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Câu chuyện

Công nghệ nào và công ty nào?
Công nghệ chiết xuất, tổng hợp, vi 
sinh, gen… đóng vai trò quan trọng 
trong việc tạo ra các nguyên liệu chất 
lượng tốt hơn, giá rẻ hơn và dễ sử 
dụng hơn. Để tìm kiếm và khai thác 
được các nguyên liệu tốt, bắt buộc 
phải cập nhật với phát triển công 
nghệ trên toàn cầu và theo sát những 
công ty hàng đầu sở hữu các công 
nghệ đó. 

Nguồn nguyên liệu ở đâu nhiều 
và tốt?
Do hầu hết các nguyên liệu do Bio-
scope có nguồn gốc tự nhiên, nên 
công ty luôn cập nhật thông tin về 
các vùng nguyên liệu trọng điểm 
cũng như các đặc điểm thổ nhưỡng 
ảnh hưởng đến thành phần mỗi loại 
nguyên liệu. Nhờ đó, công ty luôn 
tìm được các nhà cung cấp nguyên 
liệu chất lượng với mức giá hợp lý. V

Tiêu chí nào để định giá nguyên 
liệu?
Với mỗi nguyên liệu bán ra, Bioscope 
đều cố gắng xác định các tiêu chí 
định lượng để xác định chất lượng 
của nguyên liệu đó và lấy đó làm căn 
cứ định giá nguyên liệu. 
Sự ổn định của nhà cung cấp cũng là 
một phần chất lượng.
Hiểu rõ nhu cầu của các nhà sản xuất 
cần nguồn cung ổn định, Bioscope 
luôn đề cao khả năng cung cấp ổn 
định của các nhà cung cấp và áp 
dụng cơ chế lựa chọn, đánh giá, ưu 

tiên nhà cung cấp dựa 
trên tiêu chí này. 

Nguyên liệu tốt cần có 
công thức hay
Để một thành phẩm có 
tác dụng tốt luôn cần 
sự kết hợp khoa học các 
nguyên liệu. Từ nhiều năm, nhóm ng-
hiên cứu của Bioscope không ngừng 
tập hợp dữ liệu thị trường và nghiên 
cứu khoa học để xây dựng các công 
thức tối ưu cho thành phẩm.

Một vài con số minh họa
Kể từ thời điểm thành lập đến 
nay, công ty Bioscope luôn phát 
triển doanh thu ở mức trung 
bình hơn 150% mỗi năm, đã 
hợp tác với 178 nhà cung 
cấp từ 19 quốc gia và đưa ra 
thị trường hàng nghìn loại nguyên 
liệu chất lượng cao. Bên cạnh đó, 
Bioscope cũng đã hợp tác thực hiện 
hơn 23 đề tài nghiên cứu, nộp 14 
đơn xin cấp bằng sáng chế trong 
lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Năm 
2015, Bioscope đã tư vấn và hỗ trợ 
chuyển giao thành công Trung tâm 
liệu pháp tế bào miễn dịch từ công 
ty GNC Nhật cho bệnh viện Vinmec 
thuộc tập đoàn Vingroup. 
Lựa chọn một hướng đi mới trong 
lĩnh vực y tế, các thành viên của Bio-
scope đều hiểu mình cần phải học 
hỏi kinh nghiệm và cống hiến bản 
thân nhiều hơn nữa cho sự đổi mới, 
nâng cao chất lượng chăm sóc sức 
khỏe con người.n

Là công ty chuyên sản xuất, phân phối các nguyên 
liệu chất lượng cao và phát triển các công thức hiệu 
quả cho dược, thực phẩm, mỹ phẩm.

