôn bán thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và dược liệu
ODM, lên kế hoạch, phát triển thực phẩm chức năng, mỹ phẩm
Bán buôn thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thực phẩm chế biến

Năm thành lập Năm 2007

Số nhân viên 7 người

URL http://www.northlife.co.jp/en/

E-mail info@northlife.co.jp

Tên công ty  Công ty cổ phần North Life

Địa chỉ Univ Building 2F, 6-1-1 Kita, Nishimachi, Nishi-ku, Sapporo, Hokkaido

TEL/FAX



011-530-6500 011-530-6501

① Sweets Skin Care Sucré Sản phẩm tẩy tế bào chết bằng đường đến từ Nhật Bản với 100% thà
nh phần tự nhiên có nguồn gốc từ thực phẩm. Đây là bước chăm sóc
da đơn giản, bạn chỉ cần massage đều sản phẩm lên làn da ướt sau
khi rửa mặt, rồi rửa sạch với nước. Đường có công dụng cân bằng độ
ẩm và bã nhờn trên da, mang lại hiệu quả dưỡng ẩm tuyệt vời. Bạn có
thể sử dụng hàng ngày cho mặt và toàn thân. Thành phần chính là đ
ường củ cải không biến đổi gen duy nhất trên thế giới của Hokkaido.
Bạn cũng có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Sản phẩm phù hợp với
mọi loại da, như da nhạy cảm, da khô, da nhờn. Chúng tôi có dòng sản
phẩm Massage & Pack (với hạt đường mịn 0,25 mm) dành cho da
nhạy cảm và da mặt. Dòng sản phẩm Face&Body với giá cả phải chă
ng, tiết kiệm (hạt đường thô: 0,5 mm).

②Sugaring Massage/Sugaring Bath Dòng sản phẩm Sugaring Massage

Sản phẩm tẩy tế bào chết bằng đường dịu nhẹ với làn da có thể sử dụng cho
trẻ sơ sinh. Những hạt đường củ cải nhuyễn mịn được phủ một lớp dầu thực
vật có thể ăn được. Sản phẩm có 100% thành phần tự nhiên, có thể ăn được. C
ác sản phẩm chăm sóc da mang lại hiệu quả làm sạch và dưỡng ẩm tối ưu.
Sản phẩm đã được thử nghiệm sử dụng cho hơn 2000 trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tại
NICU (Phòng Điều trị chuyên sâu cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ) của bệnh viện tỉnh.
Hiệu quả của sản phẩm được công bố tại các hội thảo khoa học trong và ngoài
nước như Hiệp hội Điều dưỡng Đông Á, v.v...

Dòng sản phẩm Sugaring Bath

Sản phẩm làm sạch 100% thành phần tự nhiên. Với khả năng dưỡng ẩm tuyệt
vời của đường, giúp dưỡng ẩm cho làn da nhạy cảm không nên tắm lâu của trẻ
sơ sinh chỉ trong thời gian ngắn. Nước tắm đã pha cho bé, có thể sử dụng làm
sữa tắm cho cả gia đình. Luôn được kênh Kokuyo Crankin xếp hạng cao trong l
ĩnh vực cung cấp sản phẩm dành cho bé ở nhiều trang web. Khi tắm cho bé,
bạn nên chọn những sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ hoặc tự nhiên.

③ Lotion làm sạch và dưỡng ẩm Karada Kirei
Sản phẩm làm sạch sâu mà không cần rửa lại với nước, bảo vệ da với
các thành phần bảo vệ và dưỡng ẩm. Độ pH thấp tương tự như độ pH
tự nhiên của da. Phun đều lotion lên da rồi lau sạch là có thể tiêu diệt đ
ược 99,9% vi khuẩn. Karada Kirei là sản phẩm chăm sóc và làm sạch
da cơ bản khi bạn gặp khó khăn trong việc tắm rửa do tình trạng cơ thể
không khỏe hoặc nằm viện, v.v... và cũng được khuyến khích sử dụng
làm sản phẩm dự trữ để vệ sinh khi xảy ra thảm họa.
Sản phẩm cũng được sử dụng trong các cơ sở chăm sóc y tế và điều
dưỡng, sản phẩm dịu nhẹ trên làn da dễ tổn thương của người cao tuổi
hay làn da mỏng manh của trẻ sơ sinh.

