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CÂU CHUYỆN CHAVI

Thu hoạch chanh trên nông trại Chanh Việt

Vốn là một doanh nhân thành công trong ngành xây dựng, nhưng 
niềm đam mê và những trăn trở với người nông dân, với nông nghiệp 
nước nhà đã thôi thúc ông Nguyễn Văn Hiển đặt chân xuống vùng 
đất Thanh Lợi, Bến Lức, Long An. Vùng đất này trước đây là một 
vùng dân cư thưa thớt, bị nhiễm phèn, chỉ có tràm và cỏ dại. Ông 
Hiển đã huy động sức người, sức của để làm đường và đường điện 
xây dựng vùng đất này. Sau khi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, ông 
Hiển bắt đầu suy nghĩ về việc chọn và trồng loại cây phù hợp cho 
vùng đất này để tạo công ăn việc làm cho bà con và xây dựng một 
hình mẫu làm nông nghiệp tiêu biểu cho Việt Nam. Cùng với sự tiếp 
sức của nhiều chuyên gia đầu ngành về nông nghiệp và chế biến 
sản phẩm, ông Hiển đã chọn trồng cây chanh theo tiêu chuẩn 
Global G.A.P. Từ một khu đất hoang sơ, trang trại chồng chanh 
không hạt hơn 150 ha hút tầm mắt đã được hình thành và đặt nền 
móng cho sự ra đời và hình thành của Công ty Cổ phần Thương mại 
và Đầu tư Chanh Việt với các sản phẩm gắn với thương hiệu CHAVI.

Thành công với việc tạo ra quả chanh sạch, xuất khẩu tới các thị trường khó tính như châu Âu, ông Hiển cùng những người 
bạn thân của mình là những chuyên gia trong lĩnh vực chế biến đã bắt đầu nghiên cứu và chế biến chuyên sâu, áp dụng 
khoa học công nghệ cao vào sản xuất các sản phẩm từ chanh và các nông sản khác. Trải qua thời gian miệt mài nghiên 
cứu, đổi mới và sáng tạo, công ty Chanh Việt đã hình thành nên một bộ sản phẩm chất lượng cao với thương hiệu CHAVI. 
Để mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm CHAVI, ông Nguyễn Văn Hiển và những người bạn của mình đã không ngừng 
nỗ lực thúc đẩy hoạt động kết nối và xúc tiến thương mại với tất cả các đối tác trong và ngoài nước. Nhờ vào nỗ lực này, 
các sản phẩm CHAVI đã được xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, và Trung Quốc… Ngoài ra, các 
sản phẩm CHAVI đã được cung cấp cho người tiêu dùng trên toàn quốc thông qua hệ thống nhà phân phối, đại lý, các 
chuỗi siêu thị lớn, các sàn thương mại điện tử và showrooms của CHAVI.
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STORY OF CHAVI

CHAVI office in Ho Chi Minh city 

As a successful businessman in the construction industry, his 
passion and concerns with farmers and domestic agriculture 
prompted Mr. Nguyen Van Hien to come to the land of Thanh Loi 
commune, Ben Luc district, Long An province. This land was 
formerly a sparsely populated area, contaminated with alum, with 
only melaleuca and weeds. Mr. Hien mobilized human and material 
resources to build roads and power lines to develop this area. After 
investing in infrastructure, Mr. Hien started thinking about choosing 
and planting suitable trees for this land to create jobs for local 
people and to build a typical agricultural model for Vietnam. Along 
with the support of many leading experts in agriculture and product 
processing, Mr. Hien chose to grow seedless lime trees according to 
Global G.A.P standards. From a wild land, the eye-catching seed-
less lime farm of more than 150 hectares was formed and laid the 
foundation for the formation of Chanh Viet Trading and Investment 
Joint Stock Company with brand name of CHAVI.

Succeeding in creating clean seedless limes exported to demanding markets such as European countries, Mr. Hien and 
his close friends who are experts in the field of processing products begun their intensive research, applying high technol-
ogy to producing products from seedless limes and other agricultural products. Through a period of diligent research, 
innovation and creativity, Chanh Viet company has had a set of high-quality products with the brand name of CHAVI. In 
order to expand the consumption market of CHAVI products, Mr. Hien and his friends have constantly made efforts to 
promote connection and trade promotion activities with many domestic and international partners. As a result, CHAVI 
products have been exported to many areas and countries such as Europe, Japan, Korea, and China… In addition, CHAVI 
products have been provided to consumers nationwide through a system of distributors, agents, large supermarket 
chains, e-commerce platforms and CHAVI showrooms.