Với sứ mệnh cải thiện cán cân hiệu quả – chi phí 
cho người sử dụng, Bioscope không ngừng làm việc, 
sáng tạo và học hỏi để giải đáp các vấn đề sau:
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OMEGA 3,6,9 VÀ ACID BÉO

1 Lỏng Dầu cọ Acid béo, Beta 
Sistosterol 90%, 0,2% Mỹ Chất lượng tốt, nhà cung cấp chuyên 

nghiệp, giá cả hợp lý

2 Lỏng Dầu bí 5 Acid béo 95% Ucraina Chất lượng tốt, giá cả hợp lý

3 Lỏng Omega 3 - 0525 TG  EPA/DHA 5%25% Na Uy Nhà cung cấp hàng đầu thế giới, giá 
rất hợp lý

4 Lỏng Omega 3 - 3322 EE/TG  EPA/DHA 33%22% Na Uy Nhà cung cấp hàng đầu thế giới, giá 
rất hợp lý

5 Lỏng Omega 3 - 3525 EE/TG  EPA/DHA 35%25% Na Uy Nhà cung cấp hàng đầu thế giới, giá 
rất hợp lý

6 Lỏng Omega 3 - 3624 EE/TG  EPA/DHA 36%24% Na Uy
Nhà cung cấp hàng đầu thế giới, sản 
phẩm được xử lý tinh chế và ester 
hóa, thay thế cho loại 1812 phổ biến

7 Lỏng Omega 3 - 1050 TG  EPA/DHA 10%50% Na Uy Nhà cung cấp hàng đầu thế giới, giá 
rất hợp lý

8 Lỏng Omega 3 - 2050 EE/TG EPA/DHA 20%50% Na Uy Nhà cung cấp hàng đầu thế giới, giá 
rất hợp lý

9 Lỏng Omega 3 - 4020 EE/TG EPA/DHA 40%20% Na Uy Nhà cung cấp hàng đầu thế giới, giá 
rất hợp lý

10 Lỏng Omega 3 - 4030 EE/TG  EPA/DHA 40%30% Na Uy Nhà cung cấp hàng đầu thế giới, giá 
rất hợp lý

11 Lỏng Omega 3 - 5510 TG  EPA/DHA 55%10% Na Uy Nhà cung cấp hàng đầu thế giới, giá 
rất hợp lý

12 Lỏng Omega 3 - 5020 EE/TG EPA/DHA 50%20% Na Uy Nhà cung cấp hàng đầu thế giới, giá 
rất hợp lý

13 Lỏng Omega 3 - 60 DHA TG DHA 60% Na Uy Nhà cung cấp hàng đầu thế giới, giá 
rất hợp lý

14 Lỏng Omega 3 - 70 DHA 
ULTRA TG/EE  DHA 70% Na Uy Nhà cung cấp hàng đầu thế giới, giá 

rất hợp lý

15 Bột Omega 3 - DHA tảo tan 
trong nước DHA 10% Mỹ

Omega bột, không tanh, chất lượng 
cao, tan trong nước, có thể bổ sung 
vào sữa hoặc đồ uống.

16 Bột Omega 3 - DHA tảo 
không tan DHA 30% Mỹ

Omega bột, không tanh, chất lượng 
cao, không tan, có thể làm cốm, nang 
cứng

17 Bột Omega 3 từ cá không 
tan DHA 30% Mỹ

Omega bột, mùi tanh, chất lượng 
cao, không tan, có thể làm nang cứng 
hoặc viên nén bao phim

18 Bột Omega 3 - Flaxseed 
không tan 

49% 
ALA,DHA, EPA 50% Mỹ

Omega 3 từ hạt lanh, giàu ALA, dùng 
bổ sung năng lượng trong sữa bột 
hoặc thực phẩm thay thế bữa ăn.

19 Lỏng Omega 6 dạng TG CLA TG 80% Tây Ban 
Nha

Dạng đặc biệt dễ hấp thu, hiếm, có 
thể bổ sung vào sữa bột hoặc thực 
phẩm thay thế bữa ăn.

20 Lỏng Omega 6 dạng FA CLA 80% Tây Ban 
Nha

Nguyên liệu hiếm dùng làm viên 
nang omega 3,6,9.
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21 Lỏng Omega 6 phân tán 
trong nước CLA 80% Tây Ban 

Nha

Nguyên liệu hiếm, rất tốt cho các loại 
sữa bột hoặc thực phẩm thay thế bữa 
ăn.

22 Bột MCT Bột vi nang, không 
mùi

Triglyceride 
chuỗi trung 
bình

70% Mỹ
Bột vi nang, không mùi có thể làm 
cốm, hoặc cho vào sữa bột hoặc thực 
phẩm thay thế bữa ăn.