Sản phẩm chứa hoạt chất có thể tiêu diệt virus Corona (Bộ Kinh tế,
Thương mại và Công nghiệp công bố), có thể sử dụng để làm sạch ng
ón tay, mặt và cả toàn thân. Sản phẩm cũng nhận được những đánh gi
á tích cực là một sản phẩm đáng sử dụng trong quy trình tự chăm sóc
dành cho bệnh nhân thẩm tách máu nhân tạo.

Giá tham
khảo

E-mail info@abyssal.jp

Tên doanh nghiệp Công ty cổ phần ABYSSAL JAPAN
Địa chỉ 12-1304-4 Minami 4 Jonishi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido

TEL/FAX

Năm thành lập Năm 2004

Số lượng nhân viên 10 nhân viên

URL https://abyssal.jp/

Người đại diện Noboritate Mari
Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm (Sản phẩm chăm sóc sức khỏe làn da/Sản phẩm chăm sóc da cho bé)

Thành tựu tiêu biểu
ở Nhật Bản và nước
ngoài

Sản phẩm chủ lực của chúng tôi - Sweets Skin Care Sucré, đây là dòng sản phẩm tẩy tế bào chết bằng đường đã được phân phối tại
hệ thống cửa hàng Hokuren và Aeon Body, và được tin dùng trong nhiều năm.
Chúng tôi tổ chức thử nghiệm sử dụng sản phẩm Sugaring Massage tại NICU. Với sự kiểm chứng của hơn 2000 người trải nghiệm
sản phẩm.
Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe làn da sẽ được đóng góp cho các khu sơ tán, bệnh viện và viện dưỡng lão khi xảy ra thảm họa. Ch
úng tôi đã vinh dự nhận Giải thưởng Phát triển đô thị và phúc lợi Hokkaido. Sau khi thử nghiệm sử dụng ở phòng khám thẩm tách má
u, sản phẩm đã được công bố tại hội thảo khoa học về thẩm tách máu. Nhân cơ hội này, số lượng sản phẩm chúng tôi đưa vào hiệu
thuốc kê đơn cũng tăng lên, và sản phẩm này cũng giúp ích cho các bệnh nhân thẩm tách máu trong việc tự chăm sóc.

Sản
phẩm v

à kỹ
thuật

Tên gọi

① Sweets Skin Care Sucré

②Sugaring Massage/Sugaring Bath

③ Lotion làm sạch và dưỡng ẩm Karada Kirei

Đặc trưng



011‐868‐5188 011‐868‐5187

① Băng dùng cho bắp chân α (không bó chặt, không nóng)
Dùng khi chân bị sưng, chuột rút, lạnh chân, co cứng chi
dưới, đi tiểu đêm thường xuyên
② Băng dùng làm mát bắp chân (loại băng làm mát có thể
sử dụng trong thời tiết nóng mà không gây áp lực)
Cảm giác cơ thể giống như khi dùng băng bắp chân α.
③ Băng dùng cho cả bàn tay và ngón chân (loại băng này có
thể dùng cho cả bàn tay và bàn chân)
Dùng cho tay
Ngón tay bị viêm, viêm gân cổ tay
Dùng cho chân
Các ngón chân vênh lên, lòng bàn chân phồng rộp, hôi chân