4 CHANH VIET LONG AN JSC.

HOẠT ĐỘNG

TRỒNG TRỌT

NGHIÊN CỨU &
PHÁT TRIỂN

SẢN XUẤT

PHÂN PHỐI
& XUẤT KHẨU



ACTIVITIES

CULTIVATION

RESEARCH &
DEVELOPMENT

PRODUCTION

DISTRIBUTION
& EXPORT
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BỘT CHANH NGUYÊN CHẤT
LIME POWDER

Bột chanh nguyên chất CHAVI là 
bột được sấy từ nước cốt chanh 
tươi bằng công nghệ sấy phun, 
giúp giữ được mùi vị  tự nhiên và 
hàm lượng dinh dưỡng có trong quả 
chanh.

CHAVI l ime powder is a powder 
dr ied from fresh l ime juice by 
spray drying technology, which 
helps to retain the natural  f lavor 
and nutr i t ions of l imes.



Thông tin sản phẩm
Thành phần

Trạng thái

Công dụng
Bảo quản

Hạn sử dụng

90% nước cốt chanh, đường mía, 
maltodextrin, chất điều chỉnh độ 
axít (330), chất chống đóng vón 
(551), (341(iii)).
Bột vàng nhạt đồng nhất, không
 bị vón cục, không lẫn tạp chất.
Nguyên liệu thực phẩm, nước giải khát.

Nơi khô ráo thoáng mát, tránh
ánh nắng trực tiếp.
12 tháng kể từ ngày sản xuất.

Khả năng cung ứng
1 tấn / tháng.

Thanh toán & Giao hàng
30% khi ký hợp đồng, 70% khi giao hàng.

Quy cách đóng gói
Túi nhôm 1 kg, 20 túi / thùng

Specification
Ingredients

Appearance

Application
Storage

Shelf life

90% lime juice, sucrose, 
maltodextrin, acidity regulator 
(330), anti-caking (551), (341(iii)).

Homogeneous light yellow 
powder, no lump, and high purity.
Beverages / Food additives.
Cool dry place away from direct 
sunlight.
12 months from MFD.

Supply Ability
1 ton per month.

Payment Term & Delivery
30% T/T as signed, 70% T/T before shipping.

Packaging
Aluminium foil bag 1 kg, 20 bags / carton box.
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BỘT CHANH GIA VỊ
LIME SEASONING POWDER

Bột chanh gia vị  CHAVI là loại  gia 
vị  đặc biệt với  thành phần bột 
chanh nguyên chất tạo hương vị  
chanh tự nhiên cho các món ăn, là 
sản phẩm t iện dụng, t iết  kiệm và 
hiệu quả cho nhà bếp.

CHAVI l ime seasoning powder is a 
special  spice with pure l ime 
powder ingredients to create a 
natural  l ime f lavor for dishes, 
which is a convenient,  economical 
and effect ive product for the 
ki tchen.



Thông tin sản phẩm
Thành phần

Trạng thái

Công dụng
Bảo quản

Hạn sử dụng

Maltose dextrin, chất điều chỉnh độ 
axít (330), bột chanh nguyên chất 5%, 
đường dextrose, chất chống đóng vón 
(551), hương chanh tổng hợp.
Bột màu trắng, không bị
vón cục, không lẫn tạp chất.
Nấu ăn / Làm bánh / Gia vị.
Nơi khô ráo thoáng mát, tránh
ánh nắng trực tiếp.
18 tháng kể từ ngày sản xuất.

Khả năng cung ứng
5 - 10 tấn / tháng.

Thanh toán & Giao hàng
30% khi ký hợp đồng, 70% khi giao hàng.

Quy cách đóng gói
Túi 400 g, 12 túi / thùng.

Specification
Ingredients

Appearance

Application
Storage

Shelf life

Maltose dextrin, acidity regulator 
(330), 5% pure lime powder, 
dextrose, anti-caking agent 
(551), lime flavor.
White powder, no lump, 
and high purity.
Cooking / Baking / Seasoning.
Cool dry place away from direct 
sunlight.
18 months from MFD.

Supply Ability
5 - 10 tons per month.

Payment Term & Delivery
30% T/T as signed, 70% T/T before shipping.