23 Lỏng Omega 9 Oleic Acid Mỹ, Ấn Bổ sung Omega 9

Bioscope cũng cung cấp các loại acid béo và dẫn xuất khác như: Isopropyl Myristate, Stearic acid, Isopropyl Palmitate, Triple 
Pressed Stearic Acid, Propylene Glycol USP, GLA…theo yêu cầu của khách hàng

HOẠT CHẤT GỐC TỰ NHIÊN

24 Bột 
nhão 

Nano phytosome Cur-
cumin 

Nano Cur-
cumin 32% Việt Nam

Nguyên liệu nano curcumin duy nhất 
cớ thể đóng nang mềm trực tiếp, 
hàm lượng cao, giá tốt

25 Bột 
nhão Nano phytosome THC Nano Tetrahy-

drocurcumin 10% Việt Nam
Duy nhất ở Việt Nam, dùng trong mỹ 
phẩm thay cho curcumin do không 
có màu vàng.

26 Nhũ 
dịch NanocuminS Nano Cur-

cumin 5% Argentina Sản phẩm Nano Curcumin dạng Lipo-
some duy nhất ở Việt Nam

27 Bột Bafa- iso Genistein, 
Daidzein 40%,30% Mỹ Isoflavone từ đậu nành chất lượng tốt 

nhất thế giới.

28 Bột Nanocumin Nano Cur-
cumin 25% Ấn Độ Chất lượng cao, giá tốt.

29 Lỏng Lentinex Beta Glucan 1mg/ml Na Uy
Dạng xoắn ba có tăng cường miễn 
dịch mạnh nhất chiết từ Lentinula 
edodes theo công nghệ đặc biệt

30 Bột Imunna Beta Glucan 2mg/g Na Uy
Dạng xoắn ba có tăng cường miễn 
dịch mạnh nhất chiết từ Lentinula 
edodes theo công nghệ đặc biệt

31 Bột ImmuneAlpha Chitin Beta 
Glucan 85% Bỉ

Polymer độc đáo chiết từ nấm Asper-
gilus niger giúp giảm mạnh mỡ máu, 
và giảm cân nặng do liên kết với mỡ.

32 Bột Nippi Collagen Peptide Nitrogen 
content % 16% Nhật Chất lượng hàng đầu thế giới, có 

chứng nhận xuất xứ, giá hợp lý

33 Bột Astaxanthin vi nang 
(dập thẳng, ptán) Astaxanthin 1% (tan) và 

2,5% Mỹ
Cốm vi nang chất lượng cao dùng 
dập thẳng viên nén hoặc dạng phân 
tán trong nước cho đồ uống hoặc siro

34 Bột Lutein vi nang (dập 
thẳng, ptán) Lutein 5%,10% Mỹ

Cốm vi nang chất lượng cao dùng 
dập thẳng viên nén hoặc dạng phân 
tán trong nước cho đồ uống hoặc siro

35 Bột  Zeaxanthin vi nang 
(dập thẳng, ptán) Zeaxanthin 5%,10% Mỹ

Cốm vi nang chất lượng cao dùng 
dập thẳng viên nén hoặc dạng phân 
tán trong nước cho đồ uống hoặc siro

36 Bột MSM
METHYLSUL-
FONYLMETH-
ANE

Mỹ Hàng Mỹ giá hợp lý

37 Bột Phytosterol Phytosterol 95% Tây Ban 
Nha Hàng châu Âu giá hợp lý
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38 Bột Phytosterol phân tán 
trong nước Phytosterol 90% Tây Ban 

Nha
Phân tán trong nước có sinh khả 
dụng cao, dễ bào chế.

39 Bột Fucoidan Fucoidan 80% Nhật Bản Nguyên liệu Nhật bản, giá hợp lý

Bioscope cũng cung cấp các loại hoạt chất gốc tự nhiên  khác  như: Silymarin, Genistein, Daidzein, Carotenoids, Flavonoids, Poly-
phenols, Resveratrol, Fiber, Chlorophyll, Piperine…theo yêu cầu của khách hàng

KHOÁNG CHẤT 

40 Bột Beta Calnano Nano Calci 
Carbonate 98% Việt Nam

Duy nhất được chứng nhận bởi Viện 
kiểm nghiệm thuốc Trung Ương, có 
thành phần silica dạng nano.