④ Băng dùng cho cổ chân (băng có kết cấu mỏng giúp mang
giày thoải mái)
Bạn có thể ngồi xổm trên gót chân của mình không?
Nếu cổ chân của bạn bị cứng, có nhiều khả năng bạn đang bị
đau lưng. Chăm sóc cổ chân và cải thiện chứng đau lưng
⑤ Băng cổ chân màu đen (không tạo áp lực với chất liệu co
giãn)
Cải thiện tình trạng lạnh ngón chân bằng băng cổ chân giúp
loại bỏ cảm giác bó chặt
⑥ Băng dùng cho cổ tay α (dành cho người dùng điện thoại
thông minh và PC)
Cổ tay chính là nguyên nhân làm bạn mỏi vai. Nếu bạn dành
nhiều thời gian sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính,
việc chăm sóc cổ tay sẽ giúp giảm bớt tình trạng mỏi vai của
bạn.
⑦ Nịt màu cam cho cơ thể (nịt bằng vải dài, mỏng)
Khi nịt đến ngày thứ 4, bạn sẽ đại tiện ra nhiều phân, giúp
giải quyết tình trạng ứ phân. Sản phẩm cũng giúp cải thiện tì
nh trạng táo bón và phân lỏng. Sản phẩm cũng có hiệu quả đ
ối với bệnh đau lưng và giúp nâng ngực.
⑧ Nịt màu đen cho cơ thể (màu đen được ưa chuộng)
Cảm giác cơ thể giống như khi dùng nịt màu cam
⑨ Meguru Cream (Graphite Silica + các thành phần thúc đẩy
lưu thông máu)
Dùng cho các vị trí cảm thấy mệt mỏi, cứng và đau. Sản
phẩm có hiệu quả đối với tình trạng chân bị mỏi sau khi đứng
làm việc, v.v...
⑩ Meguru Cream C (với tinh dầu bạc hà)
Dạng tuýp thuận tiện khi mang theo, mang lại tác dụng tương
tự như Meguru Cream và có chứa tinh dầu bạc hà tạo cảm gi
ác sảng khoái.
⑪ Graphite Silica (phát ra tia hồng ngoại có bước sóng 3μ
m~1000μm)
Bằng cách mang đến rung động của tia hồng ngoại có bước
sóng 3μm~1000μm cho cơ thể, sản phẩm giúp cải thiện lưu
lượng máu và thúc đẩy trao đổi chất.

Giá tham
khảo

E-mail info@gs-science.co.jp

Tên doanh nghiệp Công ty cổ phần GS-Science
Địa chỉ 6-17 Hon-dori 13-chome Minami, Shiroishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido

TEL/FAX

Năm thành lập Năm 2012

Số lượng nhân viên 7 nhân viên

URL https://www.gs-science.co.jp/

Người đại diện Đại diện pháp luật Nogawa Hirotaka
Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất và phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe

Thành tựu tiêu
biểu ở Nhật Bản v
à nước ngoài

Sản phẩm của công ty chúng tôi đang được bán tại 2.500 hiệu thuốc trong nước. Và ngoài nước, sản phẩm của công ty
chúng tôi đang được bán tại 100 hiệu thuốc ở Đài Loan.
5 công ty bán hàng qua mạng. Chúng tôi cũng bán cho một số công ty EC xuyên biên giới.

Sản
phẩm
và kỹ
thuật

Tên gọi

Dòng sản phẩm Peace Eight
Đây là vật dụng hỗ trợ mới, không gây áp lực ngay cả khi đeo trong 24 giờ, mang lại sự thoải mái không bị bó chặt, tạo cảm giác n
âng đỡ chưa từng có.
Vật liệu Graphite Silica chỉ được khai thác ở thị trấn Kaminokuni, Hokkaido, có tác dụng thúc đẩy cải thiện lưu lượng máu trong cơ
thể với sức mạnh mạnh mẽ của tia hồng ngoại có bước sóng 3μm~1000μm.

Đặc trưng

⑦ ⑧ ⑩

④ ⑤ ⑥

① ② ③

⑪

⑨

mailto:info@gs-science.co.jp
https://www.gs-science.co.jp/
mailto:info@gs-science.co.jp
https://www.gs-science.co.jp/


TEL:011-211-5525　FAX:011-211-5534

Giá
tham
khảo

https://www.esi-c.com/URL

E-mail info@esi-c.com

Tên doanh nghiệp Công ty cổ phần ESI
Địa chỉ 11-1-103 Makomanaikashiwaoka, Minami-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 005-0022

TEL/FAX

Năm thành lập Ngày 17 tháng 5 năm 2006

Số lượng nhân viên 8 nhân viên

Người đại diện Kikuchi Masahiko

Lĩnh vực kinh doanh Kinh doanh các sản phẩm vệ sinh môi trường/Dịch vụ tư vấn về môi trường/Các sản phẩm liên quan đến dung dịch acid hypochlorous