Packaging
Pack 400 g, 12 bags / carton box
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BỘT THANH LONG NGUYÊN CHẤT
RED DRAGON FRUIT POWDER

Bột thanh long nguyên chất CHAVI 
là bột được sấy từ nước ép thanh 
long ruột đỏ bằng công nghệ sấy 
phun, giữ nguyên màu sắc tự nhiên 
và hàm lượng dinh dưỡng của quả 
thanh long đỏ.

CHAVI red dragon frui t  powder is a 
powder dr ied from fresh red 
dragon frui t  juice by spray drying 
technology, which helps to retain 
the natural  color and nutr i t ions of 
red dragon frui ts.



Thông tin sản phẩm
Thành phần

Trạng thái

Công dụng
Bảo quản

Hạn sử dụng

Thanh long ruột đỏ, maltose, 
chất điều chỉnh độ chua (296), 
chất chống đông vón (551),
hương vị dưa hấu giống tự nhiên.
Bột màu hồng đồng nhất, không
bị vón cục, không lẫn tạp chất.
Nguyên liệu thực phẩm, nước giải khát.

Nơi khô ráo thoáng mát, tránh
ánh nắng trực tiếp.
12 tháng kể từ ngày sản xuất.

Khả năng cung ứng
1 tấn / tháng.

Thanh toán & Giao hàng
30% khi ký hợp đồng, 70% khi giao hàng.

Quy cách đóng gói
Túi 400 g, 12 túi / thùng.

Specification
Ingredients

Appearance

Application
Storage

Shelf life

Red dragon fruit, maltose, acidity 
regulator (296), anti-caking (551), 
watermelon flavor.

Homogeneous pink powder, 
no lump, and high purity.
Beverages / Food addatives.
Cool dry place away from direct 
sunlight.
12 months from MFD.

Supply Ability
1 ton per month.

Payment Term & Delivery
30% T/T as signed, 70% T/T before shipping.

Packaging
Aluminium foil bag 1 kg, 20 bags / carton box.

11CHANH VIET LONG AN JSC.



12 CHANH VIET LONG AN JSC.

NƯỚC CỐT CHANH TƯƠI
FRESH LIME JUICE

Những quả chanh không hạt chất 
lượng cao tại  Nông trại  CHAVI 
được chăm sóc t ỉ  mỉ bởi những 
người nông dân trong nhiều tháng 
từ lúc ra hoa cho đến khi thu 
hoạch. Sau khi trải  qua quy tr ình 
chọn lọc khắt khe, những quả 
chanh có chất lượng tốt nhất sẽ 
được lựa chọn và ép thành nước 
cốt chanh tươi CHAVI. 

The high qual i ty seedless l imes at 
CHAVI plantat ion are meticulously 
cared  by farmers for many months 
from f lowering to harvest ing. After 
going through a r igorous select ion 
process, the best qual i ty l imes wi l l  
be selected and pressed into 
CHAVI fresh l ime juice.



Thông tin sản phẩm
Thành phần
Độ Brix
pH

Trạng thái

Công dụng
Bảo quản

Hạn sử dụng

100% nước cốt chanh tươi.
6.5 - 10
2 - 3

Dạng lỏng đồng nhất, màu vàng
nhạt, không lẫn tạp chất.
Nguyên liệu thực phẩm, nước giải khát.

Bảo quản đông (nhiệt độ ≤ -18 C),
cản sáng tuyệt đối.
3 tháng kể từ ngày sản xuất.

Khả năng cung ứng
10 tấn / tháng.

Thanh toán & Giao hàng
30% khi ký hợp đồng, 70% khi giao hàng.

Quy cách đóng gói
Túi PE 1 kg, 5 kg, 10 kg (10 kg, 20 kg / thùng);
Can nhựa 5 lít, 10 lít, 20 lít hoặc theo yêu cầu.

Specification
Ingredients
Brix
pH

Appearance

Application
Storage

Shelf life

100% fresh lime juice.
6.5 - 10
2 - 3

Homogenous light yellow liquid, 
high purity. 
Beverages / Food addatives.
Frozen condition 
(temperature ≤ -18 C), avoid light.
3 months from MFD.

Supply Ability
10 tons per month.

Payment Term & Delivery
30% T/T as signed, 70% T/T before shipping.