41 Bột Calcium Fructoborate 
siêu hấp thu, tan Ca, Bo Theo COA Mỹ

Phức calcium, bo sinh khả dụng cao, 
có nghiên cứu chứng minh hiệu quả 
cao trong viêm xương khớp, hàng Mỹ.

42 Bột Boron Chelate Theo CoA Mỹ Hàng Mỹ giá hợp lý

43 Bột Calcium Chelate Theo CoA Mỹ Hàng Mỹ giá hợp lý

44 Bột Đồng Chelate Theo CoA Mỹ Hàng Mỹ giá hợp lý

45 Bột Kali Chelate Theo CoA Mỹ Hàng Mỹ giá hợp lý

46 Bột Sắt Chelate Theo CoA Mỹ Hàng Mỹ giá hợp lý

47 Bột Selen Chelate Theo CoA Mỹ Hàng Mỹ giá hợp lý

48 Bột Cobalt Chelate Theo CoA Mỹ Hàng Mỹ giá hợp lý

49 Bột Molybden Chelate Theo CoA Mỹ Hàng Mỹ giá hợp lý

50 Bột Vanadi Chelate Theo CoA Mỹ Hàng Mỹ giá hợp lý

51 Bột Chromium Chelate Theo CoA Mỹ Hàng Mỹ giá hợp lý

52 Bột Magnesium Chelate Theo CoA Mỹ Hàng Mỹ giá hợp lý

53 Bột Mangan Chelate Theo CoA Mỹ Hàng Mỹ giá hợp lý

54 Bột Kẽm Chelate Theo CoA Mỹ Hàng Mỹ giá hợp lý

55 Bột Chromium hóa trị 3 Theo CoA Mỹ Hàng Mỹ giá hợp lý

56 Bột Yeast Selenium Selen 1500ppm Việt Nam Hàng Việt Nam chất lượng cao giá 
hợp lý

Bioscope cũng cung cấp các loại khóang chất  khác theo yêu cầu của khách hàng.

CHIẾT XUẤT DƯỢC LIỆU

57 Bột Chiết xuất Bưởi Địa 
Trung Hải

Hỗn hợp hoạt 
chất Theo COA Pháp

Giảm cân an toàn hiệu quả, có bằng 
chứng lâm sàng rõ ràng, được nhiều 
nhãn hàng nổi tiếng sử dụng.

58 Bột BAFATP

Chiết xuất 
thực vật hóa 
thạch tăng 
cường năng 
lượng

Theo COA Mỹ
Nguyên liệu độc đáo,tăng lượng ATP 
trong máu lên 40% sau 60 phút, hàng 
Mỹ.

59 Bột Bafa- Proelastin

Chiết xuất 
thực vật ngăn 
thoái hóa 
Elastin, bảo vệ 
độ đàn hồi da

Mỹ
Nguyên liệu độc đáo, thử lâm sàng 
cho thấy giảm rõ rệt  hoạt tính của 
Elastase, bảo vệ elastin, hàng Mỹ
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60 Bột Bafaberry - Chiết xuất 
berry tối ưu

Hỗn hợp chiết 
xuất Berry 
có lượng An-
thocyanidin, 
Polyphenols

10%,15% Mỹ Hỗn hợp chiết xuất berry tối ưu hóa. 
Nguồn Mỹ.

61 Bột Bafacurrant - Chiết xuất 
lý chua chuẩn

Anthocyan-
idin 25% Mỹ Chiết xuất Berry có hàm lượng Anth-

cyanidin tối đa. Nguồn Mỹ.

62 Bột Bafa-Granate - Chiết 
xuất lựu tối ưu Polyphenols 70% Mỹ Chiết xuất Lựu có hàm lượng Poly-

phenols tối đa.  Nguồn Mỹ.

63 Bột Bafa - Grape - Chiết xuất 
nho tối ưu

Proanthocy-
anidins 60% Mỹ Chiết xuất Nho có hàm lượng Proan-

thocyanidin tối đa.  Nguồn Mỹ.

