
ネオナガシマ開発 
NEO NAGASHIMA DEVELOPMENT CO.,LTD.
Email：info@neonagashima.com
096 959 3330 (JP/EN) 担当：NAGASHIMA
070 583 2029(VN/EN) 担当：KHANG

※ホーチミン近郊ビンズン、ドンナイ、ロンアン、クチ、ホクモン、バリアブンタウなど)に限ります。

次亜塩素酸水
配送サービス（送料無料）

①500mlスプレー
ご家庭やオフィスで1か月で
すべて使用できる位の量です。

②20Lタンク
工場やオフィスの室内空間除菌にて
1か月ですべて使用できる位の量です。

※実際の容器の形状は異なる可能性がありますのでご容赦ください。
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お問合せ先

以降定期的に宅配便にてお届けします

弊社担当者へご連絡ください。
折り返しのご連絡と契約についてのご説明をさせて頂きます。
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ワンウェイで一本から
送料無料にて宅配便で配送！

容器返却不要！
500mlスプレー1本　220,000VND(税込)
20Lタンク1個　1,650,000VND(税込)

弊社でご用意しております容器2タイプから選択頂き、
配送業者により運搬を行います。容器は回収せず返却不用です。

▼

▼

次亜塩素酸水は、一般的に塩酸もしくは塩化ナトリウム水溶液（食塩水）を電気分解して作られる物です。厚生労働
省よりさまざまな専門分野での使用が認可されていて、例えば、医療分野では「強酸性電解水」として医療機器など
の消毒に、食品分野では食品添加物の「殺菌料」として野菜や調理器具の消毒、あるいは野菜の色を維持するため
に使われています。



Công ty Thương Mại Phát Triển Neo Nagashima
NEO NAGASHIMA DEVELOPMENT CO.,LTD.
Email：info@neonagashima.com
096 959 3330 (JP/EN) Phụ trách：NAGASHIMA
070 583 2029(VN/EN) Phụ trách：KHANG

※Giá trên chỉ áp dụng cho TP.HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Củ Chi, Hóc Môn, Bà Rịa- Vũng Tàu.

Nước diệt khuẩn Axit Hypochlorous
Dịch vụ giao hàng tận nơi (Miễn phí vận chuyển)

①Bình xịt 500ml
Dung tích phù hợp cho việc 
khử khuẩn dụng cụ văn phòng 
và nhà ở. 
Dùng trong 1 tháng.

②Thùng 20L
Dung tích phù hợp với việc khử khuẩn 
không gian trong nhà xưởng và văn phòng. 
Dùng trong 1 tháng.

※Vật chứa sản phẩm có thể khác với hình minh họa
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Thông tin liên lạc

Sản phẩm sẽ được gửi qua chuyển phát nhanh.

Liên hệ với người phụ trách qua điện thoại hoặc email ở cuối trang.
Chúng tôi sẽ phản hồi và giải thích về các điều khoản hợp đồng.
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Có thể đặt hàng với số lượng ít với chuyển 
phát nhanh mà không cần phải lo phí vận chuyển!

Không cần gửi trả bình chứa!
Bình xịt 500ml 1 chai 　220,000VND(bao gồm thuế)

Thùng 20L 1 thùng　1,650,000VND(bao gồm thuế)

Chọn kích cỡ muốn đặt trong 2 loại có sẵn dưới đây.
Sản phẩm sẽ được giao qua đơn vị vận chuyển thứ ba 
nên không cần phải trả bình chứa sau khi dùng hết.

▼

▼

Axit hypochlorous (HOCl) về cơ bản được tạo thành từ việc điện phân dung dịch axit hydrocloric (HCl) hoặc 
dung dịch nước natri clorua (dung dịch nước muối). HOCl được khuyên dùng bởi các Bộ Y tế trên thế giới  
với mục đích khử trùng trong các lĩnh vực và chuyên ngành khác nhau, kể cả việc khử độc dụng cụ chế biến 
hay duy trì màu sắc của rau củ trong ngành thực phẩm và sát khuẩn dụng cụ y tế trong ngành y.

Cách đặt hàng