Packaging
PE pack 1 kg, 5 kg, 10 kg (10 kg, 20 kg / box);
Plastic can 5 litre, 10 litre, 20 litre or as request
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NƯỚC CỐT CHANH 100A
LIME JUICE 100A

Những quả chanh không hạt chất 
lượng tốt nhất tại  Nông trại  CHAVI 
sau khi chọn lọc sẽ trải  qua quy 
tr ình sản xuất hiện đại từ ép nước 
đến thanh trùng bằng công nghệ 
UHT để tạo ra sản phẩm nước cốt 
chanh 100A CHAVI.

The best qual i ty seedless l imes at 
CHAVI plantat ion, after being 
selected, wi l l  undergo a modern 
product ion process from juicing to 
pasteurizat ion using UHT techno-
logy to create CHAVI l ime juice 
100A.



Thông tin sản phẩm
Thành phần

Độ Brix
pH
Trạng thái

Công dụng
Bảo quản

Hạn sử dụng

98% nước cốt chanh, chất điều 
chỉnh độ chua (330, 338).
5 - 7
2 - 4
Dạng lỏng đồng nhất, không lẫn 
tạp chất.
Nguyên liệu thực phẩm, nước giải khát.

Nơi khô ráo thoáng mát (chưa mở)
Tủ lạnh (sau khi mở).
12 tháng kể từ ngày sản xuất.

Khả năng cung ứng
20 tấn / tháng.

Thanh toán & Giao hàng
30% khi ký hợp đồng, 70% khi giao hàng.

Quy cách đóng gói
Chai HDPE 1,000 ml; 6 chai / thùng.

Specification
Ingredients

Brix
pH
Appearance

Application
Storage

Shelf life

Lime juice ≥ 98%, acid citric 
(330), phosphoric acid (338).
5 - 7
2 - 4
Homogenous liquid, high purity. 

Beverages / Food addatives.
Cool dry place (unopened),
Refrigerator (opened).
12 months from MFD.

Supply Ability
20 tons per month.

Payment Term & Delivery
30% T/T as signed, 70% T/T before shipping.

Packaging
HDPE bottle 1,000 ml; 6 bottles / carton box.
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NƯỚC CỐT CHANH MUỐI
SALTED LIME JUICE

Những quả chanh không hạt chất 
lượng tốt nhất tại  Nông trại  CHAVI 
sau khi chọn lọc sẽ được muối với 
quy tr ình đặc biệt kết hợp giữa 
phương thức truyền thống và công 
nghệ hiện đại để tạo ra nước cốt 
chanh muối CHAVI.

The best qual i ty seedless l imes at 
CHAVI plantat ion, after being 
selected, are salted with a special  
process that combines tradit ional 
methods and modern technology to 
create CHAVI salted l ime juice.



Thông tin sản phẩm
Thành phần

Độ Brix
pH
Trạng thái

Công dụng
Bảo quản

Hạn sử dụng

Chanh không hạt, muối, đường, 
axít citric (330)
17 - 18.5
0.5 - 2
Dạng lỏng đồng nhất màu vàng 
đậm, không lẫn tạp chất.
Nguyên liệu thực phẩm, nước giải khát.

Nơi khô ráo thoáng mát (chưa mở)
Tủ lạnh (sau khi mở).
6 tháng kể từ ngày sản xuất.

Khả năng cung ứng
10 tấn / tháng.

Thanh toán & Giao hàng
30% khi ký hợp đồng, 70% khi giao hàng.

Quy cách đóng gói
Chai HDPE 1,000 ml; 6 chai / thùng.

Specification
Ingredients

Brix
pH
Appearance

Application
Storage

Shelf life

Seedless lime, salt, sugar,
citric acid (330).
17 - 18.5
0.5 - 2
Homogenous dark yellow liquid, 
high purity. 
Beverages / Food addatives.
Cool dry place (unopened),
Refrigerator (opened).
6 months from MFD.

Supply Ability
10 tons per month.

Payment Term & Delivery
30% T/T as signed, 70% T/T before shipping.

Packaging
HDPE bottle 1,000 ml; 6 bottles / carton box.
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QUẢ CHANH MUỐI
SALTED LIME

Những quả chanh không hạt chất 
lượng tốt nhất tại  Nông trại  CHAVI 
sau khi chọn lọc sẽ được muối với 
quy tr ình đặc biệt kết hợp giữa 
phương thức truyền thống và công 
nghệ hiện đại để tạo ra những quả 
chanh muối CHAVI.

