Công ty CP Công nghệ mới Nhật Hải: Phấn đấu trở thành doanh nghiệp công nghệ Nano hàng đầu
Thứ năm, 17/05/2018 - 13:34

Thành công với sản phẩm Nano Curcumin dạng dung dịch sản xuất từ cây nghệ vàng của Việt
Nam, đến nay, Công ty CP Công nghệ mới Nhật Hải (OIC New) đã trở thành doanh nghiệp
khoa học - công nghệ có uy tín trên thị trường Việt Nam. Công ty đang nỗ lực trở thành một
trong những doanh nghiệp công nghệ Nano hàng đầu Việt Nam, 1 trong 10 doanh nghiệp Nano
lớn nhất Đông Nam Á.

TS. Lưu Hải Minh nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, TS. Lưu Hải Minh - Tổng giám đốc Công ty CP Công
nghệ mới Nhật Hải - cho biết, đã từng thành công với ngành công nghệ thông tin, việc rẽ ngang
sang nghiên cứu và sản xuất Nano Curcumin dạng dung dịch là cơ duyên và được kỳ vọng là
hướng đi bền vững cho sự phát triển của doanh nghiệp.
Được thành lập từ năm 2009, trong suốt 5 năm (2009 - 2014), TS. Lưu Hải Minh không chỉ
dành toàn bộ tâm huyết, mà còn dành một phần lớn tài sản đầu tư cho lĩnh vực công nghệ
nano. Kết quả, sau 9 năm, sản phẩm Nano Curcumin dạng dung dịch ra đời và được cấp Bằng
sáng chế số 16095 (ngày 13/10/2016). So với các sản phẩm Curcumin dạng viên nang thông
thường hay tinh bột nghệ, nghệ tươi, Nano Curcumin dạng dung dịch của OIC được đánh giá là
một sản phẩm quý hiếm được chiết xuất từ nghệ vàng (hoạt chất này chỉ có trong củ nghệ vàng
của Việt nam). Với sự nghiên cứu sâu sản phẩm dưới dạng Nano, khoảng 1ml Liquid Nano
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Curcumin OIC sẽ cho hiệu quả tương đương với 3 kg nghệ tươi, 120g bột nghệ hoặc 12 viên
nang curcumin thông thường. Với kích thước Nano từ 30-50 nm, có các hạt bền vững trong “lớp
áo” dung môi. Hạt Nano Curcumin trong “lớp áo” còn dễ dàng hòa tan lên đến 99,3% trong
nước, tăng khả năng hấp thu tối đa cho cơ thể.
Chiết suất từ cây nghệ, Nano Curcumin dạng dung dịch có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày,
chống viêm loét dạ dày, hành tá tràng cực kỳ hiệu quả; hồi phục nhanh các vết thương ngoài
da, sử dụng thường xuyên sẽ làm da hồng hào, căng mịn hơn. Ngoài ra, Curcumin là một chất
hủy diệt tế bào ung thư cực mạnh, vô hiệu những tế bào ung thư, ngăn chặn tế bào ung thư ác
tính mới hình thành mà không làm ảnh hưởng đến tế bào ung thư lành tính.
Hiện nay, công ty đã mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm Nano Curcumin trên khắp cả nước,
đặc biệt tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng… Là sản phẩm bảo vệ sức khỏe có mặt
tại các quầy thuốc ở các bệnh viện như: Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt, Bệnh viện Y học
Phòng không không quân, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Bệnh viện Đống Đa. Với hệ thống cơ
sở, trang thiết bị, máy móc hiện đại, công ty hiện nay có thể cung ứng ra thị trường từ 16.000 20.000 sản phẩm Liquid Nano Curcumin OIC mỗi tháng, tương đương 192.000 - 240.000 sản
phẩm/năm. Sản phẩm đã có bán ở Việt Nam tại 30 tỉnh, thành phố và có mặt tại một số nước
như Nhật Bản, Ba Lan, Đức và Mỹ.
Mong muốn của công ty tiếp tục làm sản phẩm công nghệ nano với khoảng 20 hợp chất khác từ
nguồn dược liệu thiên nhiên của Việt Nam. Đây là một định hướng đầu tư đúng khi mà sức khỏe
con người ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên, theo TS. Lưu Hải Minh, sản phẩm của công ty
không phải là thần dược với căn bệnh ung thư mà chỉ là hỗ trợ điều trị. Và Nano Curcumin
dạng dung dịch của OIC cũng chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị với ung thư hệ tiêu hóa chứ
không phải là với các loại ung thư khác.
Với những bệnh nhân mãn tính, công ty luôn có chính sách hỗ trợ thông qua các đại lý trên toàn
quốc bằng cách mời bác sĩ tư vấn miễn phí hoặc phát sản phẩm dùng thử.
Năm 2017, sản phẩm Nano Curcumin được tung ra thị trường và thu về tổng doanh thu
nhiều tỷ đồng. Năm 2018, sản phẩm này được kỳ vọng sẽ mang lại doanh thu khoảng gấp
3 lần năm 2017.
Ngọc Linh
http://baocongthuong.com.vn/cong-ty-cp-cong-nghe-moi-nhat-hai-phan-dau-tro-thanh-doanh-ng
hiep-cong-nghe-nano-hang-dau.html
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