Thành tựu tiêu biểu ở
Nhật Bản và nước
ngoài

・Đưa các sản phẩm khử trùng vào sử dụng tại bệnh viện, cơ sở chăm sóc điều dưỡng (khử trùng tay, khử trùng trong quá trình vệ sinh, khử trùng không gian bằng cách
phun xịt chất khử trùng vào không gian) ・Cung cấp các sản phẩm khử trùng và khử mùi cho cơ sở tổ chức sự kiện (khử trùng tay và toàn thân cho khách khi họ đến, khử tr
ùng không gian bằng cách phun xịt chất khử trùng vào không gian tại địa điểm tổ chức sự kiện), ngành chăn nuôi (khử trùng đầu vú của bò sữa, khử trùng không gian để
kiểm soát bệnh truyền nhiễm ở bò con), công ty vệ sinh (các hạng mục khử trùng khi vệ sinh đặc biệt hoặc khử trùng khẩn cấp), bán hàng trực tiếp tại cửa hàng (hiệu thuốc,
trung tâm thương mại), câu lạc bộ thể thao, phòng khám xương khớp, beauty salon, cửa hàng dụng cụ thể thao, Home Center (cửa hàng bán đồ gia dụng tổng hợp), văn ph
òng chính quyền địa phương・Cung cấp các sản phẩm dự trữ dùng làm các vật dụng ứng phó khi có thảm họa.

Sản
phẩm
và kỹ
thuật

① Sản phẩm bột “Clearance α” 50g giúp tạo dung dịch acid hypochlorous có độ tinh khiết cao một cách dễ dàng

② Sản phẩm bột “Clearance α Premium” (0,6g/1 gói, 60 gói/hộp) giúp tạo dung dịch acid hypochlorous có độ tinh khiết cao một cách dễ dà
ng

　③ Máy phun sương sóng siêu âm chuyên dụng “Clearance AT-45”

Tên gọi

Đặc trưng

① Clearance α 50g/hộp ・Đây là chất khử trùng và khử mùi được tạo thành bằng cách 
khuấy trộn chất điều chỉnh pH với thành phần chính là natri 
dichloroisocyanurate bằng kỹ thuật đặc biệt.
・Đây là “bột tạo dung dịch acid hypochlorous có độ tinh khiết cao” 
mang tính đột phá, được phát triển nhằm mục đích khi hòa tan bột 
vào trong nước sẽ tự động tạo ra dung dịch có tỷ lệ acid 
hypochlorous không phân ly là cao nhất (giá trị pH 5 ~ 6,5) bất kể 
dung dịch được tạo ra có nồng độ nào trong phạm vi dựa trên tiêu 
chuẩn sử dụng theo quy định của công ty chúng tôi.
・Clearance α có trạng thái ban đầu là dạng bột nên sản phẩm 
được xác nhận là giữ được chất lượng ổn định từ 6 năm trở lên ở 
điều kiện khô ráo.

◎ Có thể lưu trữ trong thời gian dài mà không chiếm không gian 
lưu giữ.
(Thời gian bảo hành được nhà sản xuất đưa ra là 6 năm)
◎ Pha loãng đến 50ppm cho 330L.
◎ Có thể pha được 660 chai xịt loại 500ml.
◎ Giá thành rẻ dưới 30 yên/chai.

② “Clearance α Premium”

③ Máy phun sương sóng siêu âm chuyên dụng
“Clearance AT-45”

・Khử trùng mạnh mẽ: Giải pháp chống lại các nguy cơ 
lây nhiễm khác nhau
・Khử mùi tức thì: Khử mạnh mẽ những mùi khó chịu
・Giảm nguy cơ nhiễm các loại vi khuẩn gồm cả các vi 
khuẩn tạo bào tử, virus và bệnh cảm lạnh, v.v...
・Phân hủy mùi hôi từ thú cưng (mùi động vật)
・Sản phẩm là một loại nước khử trùng và khử mùi an 
toàn khi phun và cả khi tiếp xúc trực tiếp với da.
・Sản phẩm này không chỉ phát huy hiệu quả khi phun 
vào không gian mà còn có thể phun trực tiếp vào nguồn 
phát sinh mùi hôi như chăn đệm, gối, màn cửa, v.v..., 
hoặc cũng có thể dùng để ngâm các nguyên liệu thực 
phẩm, lau chùi thiết bị nhà bếp, giặt khăn lau v.v...

・Clearance α Premium được đóng gói dạng 0,6g/gói và 60 
gói/hộp.
・Khi hòa tan 1 gói 0,6g vào 1 lít nước sẽ tạo ra dung dịch acid 
hypochlorous 200ppm.
・Đây là bột tạo dung dịch acid hypochlorous rất dễ sử dụng và 
tiện lợi.
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