The best qual i ty seedless l imes at 
CHAVI plantat ion, after being 
selected, are salted with a special  
process that combines tradit ional 
methods and modern technology to 
create CHAVI salted l imes.



Thông tin sản phẩm
Thành phần

Trạng thái

Công dụng
Bảo quản

Hạn sử dụng

Chanh không hạt, muối, đường, 
axít citric (330)

Quả chanh màu vàng đậm, ngâm 
trong nước muối.
Nguyên liệu thực phẩm, nước giải khát.

Nơi khô ráo thoáng mát, tránh
ánh nắng trực tiếp.
12 tháng kể từ ngày sản xuất.

Khả năng cung ứng
1 tấn / tháng (đơn hàng đầu tiên cần 3 tháng).

Thanh toán & Giao hàng
30% khi ký hợp đồng, 70% khi giao hàng.

Quy cách đóng gói
Hũ nhựa 5 kg, 10 kg hoặc theo yêu cầu.

Specification
Ingredients

Appearance

Application
Storage

Shelf life

Seedless lime, salt, sugar,
citric acid (330).

Dark yellow limes, soaked in
salted water.
Beverages / Food addatives.
Cool dry place away from direct 
sunlight.
12 months from MFD.

Supply Ability
1 ton per month (first order takes 3 months).

Payment Term & Delivery
30% T/T as signed, 70% T/T before shipping.

Packaging
Plastic bottle 5 kg, 10 kg or as request.
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SỐT CHANH KING
KING LIME SAUCE

Sốt chanh King CHAVI là một loại  
gia vị  không thể thiếu trong các 
bữa ăn gia đình và các bữa t iệc, 
phù hợp với các loại hải sản, thị t ,  
các loại rau củ với hầu hết các 
cách chế biến từ chiên, nướng đến 
hấp, luộc.

CHAVI King Lime Sauce is an 
indispensable condiment in family 
meals and part ies, suitable for al l  
k inds of seafood, meat,  vegetables 
with almost any cooking method 
from fr ying, gr i l l ing to steaming, 
boi l ing.



Thông tin sản phẩm
Thành phần

Trạng thái

Công dụng
Bảo quản

Hạn sử dụng

Nước cốt chanh (33%), muối, ớt,
lá chanh, vỏ chanh, đường, chất
điều vị (621, 330), chất làm dày
(142), màu thực phẩm (102, 133).
Sốt màu xanh, không tách lớp,
không lẫn tạp chất.
Dùng chấm hải sản, thịt nướng, gà.
Nơi khô ráo thoáng mát, tránh
ánh nắng trực tiếp.
12 tháng kể từ ngày sản xuất.

Khả năng cung ứng
7.5 tấn / tháng.

Thanh toán & Giao hàng
30% khi ký hợp đồng, 70% khi giao hàng.

Quy cách đóng gói
Chai 100 g, 260 g; 24 chai / thùng;
Chai 1 kg; 6 chai / thùng.

Specification
Ingredients

Appearance

Application
Storage

Shelf life

Lime juice (33%), salt, chili, lime
leaf, lime peel, sugar, MSG (621),
citric acid (330),  guar gum (142), 
food coloring (102, 133).
Green sauce, no delamination,
no impurities.
Use with seafoods, grilled meat, chicken.

Cool dry place away from direct 
sunlight.
12 months from MFD.

Supply Ability
7.5 tons per month.

Payment Term & Delivery
30% T/T as signed, 70% T/T before shipping.

Packaging
PET bottle 100 g, 260 g; 24 bottles / carton box;
PET bottle 1 kg; 6 bottles / carton box.
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LÁT CHANH TẨM MẬT ONG SẤY
SOFT DRIED LIME-SOAKED IN HONEY

Những quả chanh không hạt chất 
lượng cao sau khi hái từ nông trại  
Chanh Việt sẽ được chọn lọc, bào 
vỏ, cắt lát ,  tẩm với mật ong và 
đường rồi  sấy bằng công nghệ hiện 
đại.  Lát chanh tẩm mật ong có thể 
ăn trực t iếp hoặc cho vào trà.

The high-qual i ty seedless l ime, 
after being picked from CHAVI 
plantat ion, wi l l  be selected, 
peeled, sl iced, soaked in honey 
and sugar, and then dried using 
modern technology. Soft  dr ied l ime 
sl ices-soaked in honey can be 
ready to eat or added to tea.