64 Bột

Bafa - Fat extract (Hỗn 
hợp chiết xuất Coleus 
forskohlii, Salacia re-
ticulata, and Sesamum 
indicum ngăn hấp thu 
mỡ)

Theo CoA Nhật Sản phẩm thảo dược giảm béo theo 
cơ chế giảm hấp thu mỡ

65 Bột

Bafa-Caral (Chiết xuất 
Caralluma fimbriata 
giúp giảm thèm, tăng 
thời gian nhịn ăn)

Theo CoA Nhật Sản phẩm thảo dược giảm béo theo 
cơ chế giảm thèm ăn

66 Bột Bafa - Estro (Chiết xuất 
chuẩn Fenugreek) Theo CoA Nhật Lợi sữa, tăng vòng 1 an toàn

67 Bột Bafa-Guggul - Chiết 
xuất chuẩn Guggul

 Guggulster-
ones 2% Đức Chống viêm, giảm mỡ máu, chống 

phân bào trong ung thư

68 Bột Primavie - Chiết xuất 
nhựa đá Hymalaya 

Fulvic acid 
& Diben-
zo-α-Pyrones

50%, 10% Mỹ
Tăng khả năng sinh tinh trùng, chống 
viêm xương khớp, ngăn ngừa biến 
chứng tiểu đường

69 Lỏng Chiết xuất keo ong 
xanh Brazil

Tăng cường 
miễn dịch Braxin Keo ong xanh chính gốc Braxin giá 

hợp lý

70 Bột Chiết xuất keo ong 
xanh Brazil

Tăng cường 
miễn dịch Braxin Keo ong xanh chính gốc Braxin giá 

hợp lý

Bioscope cũng cung cấp các loại chiết xuất dược liệu  khác  như: Ginkgo, Milk Thistle, Blueberry, Bilberry, Curcuma, Feverfew, Echi-
nacea, Garlic, Ginseng…theo yêu cầu của khách hàng

VITAMIN VÀ CÁC NGUYÊN LIỆU ĐẶC BIỆT KHÁC

71 Bột, 
lỏng Vitamin K2MK7 Menaquinon 

7 mcg/g 1500,  2000 Nhật Chất lượng tốt, giá cả hợp lý, nguồn 
Nhật bản.

72 Bột, 
lỏng Vitamin K2MK7 Menaquinon 

7 mcg/g 1,3% Trung 
Quốc Chất lượng tốt, giá cả hợp lý

73 Bột Vitamin E tư nhiên phân 
tán trong nước

Vitamin E các 
loại 500-700UI/g Tây Ban 

Nha
Vitamin E nguồn châu Âu, giá hợp lý, 
có thể làm siro đồ uống

74 Bột Bafa C Mg, Ca Ascor-
bate 80% Mỹ

Phức đặc biệt của Vitamin C, sinh khả 
dụng vượt trội, không kích ứng và 
không acid
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75 Bột

Durabact - Hỗn hợp 
bào tử Bacillus (: Ba-
cillus subtilis; Bacillus 
licheniformis;  Bacillus 
clausii, Bacillus coagu-
lans, Bacillus indicus)

CFU/kg 1.2 x 10^14 Việt 
NamGMP

Lợi khuẩn dạng bào tử, cam kết tỷ 
lệ sống, sản xuất theo chuẩn GMP, 
chủng Anh Quốc. 

76 Lỏng

Durabact S - Hỗn 
hợp bào tử Bacillus (: 
Bacillus subtilis; Bacillus 
licheniformis;  Bacillus 
clausii, Bacillus coagu-
lans, Bacillus indicus)

CFU/kg 1.2 x 10^14 Việt Nam 
GMP

Lợi khuẩn dạng bào tử, cam kết tỷ 
lệ sống, sản xuất theo chuẩn GMP, 
chủng Anh Quốc. 

77 Bột Nattokinase FU/g 20000 Đài Loan, 
Nhật Chất lượng tốt, giá cả hợp lý

78 Bột Bromelain GDU 2400 China
Chất lượng tốt, giá cả hợp lý, đạt tỷ lệ 
hoạt tính tốt nhất hiện nay, được cty 
lớn mua dùng

79 Bột DHEA DHEA 98% Ấn Độ
Tiền hormone cả nam lẫn nữ, giúp 
tăng cường hormone, cân bằng sinh 
lý. Nguyên liệu hiếm.

80 Bột Bafalga 

Chiết xuất tảo 
biển đặc biệt 
giàu Fucoid-
an, Polyphe-
nol và iodine

Theo COA Na Uy Chiết xuất đặc biệt giàu Fucoidan, 
Polyphenol và iodine từ tảo biển

81 Bột Bafalga- I (Hàm lương 
Iodine cao)

Chiết xuất tảo 
biển đặc biệt 
giàu Fucoid-
an, Polyphe-
nol và iodine

Theo COA Na Uy Chiết xuất đặc biệt giàu Fucoidan, 
Polyphenol và iodine từ tảo biển

82 Bột và 
lỏng Bafamin

Hỗn hợp 
khoáng thực 
vật tan trong 
nước sinh khả 
dụng cao

Theo COA Mỹ
Hỗn hợp hơn đặc biệt chứa hơn 70 
khoáng chất tan trong nước, dễ  hấp 
thu, sinh khả dụng cao

Bioscope cũng cung cấp các loại chiết xuất nguyên liệu  khác theo yêu cầu của khách hàng

NGUYÊN LIỆU MỸ PHẨM

83 PEA PEA 90% Georgia Polymer đặc biệt giúp giữ hoạt chất 
lâu trên da theo công nghệ Novaskin

84 Lỏng Hỗn hợp nano giữ ẩm Theo CoA Argentina Nguyên liệu độc đáo, thấy rõ hiệu 
quả trong 1 tuần

85 Lỏng Hỗn hợp nano giảm mỡ 
bụng Theo CoA Argentina Nguyên liệu độc đáo, thấy rõ hiệu 

quả trong 1 tuần

86 Lỏng Hỗn hợp nano dưỡng 
da và giữ ẩm Theo CoA Argentina Nguyên liệu độc đáo, thấy rõ hiệu 

quả trong 1 tuần

87 Lỏng Hỗn hợp nano bổ sung 
collagen và giữ ẩm Theo CoA Argentina Nguyên liệu độc đáo, thấy rõ hiệu 

quả trong 1 tuần
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88 Lỏng Hỗn hợp nano chống 
lão hóa Theo CoA Argentina Nguyên liệu độc đáo, thấy rõ hiệu 

quả trong 1 tuần

89 Lỏng Nano liposome Retinol 
chống nhăn Theo CoA Anh Nguyên liệu độc đáo, thấy rõ hiệu 

quả trong 1 tuần

90 Lỏng
Nano liposome Ascor-
byl Palmitate sáng da, 
chống lão hóa

Theo CoA Anh Nguyên liệu độc đáo, thấy rõ hiệu 
quả trong 1 tuần

91 Lỏng

Nano liposome Niacin-
amid giữ ẩm, chống 
viêm, tăng đàn hồi, cải 
thiện sắc da, chống 
nhăn

Theo CoA Anh Nguyên liệu độc đáo, thấy rõ hiệu 
quả trong 1 tuần

92 Lỏng

Nano liposome Beta 
Escin + Na Ascorbyl 
Phosphat chống chảy 
sệ

Theo CoA Anh Nguyên liệu độc đáo, thấy rõ hiệu 
quả trong 1 tuần

93 Lỏng Nano liposome Hyal-
uronate Na giữ ẩm Theo CoA Anh Nguyên liệu độc đáo, thấy rõ hiệu 

quả trong 1 tuần

94 Lỏng Nano liposome Salicy-
late trị mụn chứng cá Theo CoA Anh Nguyên liệu độc đáo, thấy rõ hiệu 

quả trong 1 tuần

95 Lỏng Nanobright sáng da Hỗn hợp hoạt 
chất Theo COA Hàn Quốc Nguyên liệu độc đáo, thấy rõ hiệu 

quả trong 1 tuần

Bioscope cũng cung cấp các loại nguyên liệu  mỹ phẩm khác theo yêu cầu của khách hàng

BIOSCOPE CATALOGUE
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