Thông tin sản phẩm
Thành phần

Trạng thái

Công dụng
Bảo quản

Hạn sử dụng

Chanh (70%), 
mật ong (20%), 
đường (10%).

Lát chanh dẻo, màu vàng đậm. 

Ăn trực tiếp hoặc cho vào trà.
Nơi khô ráo thoáng mát, tránh
ánh nắng trực tiếp.
12 tháng kể từ ngày sản xuất.

Khả năng cung ứng
1 tấn / tháng.

Thanh toán & Giao hàng
30% khi ký hợp đồng, 70% khi giao hàng.

Quy cách đóng gói
Túi 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg; 5 - 10 kg / thùng.

Specification
Ingredients

Appearance

Application
Storage

Shelf life

Lime (70%),
Honey (20%),
Sugar (10%)

Chewy, dark yellow lime slices. 

Ready to eat or add to tea.
Cool dry place away from direct 
sunlight.
12 months from MFD.

Supply Ability
1 ton per month.

Payment Term & Delivery
30% T/T as signed, 70% T/T before shipping.

Packaging
Pack 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg; 5 - 10 kg / box.
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LÁT  / VỎ CHANH SẤY KHÔ
DRIED LIME SLICES / PEEL

Những quả chanh không hạt chất 
lượng cao sau khi hái từ nông trại  
Chanh Việt sẽ được chọn lọc, cắt 
lát  hoặc gọt vỏ trước khi được đem 
đi sấy trong những máy sấy hiện 
đại để tạo ra sản phẩm lát chanh 
sấy và vỏ chanh sấy CHAVI.

The high-qual i ty seedless l ime, 
after being picked from CHAVI 
plantat ion, wi l l  be selected, sl iced 
or peeled, before being dried in 
modern dryers to make CHAVI 
dr ied l ime sl ices and l ime peel.



Thông tin sản phẩm
Thành phần

Độ ẩm
Vitamin C
Trạng thái

Công dụng
Bảo quản

Hạn sử dụng

100% lát chanh / vỏ chanh,
Không chất bảo quản.
< 8%
70-80 mg / 100g lát chanh sấy. 
Lát chanh khô, màu vàng đậm. 
Vỏ chanh khô, màu xanh đậm.
Làm trà / Dược liệu / Gia vị.
Nơi khô ráo thoáng mát, tránh
ánh nắng trực tiếp.
24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Khả năng cung ứng
Lát chanh sấy: 1.2 tấn / tháng; 
Vỏ chanh: 600 kg / tháng.

Thanh toán & Giao hàng
30% khi ký hợp đồng, 70% khi giao hàng.

Quy cách đóng gói
Túi 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg; 5 - 10 kg / thùng.

Specification
Ingredients

Moisture
Vitamin C
Appearance

Application
Storage

Shelf life

100% lime slices / lime peel,
No preservaties.
< 8%
70-80 mg / 100 g dried lime slices.
Dried, dark yellow lime slices. 
Dried, dark green lime peel.
Tea / Herbal medicine / Seasoning.
Cool dry place away from direct 
sunlight.
24 months from MFD.

Supply Ability
Dried lime slices: 1.2 tons per month;
Dried lime peel: 600 kg per month.

Payment Term & Delivery
30% T/T as signed, 70% T/T before shipping.

Packaging
Pack 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg; 5 - 10 kg / box.
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TINH DẦU CHANH
LIME ESSENTIAL OIL

Tinh dầu Chanh CHAVI là sản 
phẩm được các nhà khoa học, các 
chuyên gia dày công nghiên cứu và 
sản xuất trên dây chuyền công 
nghệ hiện đại.  Sản phẩm được 
chiết xuất 100% từ vỏ chanh tươi tự 
nhiên và hoàn toàn không chứa 
hóa chất,  hương l iệu, chất tạo mùi.

CHAVI Lime essential  oi l  is a 
product that is researched and 
produced by scient ists and experts 
on modern technological l ines.The 
product is extracted 100% from 
natural  fresh l ime peel and 
completely contains no chemicals, 
art i f ic ial  f lavouring and essence.



Thông tin sản phẩm
Thành phần
D-limonene
β-Pinen
τ-Terpinen
Trạng thái

Công dụng
Bảo quản

Hạn sử dụng

100% chiết xuất từ vỏ chanh.
35.3%
18.3%
17.5%
Dạng lỏng đồng nhất , không 
lẫn tạp chất.
Spa / Chăm sóc da / Trị liệu.
Nơi khô ráo thoáng mát, tránh
ánh nắng trực tiếp.
24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Khả năng cung ứng
9,000 ml / tháng .

Thanh toán & Giao hàng
30% khi ký hợp đồng, 70% khi giao hàng.

Quy cách đóng gói
Chai thủy tinh 10 ml, chai nhôm 1 lít.

Specification
Ingredients
D-limonene
β-Pinen
τ-Terpinen
Appearance

Application
Storage

Shelf life

100% extracted from lime peel.
35.3%
18.3%
17.5%
Homogeneous liquids,
and high purity
Spa / Skin care / Aromatherapy.
Cool dry place away from direct 
sunlight.
24 months from MFD.

Supply Ability
9000 ml  per month.

Payment Term & Delivery
30% T/T as signed, 70% T/T before shipping.

Packaging
Glass bottle 10 ml, aluminium bottle 1 litre.
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THÀNH TÍCH - CHỨNG NHẬN
ACHIVEMENTS - CERTIFICATES

Thương hiệu Việt Nam uy tín, 
chất lượng tại Hội nghị xúc tiến 
Đầu tư,  và Hợp tác Chiến lược 
Việt Nam – Thái Lan 2019. 

Award of prestigious and quality 
Vietnam Brands at the Vietnam - 
Thailand Strategic Cooperation 
and Investment Promotion 
Conference 2019.

Tôn vinh TRÂU VÀNG ĐẤT VIỆT 
năm 2019 do TW Hiệp hội trang trại 
& doanh nghiệp nông nghiệp Việt 
Nam trao tặng.

Honoring the VIETNAM GOLDEN 
BUFFALO in 2019 awarded by the 
Central Association of Vietnam 
Farms & Agricultural Enterprises.

Chứng nhận Sản phẩm, dịch vụ tiêu 
biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 
do Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố 
Hồ Chí Minh trao tặng.

Certification of Typical products and 
services of Ho Chi Minh city in 2019 
awarded by the Ho Chi Minh City 
Business Association.

Chứng nhận SẢN PHẨM TIÊU 
BIỂU tại Hội chợ triển lãm tôn vinh 
hàng Việt năm 2019 do Hiệp hội 
doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí 
Minh trao tặng.
Certification of Typical products at 
the Expo honoring Vietnam goods 
in 2019 awarded by the Ho Chi 
Minh City Business Association.

Chứng nhận hệ thống phân tích 
mối nguy và điểm kiểm soát tới 
hạn - HACCP.

This is to certify that. Hazard 
Analysis and Critical Control 
Points - HACCP.



HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN
PROFESSIONAL COUNCIL

29CHANH VIET LONG AN JSC.

PGS. TS. Kha Chấn Tuyền
Trưởng Bộ môn Vi sinh và Phát triển sản phẩm

Phó Trưởng Khoa Công nghệ Hoá học và thực phẩm
Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM
Assoc. Dr. Kha Chan Tuyen 

Head of Department of Microbiology and Product Development
Vice Dean of Faculty of Chemical and Food Technology

Nong Lam University City, Ho Chi Minh City

TS. Nguyễn Bạch Đằng
Giảng viên Khoa Kinh tế

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM
Dr. Nguyen Bach Dang

Dr. Nguyen Bach Dang
Lecturer at Faculty of Economics

Nong Lam University, Ho Chi Minh City

TS. Phạm Thị Hồng Nhung
Giảng viên Khoa Kinh tế

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM
Dr. Pham Thi Hong Nhung
Lecturer at Faculty of Economics

Nong Lam University, Ho Chi Minh City

TS. Trương Quang Bình
Trưởng Bộ môn Chế Biến Thủy Sản

Khoa Thuỷ Sản
Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Dr. Truong Quang Binh
Head of Seafood Processing Department

Faculty of Fisheries
Nong Lam University City, Ho Chi Minh City

TS. Nguyễn Văn Tặng
Giảng viên Khoa công nghệ thực phẩm

Trưởng nhóm nghiên cứu, phát triển và giảng dạy Thực phẩm chức năng
Trường Đại học Nha Trang
Dr. Nguyen Van Tang

Lecturer at Faculty of Food Technology
Head of Research, Development and Teaching Group of Functional Foods

Nha Trang University

TS. Hoàng Văn Chuyển
Giảng viên Khoa Công nghệ thực phẩm

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thật TP. HCM
Dr. Hoang Van Chuyen

Lecturer at Faculty of Food Technology
University of Technology and Education, 

Ho Chi Minh City
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ĐỐI TÁC & HỢP TÁC
PARTNERS & COOPERATION

Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM
Nông Lâm University, HCM City

Trường ĐH Chapman, USA
Chapman University, USA

Trường ĐH Putra, Malaysia
Putra University, Malaysia

Trường ĐH Quest, Đài Loan
Quest University, Taiwan

Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM
Nông Lâm University, HCM City

Trường ĐH Chapman, USA
Chapman University, USA

Trường ĐH Saga, Nhật Bản
Saga University, Japan

CHUSA Wine, Hàn Quốc
CHUSA Wine, Korea

ĐÀO TẠO
Training

NGHIÊN CỨU
Research

THƯƠNG MẠI
Commerce

QUỐC TẾ / OVERSEA

NỘI ĐỊA / DOMESTIC



HỆ SINH THÁI CHAVI
CHAVI BUSINESS ECOSYSTEM
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DOHAVI
DOHAVI là thương hiệu sản phẩm Đông trùng hạ thảo 
được nuôi trồng và chế biến theo tiêu chuẩn hiện đại. 
DOHAVI được ông Nguyễn Văn Hiển cùng đội ngũ các 
nhà khoa học tâm huyết nghiên cứu và phát triển với sứ 
mệnh mang đến cuộc sống khỏe mạnh cho mọi người 
bằng nguồn dược liệu Việt.

DOHAVI is a brand of Cordyceps products that are grown 
and processed according to modern standards. DOHAVI 
is researched and developed by Mr. Nguyen Van Hien 
and a team of enthusiastic scientists with the mission of 
bringing healthy life to everyone with the source of 
Vietnam medicinal herbs.

https://dohavi.com/

CHAVI Garden
CHAVI Garden là nơi để các nhà khoa học nghiên cứu và 
thảo luận chuyên sâu về hoạt động nông nghiệp và chế 
biến các sản phẩm từ nông sản. CHAVI Garden cũng tạo 
điều kiện để học sinh, sinh viên có cơ hội thực tập và biến 
những ước mơ và ý tưởng khởi nghiệp của mình thành 
hiện thực. Ngoài ra, đây cũng là nơi để khách tham quan 
học tập và trải nghiệm đặc trưng văn hóa miền Tây Nam 
Bộ và mô hình nông nghiệp công nghệ cao cùng với hoạt 
động chế biến sản phẩm từ nông sản trong thực tế.  

CHAVI Garden is a place for scientists to research and 
deeply discuss agricultural activities and processing 
agricultural products. CHAVI Garden also creates 
conditions for students to practice and turn their dreams 
and startup ideas into reality. In addition, this is also a 
place for visitors to learn and experience Southwestern 
culture of Vietnam and high-tech agricultural models 
along with actual processing of agricultural products.

https://chavigarden.com/

Starlight Villa
Starlight Villa là khu nghĩ dưỡng nằm trên bãi biển Kê Gà, 
tỉnh Bình Thuận, cách Thành Phố Hồ Chí Minh khoảng 
200 km. Khu nghỉ dưỡng Starlight Villa được xây dựng dựa 
trên cảm hứng có được từ những nét truyền thống của Việt 
Nam, kết hợp tinh tế với điểm nhấn của kiến trúc Nga. Sự 
kết hợp này đem đến vẻ mộc mạc nhưng không kém phần 
sang trọng. Starlight Villa luôn có đầy đủ những tiện nghi 
để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của du khách. 

Starlight Villa is a resort located on Ke Ga beach, Binh 
Thuan province, about 200 km from Ho Chi Minh City. 
Starlight Villa Resort was built based on the inspiration 
from the traditional features of Vietnam, delicately 
combined with the highlights of Russian architecture. This 
combination brings a rustic but no less luxurious look. 
Starlight Villa always has full facilities to best meet the 
needs of visitors.

https://www.starlightvilla.vn/ 



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CHANH VIỆT LONG AN
CHANH VIET LONG AN TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Nhà máy: 888 Km 34 + 100, Quốc lộ N2, Ấp 4, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam
Factory: 888 Km 34+100, Route N2, Hamlet 4, Thanh Loi Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Văn phòng: 261 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Office: 261 Hoang Van Thu Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Website: www.chanhviet.com   |   Email: info@chanhviet.com   |   Tel: +84 28 3848 8285


